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Ata de Reuniao

Comite,de Tecnologia da Informa~ao - CTI
Ata nO 15/2015

Data: OEV'10!2015 - 10h as 12h30
Local: Plena rio - Salao Nobre do 20Q andar do Ediffcio-Sede
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/
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PR'ESENTES

Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonr;:alves

Coordenadoria de Seguranr;:a, Aquisir;:i5es e Pesquisa (CSAP/ Setic)

Desembargadora Candida Alves LeGo

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Marcio Nisi Gonr;:alves

Ricardo Alex Serra Viana

Marcio Vinicius Gimenes Milan Ser;:iio de Governanr;:a de Tecnologia do Informar;:iio {Sr:;TI/Setic}

Rita Kotomi Yuri Secreta ria de Controle Interno ,

Nivaldo Catania Secreta ria de Orr;:amento

Bruno Andrade

Aos seis dias do mes de autubro do ana de dois mi.l e quinze, as dez haras, no Plenaria - Salao

Nobre do 20Q andar do Ediffcio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 211 Regiao, a (omite de

Tecnologia da Informa!;aO se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora JUclrema Maria Godinho

Gon!;alves com a finali'dade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da informa!;ao.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da Secreta ria de

Tecnologia da Informa!;ao e (omunica!;ao - Setic para discussao dos seguintes assuntos:
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PAUTA PREVISTA

1. Assinatura da Ata 014/2015

2. Analise do processo de Estudo de Aquisi~ao n 004/2014 referente aos monitores destinados a
servidores com baixa visao au limita~ao visual significante

3. Realoca~ao or~amentaria

ASSUNTOS DISCUTIDOS

•1 Assinatura da Ata nQ14 do ell e valida~ao do. conteudo do Ofido, previa mente encaminhados

A Ata nQ 14 foi entregue para assinatura dos Desembargadores, que ja haviam aprovado a min uta
previamente encaminhada por e-mail. '

o conteudo do Offcio a ser enviado para a Presidencia com as delibera~oes registradas na Ata citada
tam bern foi aprovado pelos Desembargadores.

Id Pendencias Responsavel Prazo

Niio h6 pendencias

•2 Analise do Processo de Estudo de Aquisi~ao n 004/2014 referente aos monitores destina~os a
servidores com baixa visao ou limita(,:ao visual significante.

Trata-se de aquisi~ao de manitores grandes para pessoas de baixa visaa, solicitados pela Comissao de
Acessibilidade. Fai autarizada a elabora~aode urn registro de pre~os, porem a ideia era de naa calocar
equipamentos para estaque no. pedido inicial, pasto que a Secretaria de Controle Interno (SCI)
recamenda que naa se compre equipamenta sem destina~ao especffica, tampaui::o recomenda que
sejarn mantidos equipamentos estacadas cansumindo 0 prazo de garantiae suporte contratual.

No. entanto, a Diretora 'da Secretaria de Beneflcios Institucionais e Programas Sociais esta
demandando monitores para ficarem em estoque, com a justificativa de que sempre que ingressar urn
servidor nestas condi~oes que 0 mesmo nao precise ficar de 30 a 60 dias esperando ate a finaliza~ao
do fornecimento de equipamento no processo de registro de pre~os.

A Desembargadora Jucirema questionou a quantidade deequipamentos que foi solic.itada para
permanecer em estoque. 0 Diretor da Secreta ria ,da Tecnolagia da Informa~ao e Comunica~ao ( Setic)
Marcio Nisi esclareceu que se trata de urn pedido de 22 equipamentos no tatal, sendo 6 para estaque,
bern camo sinalizou que 0 referido registro de pre~os abarca ainda outros dois Jotes de equipamentos: "
urn para Secom e autro para Ejud, alem dos equipamentas da Acessibilidade, totalizando entaa tres
lotes, s'enda que os da Ejud serao subsidiadas pela Enamat.

