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NÚMERO DO CIA

ATADE REUNIÃO

1. PENDÊNCIA REUNIÕES ANTERIORES

Sem Pendências.

2. PAUTADA REUNIÃO

· Andamentodo Plano de Contratações.

· Contratação Cargos em Comissão.

3. TEMA/PARECER

O Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação - Senhor Thomas Augusto

Caetano - iniciou a reunião fazendo uma breve introdução na qual abordou: a Portaria nº

311/2022, que reestrutura o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e

Comunicação, o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Comitê

Gestor de Segurança da Informação, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

estabelecendo a sua composição e atribuições. Abordou também a Estratégia Nacional de TIC

do Poder Judiciário, a qual está estruturada da seguinte forma:

- Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário -

Resolução nº 370/2021-CNJ, alterada pela Resolução nº 396/2021-CNJ.

- Planejamento Estratégico Participativo - PJMT - Resolução nº 01/2021-TJMT.

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJMT - Portaria nº

760/2021-TJMT.

Apósessa breve introdução o Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação
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começou a discorrer sobre os temas da pauta, conforme a seguir.

- Andamento do Plano de Contratações .

Foi concedida a palavra para a Sra. Geyza Alice Pacheco Bianconi - Responsável pelo

Núcleo de Contratações - que iniciou a apresentação da Planilha de Status dos Projetos do PAC

de 2022. Foram pontuadas a situação de cada Projeto, com o detalhamento dos prazos e

justificativas para eventuais atrasos. No curso da apresentação o Coordenador de TIC e os

demais integrantes do Comitê interagiram, comentandoas situações referentes a cada Projeto,

das respectivas áreas da CTI. Foram abordados os seguintes pontos referentes a cada um dos

15 Projetos:

- SMS: O Processo inicialmente foi indeferido por tentativa de adesão a ARP de órgão

municipal, vedado por lei. O Processo foi para a Presidência do TJMT no dia de hoje (29/04)

para autorização.

- Certificado Digital: Está sendo tentada uma contratação conjunta com o TJMS, porém devido

à demora já foram iniciados os procedimentos para uma compra direta. O Coordenador de TIC

pediu para aguardar até o final do mês de maio a fim de oportunizar a finalização da

contratação conjunta, caso esta não ocorra então poderá ser feita contratação direta.

- Softwares Diversos: Dentro do prazo. Aguardando respostas das áreas para elaboração do

estudopreliminar.

- Softwares Diversos - Adobe Acrobat Pro: Dentro do prazo. Aguardando respostas das áreas

para elaboração do EstudoPreliminar.

- Mensageria e-Social: Licitação foi deserta por conta dos conectores. Foram solicitados novos

orçamentos, com prazo até dia 09/05, para iniciar o processo para nova licitação. O Sr.Marcos

Pinto Gomes - Diretor do Departamento de Suporte e Informação - foi demandado a solicitar o

recolhimento das máquinas que estão a mais de seis meses sem logar na rede do TJMT.

- Outsourcing de Impressão: Ficou estabelecido que será feita a especificação das impressoras

quanto a sua funcionalidade, obrigatoriamente monocromática, sem mencionar a questão da

tecnologia.
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- Solução Integrada de RH: Está sendo feito o estudopreliminar, tendo já ocorrido uma reunião

com a área de RH e uma empresa do ramo. Foi sugerido pelo Coordenador uma visita à

empresa para verificar se o sistema atende o Poder Judiciário.

- Gestão de Credenciais Privilegiadas: O projeto está pronto, aguardando apenas os

orçamentos.

- Suporte Storage IBM: Está no início do processo de inexigibilidade, tendo sido elaborado o

DOD. Foi solicitada a prorrogação devido à dificuldade de obter resposta da IBM quanto a

alguns requisitos. Foi sugerido acionar o Sr. Heráclides para contatar alguém em nível de

decisão na IBM a fim de agilizar o atendimento das solicitações doNúcleo de Contratações.

- Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para apoio à Governança e

Gestão de TIC: A licitação está marcada para o dia 13/05. Estão sendomantidos contatoscom a

Ewave com vistas a fazer a transição para o novocontrato com mais calma, prevendo, inclusive,

a possibilidade de prorrogar o contrato vigente por mais dois meses. Haverá outra reunião com

a empresa dia 02/05. A expectativa é assinar o novo Contrato no dia 01/06, caso ocorra tudo

dentroda normalidade.

- Monitores e Notebook: Dentro do prazo. Está iniciando o Estudo Preliminar. O pessoal do

Suporte já respondeuo primeiro formulário. O DOD já está pronto.

- Solução VOIP: Ficou definido licitar no próximo ano o Service Desk juntamente com a

telefonia. Foi sugerido adotar futuramente uma solução única de VOIP para todo o Estado, em

contrato único. Ficou definido realizar uma reunião com a participação do Departamento de

Conectividade, Núcleo de Aquisições e como o Sr.Roberto.

- Solução Comutação de Dados: Projeto pronto,apenas aguardando orçamento.

- Solução Antivírus: O Processo está na Presidência, quandoretornar será marcada a licitação.

- Software Defined WAN: O DOD está finalizado. Na próxima semana será iniciado o Estudo

Preliminar. O Coordenador de TIC solicitou que o Sr. Benedito e o Sr. Gil - Departamento de

Conectividade - apresentem a ideia do projeto e a dinâmica de implantação.

- Cargos de Comissão da CTI.
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NOME ÓRGÃO / LOTAÇÃO

Thomas AugustoCaetano
Coordenador de Tecnologia da Informação e
Comunicação

Benedito Pedro da Cunha Alexandre Diretor do Departamento de Conectividade

Danilo Pereira da Silva Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações

Francisco José Carvalho Marcílio Diretor do Departamento de Banco de Dados

Marcos PintoGomes Diretor do Departamento de Suportee Informação

AntônioPablo da Silva Leite Governança de TIC

Geyza Alice Pacheco Bianconi Núcleo de Contratações

Cezar Roberto Oliveira Governança de TIC

Fernanda Aparecida Siqueira Tapajós Governança de TIC

Radamés da Silva Sá Governança de TIC

Roberto Garcia Franco Governança de TIC

Com relação ao preenchimento dos cargos a situação é a seguinte: o Departamento de

Conectividade está pendente do preenchimento de 3 cargos, o Departamento de Banco de

Dados está pendente do preenchimento de 2 cargos, Departamento de Sistemas e Aplicações

está pendente do preenchimento de 3 cargos e o Departamento de Suporte está com todos os

cargos preenchidos.

Nada mais a constar, a reunião foi encerrada.

4. DELIBERAÇÕES

Sem Deliberações

5. PARTICIPANTES


