
·Secreta ria de Tecnologia da Informa(;ao
CTI 14

17ft)9/2015
1

Ata de Reuniao

eqmrte de Tecnologia da Informa9ao - eTI
Ata nO 14/2015

Data: 17ft)9/2015 - 14h as 17h30

Local: Plenario :-Salao Nobre do 20Qandar do Ediffcio-Sede

TRT2
S.AOPAULO

Tribunal Regional do Trabalho
da 2!! Regiao

Secretaria de Tecnologia da Informa9ao



Secretaria de Tecnologia da Informa~ao
eTI 14

17J09/2015
2

PRESENTES

Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gon9alves

Secreta ria de Teenologia da In/orma90o e Comunied90o (Setie)

Ricardo Alex Serra Viana Coordenadoria de Seguran9a, Aquisi9i5es e Pesquisa (CSAP/ Setie)

Desembargadora. Candida Alves Leao

Desembargador Roberto Barros da Silva

Marcio Nisi Gon9alves

Marcio Vinicius Gimenes Milan Se900 de Governan9a de Teenologia da In/orma90o (SGTI/Setie)

Leandro Maria Leal de Sant'Anna Nucleo de Gestoo Estrategiea e Projetos (NGEP)

Alexandre Braga Mendon9a Se900 de Atendimento Remoto (SAR/CA)

Aos dezessete dias do mes de setembro do ana de dois mil e quinze, as catorze horas, no

Plena rio - Salao Nobre do 20Q andar do Edifkio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2!'!Regiao, 0.
Comite de Tecnologia da InformaQao se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora Jucirema Maria

Godinho Gon~alves com a finalidade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da

informac;ao.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da Secreta ria de,
Tecnologia da Informac;ao e Comunicac;ao - Setic para discussao dos seguintes assuntos:
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PAUTA PREVISTA

Assinatura das Atas nQsll,
previamente encaminhados

e 13 do CTI e valida<;ao ..do formato e conteudo

Apresentac;:ao do balanc;:o dos primeiros 6 meses do contrato da Tivit para avaliac;:ao da
necessidade de nova contrata<;ao ou de renova<;ao do contrato. Caso haja necessidade de
realiza<;ao de nova contrata<;ao, faz-se necessario avaliar algumas defini<;5es contratuais com
urgencia

3. Assinatura dos TAPs e PGPs previamente analisados na ultima reuniao (Projeto 41 do PDTI -
"Diagnosticar e modelar os processos de gerenciamento de Servif;os" - TAP e PGP; Projeto
Institucional 10-2011 e Projeto 28 do PDTI: "Implantar Gestao de con!igurar;ao de servir;os de TI"
- TAP e PGP; Projeto 42 do PDTI: "lmplOntar Processo de Cumprimento de Requisir;ao" - TAP;
Projeto 9 do PDTI: "Implantar um Dicion6rio de dados para sistemas" - TAP; Projeto 46 do PDTI:
"Documentar os sistemas que suportam os processos e servif;os crfticos do TRT" - PGP)

4. Aprecia<;ao de Fichas de Solicita<;ao do Modelo de Gestao de Demandas,' previamente
encaminhadas:

- Altera<;ao na funcionalidade do SAPl - Cobran<;a de Cargas Vencidas

- Altera<;ao na funcionalidade do SAPl - Emite Alvara

- Altera<;ao na funcionalidade do SAPl - Gerencia Carga dos Auto

5. Aprecia<;ao de Fichas de Solicitac;:ao do Modelo de Gestao de Demandas, encaminhadas nesta
data pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas:

- AD2 - Assinatura digital de documentos 2Qgrau

- Inclusao do nome do Juiz na Marca<;ao do Julgamento no SAPl

- Cria<;aode modele de Notifica<;ao SAPl

6. Validar a nao contrata<;ao de manuten<;ao para 0 firewall marca Sonicwall, tendo em vista que
temos 4 equipamentos dos quais 2 em uso efetivo e que todos se encontram em garantia
"balcao"

7. Definic;:ao sobre migrac;:aodo SAMBA no Edifkio Sede

8. Valida<;ao dos procedimentos de fornecimento de equipamentos para Assistentes de Juiz (novos
ou usados) e defini<;ao de "salas adaptadas" nas 2~s salas de audiencia - Ata &'2015 - 19,.05/2015

