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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

DESPACHO

Senhora Diretora do Nugti,
 
1. Conforme Despacho TRF1-SECIN 6746776, 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 6738424.
 

2. O Documento de Oficialização de Demanda - DOD contém a seguinte descrição do
objeto:

"Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 06 (seis) portais
detectores de metais, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, que funcionarão nas
portarias dos edifícios Sedes I, Sede II, Anexo I, Anexo III e nas 02 (duas) entradas
que dão acesso às salas de sessões de julgamento e à sala do Plenário."

Tal como indicado no documento, a necessidade da área demandante está alinhada com
os objetivos estratégicos do Anexo da Resolução CJF n° 313/2014 e atende aos requisitos de
conformidade com as resoluções CNJ n° 104 e nº 176 e com a Instrução Normativa nº 1410 do TRF da 1ª
Região, objetivos e normas específicos da área de segurança institucional. No entanto, não há previsão de
inciativas estratégicas da Área de Tecnologia da Informação que deverão ser executadas em harmonia com
objetivos estratégicos de segurança institucional do Tribunal. Logo, o planejamento de TI definido por
meio do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da JF1 - PDTI-JF1 para o período 2018-2020 não tem
previsão de iniciativa para aquisição de equipamentos como os que compõem o objeto da demanda em
apreço.
 

3. Dito isso, passa-se a análise dos critérios definidos pelo Núcleo de Governança de TI -
NUGTI para o procedimento de avaliação da natureza do objeto como sendo TI ou NÃO TI.

 
a) Planejamento e Gestão da Contratação - Como não existe iniciativa

relacionado no PDTI-JF1, o Plano de Contratações de Soluções de TI - PCSTI-JF1, elaborado com
base no plano diretor, não tem previsão de contratação como o objeto conforme a descrição do DOD
apresentado. Sendo assim, não há o que se falar em gestão de contrato com esse mesmo objeto;

b) Orçamento - A previsão de orçamento da contratação em questão não compõe
quadro específico de despesas de TI;

c) Apoio técnico - A área demandante já autuou o processo com a especificação
técnica do objeto a ser contratado, conforme Estudo Técnico Preliminar 6504712 e Termo de
Referência TRF1-SESVI 6643336. Logo, não há dependência de apoio técnico pela SECIN por parte
da Área Demandante;

d) Provimento do Serviço - Trata-se de equipamentos relacionados ao provimento
de serviço de segurança institucional sob responsabilidade da Divisão de Segurança e da Seção de
Vigilância. Portanto, a SECIN não poderia ser considerada provedora, não cabendo a ela responder
pelo acordo de nível de serviço (ANS) perante a organização.
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4. Portanto, conforme critérios adotados para classificação da natureza do objeto, a
demanda oficializada nos autos desse processo não se trata de uma solução de TI.

 
Diego Ferreira Garcia

Analista Judiciário
 

De acordo,
Ao Nulit, para providências necessárias.
À Secin, para conhecimento.
 

Rênia Alves Machado Carlini
Diretora do Núcleo de Governança de TI - NUGTI

Documento assinado eletronicamente por Diego Ferreira Garcia, Analista Judiciário, em
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