
" \ -~--
-.J . __ .·· ::..;. 

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC 

Ata da 7° Reunião de 2018 (19 /11 /2018) 
,-i.; ;li ':,_,,_ t:~<~!'. )~;A). , .._ ~ 

·:"R ... ~ '\ lH,.·IlAWI'OC.l/.,;. 

1. Identificação da Reunião 

Extraordinária 

2. Objetivo da Reunião 
Apreciação e deliberação dos itens da pauta. 

3. Membros 

4. Pauta da Reunião 
• Implantação do Site Backup 

5. Discussão dos Itens da Pauta 
Item da Pauta: Implantação do Site Backup 

5.1. Cláudio Sampaio iniciou a reunião informando que o CSJT encaminhou o Ofício CSJT.CGGOV N° 46 
solicitando que o Tribunal tome as providências administrativas necessárias para promover o 
empenho e a liquidação orçamentária no exercício de 2018 dos recursos orçamentários 
descentralizados pelo CSJT para custear as despesas com a implantação do Site Backup. Informou 
também que no ofício o CSJT solicitou que eventual saldo remanescente dessa descentralização seja 
devolvido ao CSJT até o dia 19 I 11 /2018. 

5.2. Em seguida, Cláudio fez uma breve apresentação do projeto para Implantação do Site Backup , 
ressaltando a sua importância para a continuidade dos serviços essencial do Tribunal. Explicou que 
foram realizados os trâmites da efetivação da contratação e esclareceu que houve atrasos 
principalmente em virtude da decisão da escolha pela implantação do datacenter seguro (sala 
segura) em vez da sala-cofre, visando à redução de preços com a ampliação da concorrência, e 
com isso, aumentando a complexidade da licitação. Além disso, Cláudio pontou que outro fator que 
atrasou o processo de contratação foi que o quadro de pessoal envolvido nas etapas e trâmites 
administrativos (Secretaria Administrativa, Seção de Aquisições Públicas, Núcleo de Assessoramento 
Jurídico) encontra-se sobrecarregado em função da quantidade de demandas do Tribunal. 

5.3. Cláudio informou que a licitação ocorreu em 13 de setembro de 2018 com a presença de 09 
empresas e a homologação se deu em 05 de novembro de 2018. 

5.4. Cláudio informou que dos recursos disponíveis pelo CSJT, a parte usada para software já foi 
empenhada e que será liquidada ainda em novembro de 2018, e que o restante referente à solução 
da sala segura, homologada em R$ 1 .528.000,00, após contato com a empresa vencedora, só será 
possível liquidar em 2018 o que equivalente a R$ 743.022,09. A liquidação do restante do valor (R$ 
784.977,91) ficaria para os primeiros meses de 2019. 

5.5. Após debates, os presentes na reunião deliberaram pela devolução dos R$ 784.977,91, tendo em 
vista a impossibilidade de liquidação ainda em 2018. Além disso, o comitê decidiu que Cláudio deve 
enviar um ofício ao CSJT detalhando o projeto, explicando a sua importância para o Tribunal e 
solicitando que o valor do recurso devolvido em 2018 seja incluído no planejamento do orçamento 
do CSJT para o exercício de 2019, a fim de que seja possível concluir a implantação do Site Backup . 
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6. Próxima Reunião 
A próxima reunião do Comitê será no dia 29 de novembro 018 (quinta-feira) às 09 horas na sala do Secretário 
Geral da Presidência do TRT 16. 

7. Assinaturas 

Sílvia Maria Pontes de Castro 

Cláudio Henrique Carneiro 
Sampaio 

Daniel Leite Guimarães 

Rafael Robinson de Sousa Neto 
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