A Diretora da SCI, Rita, esclareceu que, ha a~gum tempo, foi realizada urn estuda em rela~ao a lista de
aprovados no ultimo concurso na qual ide~tificou-se que nao havia nenhum portador de necessitdes ')
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especiais com restri~ao de visao e portanto nao havia, a epoca,·a necessidade de aq'uisi~ao/estoque de
equipamentos especiais.
o Uiretor da Setic Marcio Nisi esclareceu que considerando que temos reserva tecnica de todos
equipamentos no quantitativo de tres por centa, 0 que nesse caso, equivaleria a urn equipamento,
indica que sera mantido ,sempre urn equipamento destinado ao pessoal de baixa visao de reserva
tecnica, e, sempre que houver ingresso de urn servidor nestas condi~oes se destine 0 equipamento de
reserva tecnica para atender a demanda, e imediatamente se reponha a reserva tecnica at raves de
coloca~ao de pedido no registro de pre~os, sem que 0 servidor' tenha que esperar 0 prazo de
conclusao do processo, porem nesse cenario seria mantido apenas umequipamento de reserva
tecnica e nao os seis solicitados pel a A~essibilidade.

Foi aprovado pelo Comite a proposta que considerou urn equipamento como reserva tecnica
suficiente, e a cada vez que estefor requisitado, far-se-a a ?evida reposi~ao.

Id Pendencia Responsavel Prazo

2.1 In/ormor 0 Comissao de Acessibilidode do decisao do Setic
Comite

•3 Realoca~ao or~amentaria

o Diretor da Setic Marcio Nisi explicou que as planilhas apresentadas destacam algumas revisoes de
estimativas or~amentarias de TI. A Desembargadora Jucirema solicitou que a ultima ata de reuniao do
CTI seja sempre distribufda aos membros do comite no infcio das reunioes a fim de possam recordar
com mais facilidade os assuntos tratados e as pendencias.

A seguir foram apurados itens em que se sugerem a libera~ao de recursos para realoca~ao
or~amentaria:

I

Quanto a aquisi~ao de Impressoras e multifuncionais cujo 'estudo indicou econc:>mia na ado~ao do
modelo de outsourcing, entretanto devido a complexidade do tema foi proposto que 0 assunto seja
tratado numa proxima reuniao, considerando que em outros itens existe valor suficiente para atender
a demanda de real~ca~ao;

Foram tratados os seguintes itens, cujos recursos poderiam ser liberados:

Workstations para engenharia: A area nao apresentou ~ DOD ate 0 momento, ainda que alertada pela
Setic;

Licen~as do Assyst: A TI tinha uma. expectativa que considerava 0 aumento do quadro de 'pessoas que
utilizariam 0 produto a partir da contrata~ao do servi~o de monitoramento e opera~ao 24 x 7, que s6
tera efeitos financeiros para 0 ana que vern; -

Videoconferencia: 0 projeto ainda e embrionario e nao ha expectativa de .novas aquisic;oes no
presente exerdcio;

A Desembargadora Juciremaesclareceu que 0 caso da videoconferencia e urn assunto que envolve
diretamente a Presidencia e 0 Diretor Marcio explicou que esta apenas posicionando 0 Comite a
respeito do assunto, uma vez que a Pr.esidencia esta cien.te.

Firewall para 0 Datacenter principal: conforme discutido na reuniao anterior, nao havera investimento
no presente exerdcio para esse item; \

f\r--
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Solu~ao anti DDoS: Existe previsao de aquisi~ao atraves de uma licita~ao nacional, mas na~ ha garantia .
de conclusao no presente exerdcio;

Aquisi~ao .de computadores: Existe previsao de repasse de recursospelo CSJTpara atendimento de
parte dessa demanda.

-0 Dir~tor da Setic, Marcio Nisi esclareceu que 0 uso destes recursos terao.nova destina~ao para os
processos constantes da planillia apresentada, bem como para processos de registro de pre~o, cujo
valor exato sera conhecido quando forem finalizados alguns pro,cessos em andamento. Hoje possuem
apenas valores estimados. .

o Diretor da Secreta ria de Coordena~ao Or~amentaria e Financeira (SCOF), Nivaldo, esclareceu que
deve-se evitar aquisi~6es no final -do ana pois 0 processo do Tribunal exige uma certa antecedencia
para s~ fechar 0 exerdcio. Quando uma licita~ao atrasa muito interfere nesta finatiza~ao do, exe~dcio.

