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2 PAUTA DA REUNIÃO 

Apresentação das contratações definidas na Oficina do PAC — Plano de contratações 2020 

TEMA/PARECER 

I Apresentado pela Diretora do Núcleo de Contratações a lista de projetos de contratações 
identificadas pelas áreas participantes na Oficina do Plano de contratações, totalizando de 49 
aquisições, classificadas da seguinte forma 

7 projetos de contratações de 2019; 
2 projetos contratações previstas no PDTIC; 
6 projetos contratações referente a vencimento de contratos e atas; 
25 projetos contratações de demandas novas/recorrentes; 
9 projetos contratações para validação se competem a TI; 

1 Apresentado as seguintes informações: 
Número de projátos de contratações solicitados por área demandantes; 
Força de trabalho do Núcleo de Contratações; 
Força de trabalho versos número de projetos de contratações; 
Sugestão de junção de projetos de contratações solicitados; 
Sugestão da retirada de alguns projetos de contratações elencados na oficina do PAC 

I Relatado aos participantes que apáá a reunião com Comitê Gestor de TIC e deliberações, serão 
realizadas as seguintes etapas: 

Apresentação da lista de Projetos de contratações para os CEOs de outros órgãos do 
Estado de Mato Grosso para verificação de parcerias e possíveis aquisições em conjunto. 
Apresentação da lista de Projetos de contratações para a Coordenadoria'de Planejamento 
e levantamento da previsão de orçamento para realização das mesmas. 
Apresentação da lista de Projetos de contratações para o Comitê de Governança de TIC 
para deliberações e aprovação. 
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Deliberações a serem registradas na ata. 
Dos itens classificados para verificação "se compete a TI" foram registradas as seguintes 
deliberações: 

LGPD não entrará no plano de contratações para 2020, primeiro será realizada uma 
análise interna multidisciplinar e análise da base de dados. 
Software Jurisprudência não entrará no PAC 2020, porque DSA está melhorando 
plataforma que já temos. 
Licenças Situator Projects(PSIM) , não entrará nas contratações de TIC, pois é uma 
demanda coordenadoria Militar apenas com apoio da CTI. 

' 	o 	Consultoria de Processo de Gerenciamento de riscos e Compliance — será verificado 
a possibilidade de realizar em conjunto com a Coordenadoria de planejamento; 
Tablets, demanda do Nupemec — será verificado qual a necessidade dessa 
contratação. Caso a necessidade seja para assinaturas, deve ser explanado a área 
que existem outras tecnologias disponíveis que podem atender; 
Sistemas de sustentação oral de plenários; identificado que não compete a CTI; 
Licença de Software reconhecimento facial e dispositivo para transmissão áudio/visual 
é possível realizar em conjunto com Sustentação oral e não compete a CTI; 
Impressora Braille, deve ser enviada como demanda para o departamento 
administrativo para aquisição como serviços. 

Dos itens sugeridos Junção 
Serviço de SMS e Serviço de Whatsapp em único projeto de contratações; 
Licenças diversas um único projeto de contratações englobando: "Licença de 
ferramenta de combate a fraudes — Data Science , Licença RFID (controle de acesso) 
integrado Roteador TI + Cartões , Licença Call de usuário para Sharepoint ". 

Dos itens sugeridos para retirada do plano de contratações houve as seguintes deliberações: 
Retirado o projeto "Tecnologia para Nome office", pois a demanda será aténdida por 
outras contratações; 
Retirado o projeto equipamentos de autoatendimento para consulta processual 
acessível (voz e leitura), pois a demanda será atendida pelas secretarias; 
Portal do Conciliador, não entrará como contratação, pois terá desenvolvimento local 
através do contrato coma empresa Wave; 
Projeto Inteligência artificial, será verificado a possibilidade de inserir como consultoria 
com a Coplan; 
Retirado o Projeto infra para Big Data, existe a possibilidade de inclui-lo no PAC 2021 
após contratação de consultoria; 
Retirado o projeto Gestão de APIs, após estudos iniciais, verificou-se que o custo de 
se manter tal plataforma seria de aproximadamente R$ 60.000,00 reais mês, ou R$ 
720.000,00 anual apenas no que tange a serviço, faltando, ainda, valore de 
licenciamento. Em face disso e após conversas com a equipe do Departamento de 
Sistemas e Aplicações, entendeu-se por bem trabalhar, ao menos inicialmente, com 
licenciamento free, aditando-se 1 posto ao Contrato 131/2017, que terá o valor de 
aproximadamente R$ 17.000,00 mês, ou R$ 204.000,00 anual, representando uma 
economia de mais de 70% para os cofres do•Tribunal de Justiça. 
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4.1 RISCOS 

v Disponibilidade orçamentária para execução dos projetos; (Risco — Alto e Impacto — Alto) 
v Plano de contratações de TIC: incertezas da área técnica tem grande impacto nas especificações. 

Geram retrabalhos e atrasos. (Risco — Alto e Impacto — Alto) 
1 Dificuldade de conseguir orçamento das empresas. (Risco — Médio e Impacto — Médio) 
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