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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

DESPACHO

Senhora Diretora do Nugti,
 
1. Conforme Despacho TRF1-SECIN 6741705, os autos foram encaminhados a esse

núcleo para avaliar a natureza dos serviços como sendo ou não de TI, tal como solicitado pelo Núcleo de
Licitações por meio do Despacho TRF1-NULIT 6738244.

 
2. O Documento de Oficialização de Demanda - DOD 4961016 contém a seguinte

descrição do objeto:
 

"Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nas Catracas Eletrônicas, softwares e demais componentes
do sistema de controle de acesso, com fornecimento de peças, sob demanda,
componentes e outros materiais necessários."

 
A necessidade a ser contratada como detalhada no DOD consiste em manutenção do

produto de software Winspector e das catracas eletrônicas que compõem o sistema de controle de acesso
em funcionamento nos edifícios Sede I e II do TRF da 1ª Região. O funcionamento adequado desse
sistema depende de uma Solução de TI para gerenciamento de equipamentos na rede, gerenciar registros,
produzir relatórios e interoperar com outras soluções do parque computacional do Tribunal. Dessa forma,
o processo de contratação deverá observar as normas e diretrizes das Resoluções CNJ 182/2013 e CJF
279/2013.

 
 

Diego Ferreira Garcia
Analista Judiciário

 
 

De acordo,
Senhor Diretor da Secin,
Depreende-se que a "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços

de manutenção preventiva e corretiva nas Catracas Eletrônicas, softwares e demais componentes do
sistema de controle de acesso, com fornecimento de peças, sob demanda, componentes e outros materiais
necessários"  se enquadra como um serviço de TI.

Informo ainda que a contratação possui alinhamento estratégico com a iniciativa do 127
do PDTI-JF1 (6637017), Licenciar e garantir suporte aos sistemas operacionais, softwares e aplicativos
utilizados na JF1,  necessitando a inclusão no PCSTI 2018 e aprovação do CGTI-TRF1.

 
Respeitosamente,

Rênia Alves Machado Carlini
Diretora do Núcleo de Governança de TI - NUGTI
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Documento assinado eletronicamente por Diego Ferreira Garcia, Analista Judiciário, em
04/09/2018, às 19:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rênia Alves Machado Carlini, Diretor(a) de Núcleo, em
05/09/2018, às 17:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6756096 e o código CRC 514A6926.
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