Com base nisso, 0 Diretor da Setic Marcio Nisi informou que ha a necessidade de se definir, no
maximo ate 0 infcio de dezembro, todas sobras de recursos existentes.

o Diretor da SCOF Nivaldo esclareceu que quando e feita a proposta or~amentaria, 0 detalhamento
para efeito do que e lan~ado no 'sistema e mfnimo, sendo detalhadas as despesas correntes e de
capital. Quanto aos recursos relativos a T1,existe um pouco mais de detalhamento dentro desses dois
grupos despesas, especificando, por exemplo, 0 que ehardware e software nas despesas de capital.

o Diretor da SCOF Nivaldo explicou que dentro de despesas correntes e dentro das despesas de capital
o remanejamento e mais simples e esse e um procedimento comum posto que surgem necessidades
ao longo do exerdcio.,

Explicou ainda que as despesas de TI estao no mesmo programa das despesas gerais do Tribunal e ha a
possibilidade, mediante justificativa autorizada pela Presidencia e pelo CTI, de remanejar valores nao
utilizados, entre elas.

. .
Quando, ao contrario disso, ha necessidade de remanejam~nto entre os grupos de despesa, 0

processo e um 'pouco mais complexo, sendo que a SCOF normalmente faz um pedido ·ao CSJT,de
credito para um grupo de despesa, com oferecimento de recurso do outro grupo. Este procedimento e
bem mais rapido do que quando existe necessidade de credito via Executivo ou Legislativo.

A Desembargad'or Jucirema informou q,ue sempre que houver uma desistencia de execu~ao de a~ao
planejada noor~amento, a area devera fundamentar e justifica-Ia, r-essaltando a responsabilidade do
Comite perante 0 TCU.

o Diretor da Setic Marcio informou que, para 0 proximo ano, 0 processo'de contrata~6es de TI sofreu
. uma mudan~a. No modele atual, a Setic elaborava 0 planejamento de compra para 0 ana seguinte
com base nos pedidos efetuados pelos demandantes ate fevereiro ou man;o do ana corrente. Agora
sera feita uma revisao e todas as areas terao ate 31.10 para apresentar o DOD (Documento de
Oficializa~ao de Demanda), ou seja, na ausencia de um DOD, a demanda na~ entra no or~amento do
ana subsequente.

No tocante ao planejamento para. 2016, considerando a possibilidade de credito suplementar, mesmo
os itens nao priorizados no planejamento da TI poderao ser inclufdos no plano de corltr~ta~ao.

A diretora da SCI Rita ressaltou que ha dificuldade do Controle Internti em checar 0 yalor de mercado
de alguns produtos de TI, uma vez que ha, muitas vezes, um alto grau de obsolescencia, mas que tem
como processo sempre questionar quando a diferen~a de pr.e~osentre fornecedorese muitci grande.

o Diretor da SCOFNiv~ldo informou que no momenta no qual alicita~ao esta abrindo tem que haver
o recurso or~amentario. Se um processo chega a SCOF com uma estimativa para a qual nao .?·a
previsao or~amentaria, na~ se aprova 0 seu prosseguimento. Ressaltou que as estimativas de preQ:>s
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devem ser coerentes com a realidade, com or~amentos coerentes e com, media de pre~o, pois apesar
de sempre ser possivel de se realocar recursos, nao e 0 ideal que se mude 0 planejamento.. .
A Desembargadora Jucirema questionou se 0 tempo entre a estimati~a on;:ament,kia e 0 estudo
tecnico (momento em que a estimativa fica mais precisa) pode ser encurtado para que se evitem
custos desnecessarios em decorrencia dessa distancia temporal. Questionou ainda se ha possibilidade
de se estabelecer um prazo de execu~ao de uma contrata~ao de TI.

