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ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC: Encaminha PDTIC 2022-2023 para validação 

SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 1 de julho de 2022 19:24
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cc: l-cgestic <l-cgestic@trt21.jus.br>
Cco: endrigofreire@trt21.jus.br

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC), 

Considerando o FRAD abaixo, enviado ao CGTIC em 17/06/2022, acerca da deliberação do comitê acerca da:

Aprovação do Contratar Rede Wan Primário (Goianinha e Macau), no valor de R$ 74.656,20 para 30
meses, de acordo com PROAD 2424/2022.
Aprovação do Contratar solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade (WAF+CDN),
no valor de R$ 2.510.782,92 para 36 meses (recursos descentralizados), conforme PROAD 1382/2022. 
Validação do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2022-2023 (em anexo ao e-mail inicial), de acordo com as
decisões mencionadas.

Considerando que foi estabelecido prazo até 24/06/2022 para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros deste Comitê, dentro do prazo supracitado, todos
favoráveis à aprovação: 

DILNER NOGUEIRA SANTOS 
PRISCILLA SOARES DE LIMA GATTO
KARLA SOUSA DA MOTTA
MÁRCIO DE MEDEIROS DANTAS
JOÃO HENRIQUE LINS BAHIA
TARCÍSIO PINTO CÂMARA
KLÉBER DE MEDEIROS TEIXEIRA 

Registro a aprovação da solicitação. 

Informo que esta aprovação, incluindo os votos de cada um, será incluída no PROAD 6554/2018. 

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107

Em sex., 17 de jun. de 2022 às 22:32, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> escreveu: 
Prezado Coordenador e demais membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),
 
Considerando reunião do CGTIC de 03/06/2022, que tratou da Validação do PDTIC 2022-2023;
 
Considerando as seguintes decisões registradas na ata daquela reunião  (doc. 90 do PROAD 6554/2018):

Decisão 2.2: "Até 17/06/2022, a SETIC deverá encaminhar, por FRAD para o CGTIC, o PDTIC-TRT21
ajustado, para validação."

Decisão 2.3: "Até 24/06/2022, o CGTIC irá votar o FRAD, autorizando a SETIC a encaminhar para
Presidência o PDTIC, juntamente com minuta de Ato de sua aprovação, sugerindo deliberação e publicação
do Ato até 30/06/2022. Na minuta de Ato, a SETIC poderá sinalizar que a proposta orçamentária de TIC,
anexa ao PDTIC, já está alinhada com a Proposta Orçamentária Prévia ou Definitiva do TRT21, conforme o
caso."

PROAD 6554/2018. DOC 91. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.FPFJ.GLQF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 91.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 05/07/2022)
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Considerando por fim que, desde a referida reunião de 03/06/2022, foram concluídas as seguintes iniciativas
relacionadas ao PDTIC-TRT21 2022-2023:

Aprovação do Documento de Análise da Demanda (DAD) do projeto Contratar Rede Wan Primário
(Goianinha e Macau), que havia sido incluído excepcionalmente no Plano de Contratações de Soluções de
TIC, sem DAD.
Aprovação do Documento de Análise da Demanda (DAD) do projeto Contratar solução de proteção de
borda de rede e de alta disponibilidade (WAF+CDN), que havia sido incluído excepcionalmente no Plano
de Contratações de Soluções de TIC, sem DAD. 
Deliberação em reunião de 17/06/2022 do Comitê de Gestão de TIC (CGESTIC), em cópia, pela rejeição da
demanda de novo projeto para Contratação de Certificados Digitais A1, que também havia sido incluído
excepcionalmente no Plano de Contratações de Soluções de TIC, sem DAD, devido à detecção de que
uma nova contratação em 2023 não será necessária esperando-se que seja possível que a contratação a
ser realizada em 2022 do mesmo objeto gere um contrato que atenda a demanda pelos próximos anos. Por
esse motivo, segue mantido o valor incluído na Proposta Orçamentária Prévia (POP) 2023, dispensado
apenas o esforço de novo projeto para nova contratação deste objeto. 
Aprovação pelo CGESTIC, também em reunião de 17/06/2022, dos Planos de Contratações de Soluções
de TIC (PCSTIC) 2022 e 2023, devidamente ajustados desde a última reunião do CGTIC e juntados como
anexo do PDTIC-TRT21 2022-2023 ora enviado para o CGTIC. 

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar deliberação do comitê acerca da:

Aprovação do Contratar Rede Wan Primário (Goianinha e Macau), no valor de R$ 74.656,20 para 30
meses, de acordo com PROAD 2424/2022. 
Aprovação do Contratar solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade (WAF+CDN),
no valor de R$ 2.510.782,92 para 36 meses (recursos descentralizados), conforme PROAD 1382/2022. 
Validação do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2022-2023 (em anexo), de acordo com as decisões
mencionadas.

Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, até 24/06/2022 (data acordada
na decisão 2.3 acima), de forma que possamos dar continuidade ao desdobramento dessas decisões. 
  
Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, o PDTIC 2022-2023 será
considerado aprovado conforme sugerido, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020.
 
Atenciosamente,  
 
Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107
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