9. Posicionamento sobre a defini<;ao da estrutura das salas de audiencias no caso de ql:leda de
energia

10. Posicionamento sobre 0 Projeto 15/2011 - "Implantar 0 processo de avalia<;ao de gestao de TI"

11. Posicionamento sobre 0 ETP para aquisi<;ao d'e impressora~ e necessidade de realoca<;ao
or<;amentaria em fun<;ao do resultado do estudo
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12. Posicionamento sobre a obrigatoriedade legal da publica<;ao do inteiro teor dos contratos - Lei nQ
12.527, de 18 de novembro de 2011, parcialmente transcrita a seguir:
"Art. 8Q- E dever dos orgaos e entidades publicas prornover, irtdependentemente de requerimentos, a divulga!rao em
local de facil acesso, no ambito de' suas competencias, de informa~oes de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.

§ 1QNa divulga<;ao das informa<;oes a que se refere 0 caput, deverao constar, no minimo:

IV - informa<;oes concernentes a procedimentos licitatorios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a
todos os contratos celebrados"

ASSUNTOS DISCUTIDOS

. 1 Assinatura das Atas n2s .11, 12 e 13 do CTI' e valida~ao do formato e conteudo do Oficio,
previa mente encaminhados

As Atas nQs 11, 12 e 13 foram entregues para assinatura dos Desembargadores, que ja haviam
aprovado as minutas previamente encaminhadas por e-mail.

o conteudo do Oficio a ser enviado para a Presidencia com as delibera<;5es registradas nas Atas citadas
tam bern foi aprovado pelos Desembargadores.

Id Pendencias Respons6vel Prazo

Noo h6 pendencias

•2 Apresenta~ao do balan~o dos primeiros 6 meses do contrato da Tivit para avalia~ao da
necessidade de nova contrata<;ao ou de renova~ao do contrato. Caso haja necessidade de realiza<;ao
de nova contrata<;ao, faz-se necessario avaliar algumas defini<;oes contratuais com urgencia

Foi dado infcio a apresenta<;ao dos Indicadores do Servi<;o de Atendimento Remoto e Presencial
prestado no perfodo de dezembro de 2014 a maio de 2015. 0 Diretor Marcio esclareceu que 0

objetivo principal dessa apresenta<;ao era averiguar se as defini<;oes da epoca permaneciam validas ou
se precisariam de algum ajuste. Explicou que 0 resultado dessa verifica<;ao apontaria para a
possibilidade de renova<;ao'do contrato com a empresa Tivit ou a necessidade de providenciar nova
contrata<;ao.

Com a exposi<;ao do estudo, foi posslvel constatar 0 seguinte: 0 numero de liga<;5es externas e maior
do que as liga<;5es oriundas de usuarios jnternos, dado que contraria a expectativa que se tinha no
infcio do contrato; a empresa Tivit tern superado as metas estabelecidas no contrato; foi especificado
no contrato que 0 atendimento telefonico deveria ocorrer no formato 24 x 7, tendo em vista 0 PJe;
porem, notou-se que em determinados horarios, 0 atendimento chega a ser. praticamente nulo.
Exemplo: num perfodo de 6 meses, houve uma unica chamada realizada entre 3h e 4h da manha, uma
chamada entre 4h e 5h da manha e duas chamadas entre 5h e 6h da manha.

Tal cenario indica qu'e existem tres possibilidades para sanar essa questao: primeira, eliminar 0 turno
da noite; segunda, a empresa compartilhar recurso para fazer esse tipo de atendimento; e terceira,
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manter 0 formato atual. Em caso de se utilizar recurso compartilhado, os atendentes poderiam
atender aos chamados de outras empresas concomitantes aos do TRT. Atualmente os atendentes da
TIVIT trabalham em regime de dedica~ao exclusiva.

Os Desembargadores concordaram que a situa~ao atual representa desperdfcio de recursos e
questionaram se a elimina~ao do horario compreendido entre meia-noite e seis horas da manha
representaria alguma economia no custo.

o Diretor Marcio esclareceu que se for feita renova~ao com a empresa Tivit retirando essas seis horas,
a empresa teria que apresentar estudo que demonstre qual seria essa economia.

o Desembargador Roberto e a Desembargadora Candida solicitaram que a empresa seja consultada a
respeito da redu~ao e, com, base nesse posicionamento, 0 assunto deve ser levado a pauta da proxima
reuniao para avalia~ao pelo CTI.

