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1) O presidente do grupo, Dr. Renato, verificando a existência do qurumxi^que alude o art. 4S, § ie, da
portaria acima referenciada, iniciou a reunião agradecendo o com pareci mento dos presentes e explicando
que a reunião tem por pauta a apresentação e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2015/2016 (PDTI 2015/2016) e Plano de Contratações de Tecnologia da Informação, para o exercício de
2015.
2) Ato contínuo, passou-se a palavra ao Secretário de Tecnologia da Informação (Coordenador Executivo),
Clayton, que explicou, em síntese, a metodologia utilizada pela secretaria de Tl, para elaboração do PDTI.
Este citou que o plano visa organizar o planejamento de gestão de Tl para este ano, delimitando projetos,
ações, iniciativas e cronograma, a serem executados pela STI.
3) Em seguida, passou-se a palavra ao Servidor Sormany, a quem coube a apresentação do PDTI, sendo
explicitado aos presentes item a item do referido plano.
4) Pedindo a palavra, o secretário Clayton, apresentou as vantagens na contratação do Business
intelligence (BI) da empresa Thema, com adaptação dada pelos técnicos do TJRR. Prosseguiu, em conjunto
com o servidor Heleno, a explicar a necessidade de se buscar a certificação ISO 20.000.
5) Em um segundo momento, os servidores Sormany e Braga apresentaram o Plano de Contratações para
o exercício (no importe total de R$ 5.065.757,19), ao que asseveraram fora este definido em conjunto corr
os chefes de divisão, bem como segue vinculado ao PEI, PETI e PDTI.

6) Seguiram detalhando o plano sub examine, apontando o valor estimado, unidade demandante, prazos e
fonte orçamentaria de cada item. Esclareceram ainda que alguns itens foram suprimidos, vez que não
seriam executáveis durante este exercício.
7) O servidor Sormany, ponderou ainda com os presentes que contratar soluções de Tl não seria algo fácil.
Tendo o vice-presidente (Secretário Geral), Elízio, sugerido o uso da ferramenta "Compras net", fossem
observadas as licitações desenvolvidas pelos demais órgãos e ainda uma maior pesquisa junto ao mercado,
para que se tenha uma maior especificação do objeto a ser licitado.
8) o secretário Elízio sugeriu ainda seja priorizado o procedimento de Registro de Preços, com adesão às
atas vigentes, bem como externou que entende possível a simplificação do estudo preliminar para
contratações em Tl.
9) O secretário Herbert solicitou restasse consignado em ata a sua preocupação na contratação de "fábrica
de softwares", tendo o secretário Clayton explicado que, por ora, não há valor concreto para tal aquisição,
mas que o seria possível fazendo-se uso do sistema de registro de preços.
10) Retomando, o Dr. Renato indagou aos presentes se restavam dúvidas a serem sanadas. Em não
havendo, submeteu o PDTI e o Plano de Contratações à aprovação, o que ocorreu à unanimidade. Por fim,
mais uma vez agradeceu a presença dos membros e convidados, encerrando a reunião.
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