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1. Identificação da Reunião 
-~= 

2. Membros Presentes 

3. Membros Ausentes 

4. Convidados 

5. Pauta da Reunião 
• Análise dos contratos de infraestrutura computacional; 
• Gestão dos contratos. 

6. Discussão dos Itens da Pauta 
Item da Pauta: Análise dos contratos de infraestrutura computacional 
6.1 . Rodrigo apresentou a listagem elaborada abaixo dos c ontratos continuados com atestas 

mensais. Informou que num primeiro momento a decisão e análise se basearia apenas nestes 
contra tos, e que num segundo momento poderia ser discutido a questão dos contratos não 
continuados e do planejamento das contratações. Rodrigo ainda destacou os principais 
problemas nas contratos. 
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2017 De Link Dedicado De Acesso À Internet 

1420/ Serviços De Instalação, Configuraç ão E Suporte 
2017 De Link Dedicado De Acesso À Internet 

6377 I Contratação de atualização e subscrição das 
2017 Licenças do Software Citrix Xer.App Enterprise 

7224/ 
2017 

325/2 
018 

2499/ 
2018 

contratação de empresa espec ializada para 
fornecimento de solução integrada de 

colaboração e comunicação corpora tiva 
baseada em computação em nuvem (Cioud 

Computing) , incluindo suporte técnico, 
implantação e treinamento. 

Serviço de telecomunicação de dados referentes 
ao backbone regional da rede corporativo d e 
longa distância (WAN) do Justiça do Trabalho, 
visando à interligação das unidades predicis 

deste Tribunal 

Serviços de suporte técnico espec ializado para a 
solução de armazenamento de dados (Storage), 

IBM Storwize V5000 

Prestação de serviço de suporte técnico para 
4263/ sala cofre , abrangendo manutenç ão preventiva , 
2018 corretiva e evolutiva, com eventual fornecimento 

de peças e consumíveis 

Serviço de validação, emissão e/ou gravação de 
4264/ certificado digitaL bem como serviç o de visita 
2018 técnica local nas unidades da Justiça do 

Trabalho do Maranhão 
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6.2. Rafael elaborou e apresentou o es;udo dos contratos continuados de todà a CTIC, detalhando 
para cada servidor a quantidade de contratos que ele é o fiscal titular, o fisca l substituto, e a 
quantidade de "atestas" de noto realizado no ano de 20 19. Explicou que as estatística dos 
atestas foram retiradas dos andamentos do SUAP com o objetivo de estimar o esforço de cada 
servidor na principa l tarefa de fiscalização. 
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6.3. Rodrigo propôs primeiramente a análise dos fiscais titulares para então se definir os fiscais 
substitutos. Como critério para a distribuição, todos concordaram em que cada servidor de 
infraestrutura computacional fosse titular de apenas 1 contrato, à exceção dos 2 contratos de 
link de internet - pois o objeto é o mesmo - e dos contratos que finalizam ainda em 2019 . 

Também optou-se por reduzir a carga de trabalho de fiscalização de Rodrigo e Pablo para que 
possam se ded icar ma is às tarefas de gestão da unidade e porque estão envolvidos 
diretamente com o sistema P Je-JT. 

6.4. Para os fiscais substitutos, tod os concordaram em retirar este pape! dos servidores de 
Infraestrutura ComputacionaL a exc eção dos contratos que demandam acompanhamento 
crítico por parte destes servidores. 

6.5. Para a distribuição dos fiscais substitutos entre às demais unidades, decidiu-se que a unidade de 
Governança de TIC fic aria c om d uas substituições e a unidade de Apoio ao P Je e 
Desenvolvimento de Sistema fic ariam com três substituições cada. A unidade de Segurança da 
Informação e de Relacionamento com o Cliente ficariam de fora desse distribuição, uma vez 
que já lideram o ranking de esforço em atividades de fiscalização. 

6.6. Todos concordaram que os chefes das unidades são os responsáveis por dividí-los de acordo 
com o melhor interesse para a própria unidade. 

6.7. Após discussões, a nova formação para os fiscais dos contratos de Infraestrutura Computacional 
e o resumo dos qua ntitativos por servidor ficaram conforme as tabelas a seguir. Optou-se por 
deixar o nome do representante d a unidade nos casos em que a fiscalização ainda não tenha 
sido definida dentro da própria unidade. 

6059!2015 
Suporte técnico e atualização para servidores 

11 /02/2020 
RÔMULO JOSÉ MAIA GUTEMBERG PEREIRA 

de aplicação JAVA (Jboss) MOURA VI DAL SANTOS 

5524/2016 
Suporte e atualização de versão d e de 

27/10/2020 
LEONEL CARNEIRO 

ANDRÉ PEREIRA NUNES 
produtos ORACLE PEREIRA 

5809/2015 
Prestação De Serviços De Suporte Para Banco 

31/05/2020 
RÔMULO JOSÉ MAIA 

DJEISON RAFAEL NEITZE 
De Dados Postg resq l MOURA 

Extensão de garantia para os componentes ANTONIEL 
CLÁUDIÔH ENRIQUE 

6111/2016 da infraestrutura de equipamen tos servid ores 31/12/2019 MAGALHÃES DE 
CARNEIRO SAMPAIO 