Prosseguindo na apresenta~ao dos dados, constatou-se que 0 grau de satisfa~ao com a Tivit e bern
alto, sendo maior do que se esperava inicialmente; 0 nfvel de insatisfa~ao e baixfssimo.

o Diretor Marcio informou que 0 contrato atual com a empresa Tivit vence em mar~o de 2016. A
Desembargadora Candida acredita que 0 cenario adequado s~ria tomar a decisao a respeito de
renovar 0 contrato atual ou estabelecer urn novo somente apos a conclusao da instala~ao do ~Je,
programada para 0 final de 2015.

o Diretor Marcio explicou que existem tres formas de solicitar urn atendimento a TI: por e-mail, por
urn portal na intranet (Assystnet) e por telefone. Ressaltou que 0 uso do e-mail para abertura de
cham ados e 0 pior formato dentre os tres, uma vez que nao ha corno garantir que 0 usuario informe
todos os dados necessarios ao atendirvento no texto enviado, retardando 0 atendimento. Informou
ainda que 0 chamado aberto por e-mail e recebido inicialmente peta equipe da Setic, para entao ser
encaminhado ao atendimento terceirizado, fato que provoca represamento de demandas nos
perfodos em que nao ha expediente no tribunal como finais de semana e feriados e aumenta 0 tempo
de atendimento. 0 Diretor Marcio sol,icitou anuencia para desativa~ao dessa forma de entrada de
chamado.

o Diretor· Marcio prosseguiu explanando que as outras duas formas de registro de chamados
contabilizam 0 tempo de atendimento desde 0 momenta da abertura.

o Comite concordou com a desativa~ao da entrada de chamado por e-mail. Sugeriu que, assim que 0

usuario enviasse urn e-mail, ele recebesse uma orienta~ao para telefonar para 0 Service Desk ou
preencher 0 formulario pela ferramenta Assystnet.

o Diretor Marcio sugeriu que fosse feita uma campanha em conjunto com a Secretaria de
Comunica~ao Social.' 0 Desembargador Roberto sugeriu, ainda, que a oriental;ao tambem seja
publicada no site do TRT.

Em rela~ao ao atendimento presencia I, 0 Diretor Marcio informou que esta previsto no contrato que
ele seja feito de segunda a sabado das 8h as 20h. A Desembargadora Jucirema indagou 0 motivo de se
fazer atendimento aos sabados, tendo em vista que nao ha expediente.

o Diretor Marcio esclare'ceu que houve urn "hiato" entre 0 momento da especifica~ao dos servi~os e 0

infcio efetivo do contrato. Antes de ele ser firmado, era comum 0 trabalho aos sabados nas Varas de
Trabalho. Em determinado momento, por~m, a' Administra~ao passou a nao autorizar rnais a
realiza~ao de trabalho extraordinario aos sabados.

o servidor Alexandre Braga ressaltou que desde 0 intcio da vigencia do contrato, nunca houve urn caso
em que 0 atendimento presencia I tenha sido prestado, num sabado.

Ainda em rela~ao a chamados, 0 Diretor Marcio sugeriu a capacita~ao da empresa Tivit para que ela
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possa atender a mais tipos de chamados, embora existam questoes em que a empresa nao pode atuar
por nao ter acesso a infraestrutura do Tribunal, por exemplo.

o Diretor Marcio relatou que 0 numero de chamados para baldio nao sao muitos e que ess~ numero
tende a diminuir, principalmente devido ao advento da implantac;ao do Pje em todo 0 TRT. Num
proximo contrato, portanto, 0 Diretor Marcio sugere que seria posslvel eliminar 0 atendimento ao
balcao dos itens classificados como atendimento prioritario.

Apos as discussoes, constatou-se que, a depender do nlvel de alterac;ao a ser feita no contrato, haveria
necessidade ou nao de fazer nova contratac;i!io. Se as alterac;oes forem pequenas e nao
comprometerem 0 objeto contratado, seria posslvel optar pel a renovac;ao.

o Diretor Marcio disse que 0 TRT deve avaliar as opc;oes de forma a verifioar se a renovaC;ao do
contrato com a Tivit e mais vantajosa do que uma nova contratac;ao e indicou que sera necessario
convocar outras empresas para que elas apresentem 0 custo estimado para realizar as mesmas tarefas
que a Tivit.

o Diretor Viana acrescentou que a vantajosidade na renovac;ao nao diz respeito apenas ao custo,
varios aspectos devem ser observados, com'o custos indiretos para uma nova implantac;ao e
efetividade do contrato; entretanto, 0 custo deve estar dentro do valor de mercado.