A Direto~a da SCI Rita informou que a antecipa~ao da apresenta~ao do DOD ate 0 final de outubro do
ana anterior para que as demandas das areas sejam incluidas no plano de contrata~ao, vai ajudar
bastante. Desembargadora Jucirema ponderou que, mesmo assim, considera essa distancia entre 0

plano e a efetiva~ao muito grande.

o Diretor da Setic Marcio Nisi esclareceu que 0 plano de ~ontratac;ao deve tratar exatamente 0 calculo
desse prazo. Se determinada contratac;ao vencera em julho, 0 estudo todo deve es~ar cQncluido, por
exemplo, dois meses antes e que para ela estar efetivada ate aquela data, 0 estudo tecnico deve estar
conclufdq 120 dias antes. Pelo plano de contratac;ao as demandas passarao a ser feitas'em conjuntc
com a Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licita~oes (SPACL).

o Diretor da Coordenadoria de Aquisic;oes e Pesquisas - CSAP,Ricardo Viana, informou que, nessa
dire~ao, ja estamos trabalhando com as orienta~oes do novo manual de compras. Em alguns casos, 0
demandante se apoia no cenario de contratac,:oes anteriores,' para a estimativa de prec;os, e no
momento dos estudos ha grande alterac,:ao de mercado. Para minimizar esse esse efeito, a ideia e
realizar urn processo previo de pesquisa pra definir os parametros e requisjtos do mercado atual e,
com base no resultado da pesquisa, 0 demandante elaborar um DOD mais preciso.

A Desembargadora Jucirema solicitou que os procedimentos sejam mais celeres.

A Diretora CIaSCI Rita esclareceu que ha regulamenta~ao de orgaos superiores para que seja esse 0

processo a ser. seguido para a aquisic,:ao de soluc,:oesde TI, no entanto, com 0 novo manual teremos
uma definic,:ao melhor do que e considerada uma solu~ao de TI e que e justamente essa uma das
alterac,:oes implementadas para garantir maior celeridade .

.0 Diretor da Setic Marcio Nisi esclareceu que ate dois anos atras nao se questionavam as areas
antecipadamente acerca do que era necessario quanto a aquisic;ao de equipamentos de Tt sendo que
a propria TI era responsavel por essa estimativa. Ainda assim, ressaltou queessa demanda ainda nao
chega com uma formatac;ao e especificidade que permita a TI ter urn acerto na estimativa de custos, e
ate na propria demanda, uma vez que, quando a area faz 0 pedido, nem sempre 0 faz com 0 nivel de
detalhamento adequado.

Explicou ainda que esse processo e recente e que ainda estamos aprendendo a utiliza-Io. 0 Diret.or-da
SCOF Nivaldo informou que ate recentemente na SCOF tambem se procedia da mesma forma, sem
questionar as areas demandantes ..

o Diretor da Setic Marcio Nisi tambem ponderou que, apesar disso, a grande maioria dos pedidos e
interne da TI. Com 0 DOD ha m'ais subsidios a Setic para questionar 0 valor apresentado pela area.

Quanto aos investimentos em que existe necessidade de realocac;ao para que os processos possam ter
I '

sequencia, foram analisados os seguintes itens:

URA: foi verificado que na contratac,:ao havia variac,:ao de valor pois 0 custo previsto considerava a 0

valor de manutenc,:ao e suporte da compra de equipamento realizada ha tres anos. No Estudo tecnico
preliminar, foi identificada a impossibilidade de renovac,:ao, sendo necessario fazer uma nova
contrata~ao na qual ovalor mensa I ficou bem maior, do que oestimado.\

A constatac,:ao e a de que as empresas comprovam 0 valor de mercado e 0 estudo faz uma c~parac,:acj>
entre contratar manutenc;ao para a soluc;ao atual ou comprar uma nova. Pelas propostas c, nC~iu-!i~

) /
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que e mais vantajoso fazer a renova~ao.

o Desembargador Pqulo questionou se este tipo de estudo esta registrado no processo. 0 Diretor da
Setic Marcio Nisi informou que nao so esta registrado no processo como indicou que esses processos
p.assam pela area de Compras e Litita~5es, Controle Interno, Assessoria JUridica, entre outras.

A Desembargadora Jucire·ma informou que prefere verificar 0 Processo de Estudo de Aquisi~ao antes
de aprovar a realoca~ao dos recursos.

o Diretor da Setic Marcio Nisi informou que a SCI se manifesta sobre a legalidade do procedimento,
com base nas informa~5es constantes do ETP.