Blade DELL CARVALHO 

Extensão de garantia para os componentes 
RÔMULO JOSÉ MAIA VINÍCIUS MUNIZ SILVA 

6111/2016 da infraestrutura de equipamentos servidores 31/ 12/2019 
MOURA DE JESUS 

Blade DELL 

Aquisição de 730 unidades d e Soluç ão d e 

573/2017 
Segurança de Endpoinl s, c om licencia mento , 

11/09/2021 
CLÁUDIO HENRIQUE STANLEY ARAUJO DE 

instalação, capacitação e suporte técnico . CARNEIRO SAMPAIO SOUSA 

pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 
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6377/2017 
Contratação de atualização e subscrição das 
Licenças do Software Citrix XenApp Enterprise 

contratação de emp resa especializad o para 

fornecimento de solução integrada de 

7224/20 17 
colaboração e comunicação corporativa 

baseada em computaç ã o em nuvem (Cioud 
Computing), incluindo suporte técnico, 

implantação e tre ina mento . 

Serviço de telecomunic ação de da dos 

referentes ao backbone regional da rede 

325/2018 corporativa de long a d istância (WAN) d a 

Justiça do Trabalho, visand o à interlig açã o 

das unidades pred iais d este Tribunal 

Serviços de suporte técnic o especia iizad o 
2499/2018 para a solução de a rmazena mento d e d a d os 

(Storage) . IBM Storwize V5000 

Prestação de serviç o d e suporte técnico p ara 
sala cofre, abrangendo manutenç ão 

4263/2018 preventiva, corre tiva e evolutiva , c om 
eventual fornec imento d e peças e 

consumíve is 

Serviço de validação, e missão e/ou gravação 

4264/2018 
de certificado digita l. bem c omo serv iço de 

visita técnica local nas unidades da Justiç a 

do Trabalho d o Maranhão 
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6.8. Rodrigo informou que a equipe da SIC dará suporte no que for necessá[io para os atestas que 
necessitem de informaç ões adicionais. 

6.9. Gutemberg ressa ltou que aprova os mudanças com ressalva, visto que a unidade de Apoio ao 
P Je já possuía 1 fiscalização titular e 1 substituta , e que ele não era o chefe titular da unidade 
para aceitar a decisão. 

Item da Pauta: Gestão de contratos; 
6.1 O. André solicitou que se tenha uma melhor gestão nos contra tos de TIC de uma maneira geral. 

assim como é realizado com os projetos de TIC, para que quando, por exemplo, um servidor saia 

do tribunal. a portaria de designação seja atualizada. Rafael concordou e informou que o 
Apoio de Governança de TI tentaria realizar essa tarefa aos poucos. 

6.1 1. Rodrigo destacou que c omo os fiscais titulares e substitutos serão de unidades d iferentes, as 
férias desses servidores deveriam ser sincronizadas. Stanley acrescentou que não teria problema 
a ausência dos fisca is. desde que se tenha previsibilidade e que a Coordenação seja 
informada. 

6.12. Rodrigo solicitou que os fisc a is titulares mantenham na wiki da CTIC as informações e 
procedimentos de cada contra to . 

6.13. Stanley reforçou o pedido de transferênc ia de conhecimento e informou que as portarias de 
atualização dos fiscais só sairiam após esta tarefa ser real izada. Ressaltou p inda que, devido a 
ausência de Rômulo, para os c ontratos que este for o fiscal titular, o atual servidor que esteja o 
substituindo deve ser o responsável por realizar a transferência. 

6.14. Stanley reforçou que a transferênc ia de conhecimento envolverá , no mínimo, documentação 
clara, objetiva e prec isa dos principa is pontos contratuais, bem como reunião com o novo fiscal. 
seja titular ou substituto , a fim de esclarecer os detalhes do c ontrato . 

6.15. Rafael apresentou o modelo de documentação que utiliza para o contrato que é fiscal. 
Informou ainda que poderia c riar uma área na wiki da CTIC para reunir às informações dos 
contratos. Todos concordaram em util izá-lo como base para os demais contratos. 

6.16. Deliberação do item da pauta : 
6. 16.1 . Criar área na wiki da CTIC para reunir as informações dos contratos de TIC do 

Tribunal. Responsável: Rafael Robinson 
6.16.2. Criar doc umentação para os contratos com informações e procedimentos para os 

fiscais substitutos. Responsável: fiscais titulares dos contratos. 
6.16.3. Solicitar a lteração da equipe de fiscalizaç ão c ontratual. Responsável : Stanley Araujo 

7. Próxima Reunião 
A próxima reunião será dia 05 de novembro de 2019 na sala do Coordenad or da CTIC. 

8. Assinaturas 

Stanley Araujo de Sousa 

Carlos Eduardo Ferreira Marins 

Gutemberg Pereira Vidal Santos 

Maickel Roberto Neitzke 

Rafael Robinson de Sousa Neto 

Rodrigo Silveira Alexandre 
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