A Desembargadora Jucirema indagou se todo esse processo passaria pela Secreta ria de Controle
Interno. 0 Diretor Viana afirmou que sim. A Desembargadora Jucirema demonstrou preocupaC;ao com
o fundamento da renovac;ao. 0 Diretor Viana ressaltou que e de praxe a realizac;ao de pesquisas de

7 ,

mercado para compor a anali~e da vantagem ou nab de uma renovaC;ao.

Id Pendencia Responsavel Prazo

2.1 Trazer 0 cenario do redu~iio de custos. Setic Proxima reuniiio

. 3 Assinatura dos TAPs e PGPs' previa mente analisados na ultima reuniao. (Projeto 41 do PDTI -
"Diagnosticar e mode/ar os processos de gerenciamento de Servifos" - TAP e PGPi Projeto
Institucional 10-2011 e Projeto 28 do PDTI: "Imp/an tar Gestao de conjigurafao de servifos de TI" -
TAP e PGP; Proje~o 42 do PDTI: "Imp/antar Processo de Cumprimento de Requisifao" - TAP; Projeto 9
do PDTI: "Imp/an tar um Dicionario de dados para sistemas" - TAP; Projeto 46 do PDTI: "Documentar
os sistemas que suportam os processos e servifos criticos do TRT" - PGP)

Os documentos, previamente aprovados, foram entregues para assinatura dos Desembargadores.

Id Pendencia Responsavel Prazo

Niio h6 pendencias .

. 4 Aprecia~ao de Fichas de Solicita~ao do Modelo de Gestao de Demandas, previa mente
encaminhadas

- Alterac;ao na funciohalidade do SAP! - Cobranc;a de Cargas Vencidas

- AlteraC;ao na funcionalidade do SAP! - Emite Alvara

- AlteraC;ao na funcionalidade do SAP! - Gerencia Carga dos Autos
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Foi assinada a Ficha "Altera~ao na funcionalidade do SAP! - Cobran~a de Cargas Vencidas".

As outras duas seguira~ para assinatura na proxima reuniao.

Id Pendencia - ResponsQvel· Prato

4.1 Assinatura das Fichas: Setic!CDS Proxima reuniiio
- Altera~iio na juncionalidade do SAP1- Emite Alvard
- Altera~iio na juncionalidade do SAP1 - Gerencia Carga
dosAutos

. 5 Aprecia~ao de Fichas de Solicita~ao do M.odelo de Gestao de Oemandas encaminhadas pela
Coordenadoria de Oesenvolvimento de Sistemas

- AD2 - Assinatura digital de documentos 2Qgrau

- Inclusao do nome do Juiz na Marca~ao do Julgamento no SAP!

- Cria~a·ode modelo de Notifica~ao SAP!

As fichas foram entregues para assinatura dos Desembargadores.

Id Pendencia RespOnsQvel Prato

Niio h6 pendencias.

. 6 Validar a nao contrata~ao de manuten~ao para 0 firewall marca Sonicwall, tendo em vista que
temos 4 equipamentos dos quais 2 em uso efetivo e que todos se encol1tram em garantia "balcao"

o Oiretor Marcio reportou que 0 contrato de manuten~ao do fir.ewall da Sede acabou, entretanto 0

equipamento ainda possui a garantia do fabricante.

No atual cenario, 0 Oiretor Marcio acredita que nao precisa ser feito urn contrato especifico, ja que 0

equipamento que hoje esta instalado no Forum Ruy Barbosa esta subutilizado. A sugestao da Setic e
efetuar a troca entre os equipamentos presentes atualmente no Forum Ruy 'Barbosa (equipamento
com rnais funcionalidades) e aquele utilizado no Ediffcio Sede. Esta a cargo da Setic fazer manuten~ao
dos equipamentos de firewall e IPS do Ediffcio Sede, mas, por motivos de economia, a sugestao e
manter urn so equipamento, do Forum Ruy Barbosa, que desempenha as duas fun~5es.

Ao ser indagado pelo Oesembargador Roberto, 0 Oiretor Marcio respondeu que 0 equipamento que
estainstalado no predio da Consola~ao ainda tern urn ana e meio de garantia "balcao", mas sem SLAs.
Explicou que, para renova~ao do equipamento a ser migrado para a Sede, sera feito urn estudo para
avaliar a vantajosidade da renova~ao do suporte/manuten~ao ou a aquisi~ao de urn novo
equipamento.