A Diretora da SCI Rita informouque os processos da TI sempre vemmuito bem justificados, mas com
rela~ao a estes processos especfficos nao se recorda da manifesta~ao do Controle Interno. Ela
esclareceuque a SCI nao analisa 0 primeiro valor, que ja estava no planejamento, 0 que passa no
processo e 0 valor da estimativa atualizada. Marcio esclareceu que 0 processo inicial ja passou pelo CI
ha tres anos quando se adquiriu a URA, esse processo, em 2012, passou pelo Controle Interno, como
todos os processos. Rita ~sclareceu que 0 que 0 Controle Interno verifica especificamente e se 0

processo esta sendo realizado dentro da legalidade.

A Desembargadora Jucirema questionou se a mudan~a nao e apenas de vqlor de mercado ou se trata
de mudan~a de fundamento.

o Comite pediu que esse assunto seja trazido novamente na proxima reuniao de uma forma mais
detalhada, com justificativas mais completas. Nesse momenta questionaram 0 Diretor da SCOF
Nivaldo sobre qual prazo que precisa fecnar or~amento com informa~5es do CI interno tambem.

o Diretor da Setic Marcio Nisi sugeriu alinhar com ·area de compras ·para nenhum desses processos
tenha data de abertura publicada sem a'aprova~ao do Comite.

I-series: A aquisi~ao foi decorrente do estudo em que se verificou que um novo equipamento seria
mais vantajoso financeiramente ao Tribunal de que permanecer pagando os diversos contratos de
supprte do antigo, uma vez que a aquisi~ao do novo equipamento ja traz consigo 0 suporte por 05
anos. Ressaltou' que, por essa razao, sugeriu a redu~ao da previsao or~amentaria para 0 contrato de
suporte a partir de maio, quando imaginou-se que a nova maquina ja estaria em opera~ao. A epoca, 0

CTI concordou em ajustar a estimativ'a, no entanto, por causa de alguns problemas nao previstos,
dentre eles a demora da IBM em permitir que 2 maquinas utilizem temP9rariamente a mesma licen~a,

, a migra~ao das maquinas ainda nao.foi concluida, fato que fez com que a TI sugira a volta do valor
original a estimativa.

A Desembargadora Jucirema questionou se nao haveria duplicidade de pagamento em razao desse
cenario e 0 Diretor Marcio esclareceu que a garantia so tera inicio a partir da ativa~ao da nova
maquina, 0 que garante que nao haveratal duplicidade. .

o Desembargador Paulo considerou que a origem do problema foi em abril, quando decidiu-se por
reduzir a previsao or~amentaria desse item sem que esperassemos que a substitui~ao de fato
ocorresse.

A Desembargadora Jucirema questiona se nao seria necessario 0 Comite anuir, inclusive no processo,
que se justifique 0 ocorrido e que isso deveria ser a regra nesses casos.

o Diretor da Setic Marcio Nisi esclareceu que, na pratica, poderemos' adotar esse procedimento
-quando a varia~ao entre 0 estimado inicialmente e a nova proposta for superior a 25%, porem esse
procedimento pode demandar reuni5es extraordinarias do Comite para que nao se interrompa

1:-
processo. Informou ainda que 0 CTI ja deliberou em reuni5es passadas que deve ser informtao
quando essa diferen~a extrapolar esse percentual. I'
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Foram abordadas ainda- as necessidade de realocac;:ao referentes aos processos de aquislc;:ao da
soluc;:aode indexac;:ao,de robes para realizac;:aode backup e de equipamento protocolizador.

o Comite definiu que neste momento a Setic devera apresentar as justificativas para esses casos, a fim
de que sejam avaliados e resolvidos em tempo habil.

Definiu ainda que a partir de entao, a Setic devera submeter 0 processo a analise do CTI ap6~
manifestac;:ao da SCI.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

A TI tambem se comprometeu a encaminhar um SETIe Pr6xima Reuniiio

questionamento formal as areas para identlficar
quais estimativas nao serao realizadas, bem
como a devida justificativa.

Trazer 0 assunto de realocac;:aodessas demandas SETIC 08.10

novamente na pr6xima reuniao, com
justificativas e validac;:aodo (I.

A pr6xima reuniao do Comite de Tecnologia dalnformac;:ao - CTI foi marcada para 0 dia 14 de outubro
de 2015, as 10h30.

Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;:alvese, para constar, a presente ata foi lavr~da por mim, Thelma Arrebo~a.

--_ •...,

DESEMBARGAD
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