Foi acatada a sugestao da utiliza~ao dos equipame~tos com a garantia "balcao".

Id Pendencia ResponsQvel Prazo
/

6.1 Utilizar equipamentos com a garantia "balc{jo'~ Setic
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. 7 Defini~ao sobre migra~ao do SAMBA no Ediffcio Sede

o Diretor Marcio informou que foi constatada certa lentidao no acesso a rede nas unidades ja
migradas e que, conforme novas maquinas sao inseridas na rede Samba, a performance dela sofre
impacto. .

Para solucionar tal problema, 0 Diretor Marcio esclareceu que estava programada, para acontecer dia
18,{)9/2015, a migra~ao de alguns gabinetes e secretarias de turma para urn ambiente completamente
novo. A proposta e que, na semana seguinte a migra~ao, ao receber 0 feedback dessas unidades, ja
seria posslve! averiguar se 0 problema de lentidao foi de fato solucionado. Em caso positiv~, a setin
fara comunica~ao do cronograma previsto para a migra~ao dos gabinetes e turmas as unidades
envolvidas.

Quanto ao plano de trabalho, 0 'Comite decidiu que 0 cronograma de migra~ao das unidades do
Ediflcio sede seja feito da seguinte forma: iniciando-se pela primeira turma, os gabinetes e a secretaria
dessa turma; em seguida, passa-se para a segunda turma, os gabinetes e a secretaria dessa turma c
assim por diante em ordem crescente.

o Comite solicitou que a comunica~ao sobre as migra~5es seja feita com certa antecedencia.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

7.1 Cumprir a sequencia de migrafiio conforme decidido pelo Setic/SGTI
Comite .

. 8 Valida~ao dos procedimentos de fornecimento de equipamentos para Assistentes de Juiz (novos
ou usados) e defini~ao de "sa!as adaptadas" nas 2§!s salas de audiencia - Ata &'l015 - 19ft)5{2015

o Diretor Marcio retomou 0 assunto, tendo em vista que na Ata nQ&'2015 ficou registrado que a setic
forneceria equipamentos para os Assistentes de Juiz, mas restou pendente a defini~ao'se seriam novos
ou usados.

o Comite anuiu que devera sempre ser fornecido equipamento usado.

Quanto a instalar equipamentos novos nas segundas salas de audiencias, 0 Comite tambem definiu
que os equipamentos devem ser usados, salvo quando fornecido pelo CsJT com essa finalidade
espedfica.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

8.1 Fornecer equipamentos usados para Assistentes de Juiz e Setic/CA
para instalaftio nas segundas salas de audiencias .

. 9 Posicionamento sobre a defini~ao da estrutura das salas de audiencias no caso de queda de
energia

o Diretor Marcio realizou reuniao com a Diretora da Secreta ria de Apoio Administrativo, que informou
que havia urn projeto para instala~ao de no-break em todos os computadores das Varas do Trabalho,
seguindo indica~ao feita pelo CsJT.



Secretaria de Tecnologia da Informa~ao
CTI 14

17ft)9/2015
9

a Diretor Marcio formalizou 0 pedido de estudo de uma solw;ao somente para 0 micro do secretario
da sala de audiencias, pois, a longo prazo, os no-breaks apresentam custo de manutenc;:ao em func;:ao
da vida util das baterias. \

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

9.1 Conclusiio do estudo sobre implanta{:ao dos no-breaks nos Secreta ria de Apoio
salas de audiencias. Admin istra tivo

.10 Posicionamento sobre 0 Projeto 1~011- "Implantar 0 processo de avaliac;:ao de gestao de Tin

a Diretor Marcio esclareceu que a avaliac;:aode gestao de TI estava sendo executada informalmente,
contudo 0 Comite solicitou que fosse desenhado urn processo. Foi destacado urn servidor da area de
Governanc;:a para ficar responsavel pela tarefa. a Comitesolicitou que 0 desenho do processo em
questao seja trazido na proxima reuniao.

,

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

10.1 Trazer 0 desenho do processo de avalia{:ao de gestao de TI setic/sGTI Proxima reuniao

. 11 Posicionamento sobre 0 ETP para aqulslc;:ao de impressoras e necessidade de realocac;:ao
orc;:amentaria em func;:ao do resultado do estudo

a Diretor Marcio posicionou qUE!0 Comite determinou a realizac;:ao de urn estudo com 0 intuito de
avaliar a vantajosidade entre fazer a compra de impressoras ou 0 outsourcing, que e como uma
locac;:aoacrescida de servic;:osadicionais e fornecimento de consunilv'eis. a estudo realizado levantou 0

custo de ambas as possibilidades e foi demonstrado que 0 outsourcing se mostra mais vantajoso.
Esclareceu ainda que quando se efetua compra de impressora, tambem se faz necessario a aquisic;:ao
de consumfveis, bern como sua loglstica, estoque, distribuic;:aoetc.

a Diretor Marcio acrescentou que 0 estudo sugere que se fac;:a0 outsourcing para as impressoras cujo
perfodo de garantia ja expirou; esclareceu tam bern que sera necessario marcar, ainda em 2015, uma
reuniao com 0 Diretor da Secretaria de Coo'rdenac;:aoarc;:amentaria e Fin~nceira para tratar do assunto
"orc;:amento".

Em se adotando 0 outsourcing, a proposta seria a de nao se comprar nenhuma impressora.

Em relac;:ao aD uso de equipamento sem garantia, em especial, de impressoras, 0 Diretor Marcio
esclareceu que ha uma grande dificuldade operacional, pois, nao existe a possibilidade de a Setic
realizar manutenc;:5es no equipamento que, geralmente, necessita de troca de pec;:aspor desgaste
natural em decorrencia do uso.

a Desembargador Roberto nao considera adequado redirecionar 0 dinheiro de'compra de impressora
para outsourcing, uma vez que 0 tipo de despesa e diferente.,
A Desembargadora Jucirema solicitou, para a proxima reuniao, a ata' em que ficou registrada tal
discussao para reavaliar 0 assunto. Sugere fazer uma reuniao com a Diretora da Secreta ria de Controle
Interno, Sra. ~ita, e com 0 Diretor da Secretaria de Coordenac;:ao arc;:amentaria e Financeira, Sr.'
Nivaldo; para avaliar conjuntamente 0 assunto.
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o Desembargador Roberto entende que, a cada momenta de decidir sobre realoca~ao financeira, 0

Comite precisa ser consultado para garantir que as decis5es dessa natureza sejam tomadas em
conjunto.

o Comite entendeu que 0 assunto deve ficar suspenso ate que ocorra essa reuniao

Id Pendencia Respons6vel Prazo

11.1 Levar a ata .em que ficou registrada tal discussiio para Setic Pr6xima reuniiio
reavaliar 0 assunto.
Convidar 0 Diretor da Secretaria de CoOrdenafGO
Orfamentaria e Financeira e a Diretora da Secretaria de
Controle Interno para participar da pr6xima reuniiio .

. 12 Posicionamento sobre a obrigatoriedade legal da publica~ao do inteiro teor dos contratos - leo
nQ12.527 de 18 de Novembro de 2011, parcialmente transcrita a seguir

"Art. 82 - E dever dos orgaos e entidades publicas promover, independentemente de requerimentos, a divulga~ao em local
de tiki I acesso, no ambito de suas competencias, de informa~oes de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.

§ 12 Na divulga~ao das informa~6es a que se refere 0 caput, deverao constar, no minima:

IV - informa~6es concernentes a procedimentos licitatorios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem ~omo a todos
os contratos celebrados."

o Diretor Marcio retomou 0 assunto, tendo em vista que se tratava de demand a da reuniao anterior
checar a obrigatoriedade legal da publica~ao do inteiro teor dos contratos. 0 Comite anuiu que nada
precisa ser feito.

Id Pendencia Respons6vel Prazo

Sempendencias. .

Extra pauta:

o Diretor Marcio solicitou 0 agendamento de uma reumao a ser realizada na ultima semana de
setembro para tratar do tema "0r~amento". A Desembargadora Jucirema sugeriu a data de 1Q de
outubro. 0 Diretor Marcio ficou de consultar 0 Diretor da Secretaria de Coordena~ao Or~amentaria e
Financeira, Sr. Nivaldo, sobre a disponibilidade para essa data.
Foram reservados os ultimos minutos da reuniao para os Desembargadores assinarem os documentos
mencionados nos itens 1, 3·,4 e 5.
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Nada mais havendo a tratar, a sessao foiencerrada pela Desernbargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;alves e, para constar, a presente ata foi lavrada por mim, Claudia Alexandrino Clemente de Souza.

DESEMBARGADORA CANDIDA ALVES LEAO




