
 

 
Comitê de Governança de TIC aprova o Plano de Contratações de TIC de 2019 
O Comitê de Governança de TIC aprovou na 8ª Reunião, realizada no dia 06 de dezembro, o 
Plano de Contratações e Orçamentário de TIC (PCSTIC) para 2019. O plano é um instrumento de 
planejamento e gestão de recursos de TIC que visa a promover o aperfeiçoamento do 
planejamento orçamentário, dando transparência à utilização dos recursos públicos.  O PCSTIC 
de 2019 prevê 36 contratações, totalizando um valor estimado total de R$ 4.114.074,72.  
Para o ano de 2020, a CTIC já iniciou a coleta de intenções de aquisições de bens e serviços. As 
unidades administrativas e judiciais que têm interesse na aquisição de soluções de TIC devem se 
manifestar até 15 de fevereiro de 2019, conforme art. 4º do Ato GP 01/2015.  A intenção de 
contratação deve ser formalizada com o envio, pelo Malote Digital, do “Documento de 
Levantamento de Necessidades” preenchido com as informações da necessidade a ser suprida, 
bem como a indicação do Integrante Demandante, a fim de auxiliar nos estudos técnicos. O 
formulário encontra-se disponível no sítio: www.trt16.jus.br -> governancatic → Gestão -> 
Contratação de TIC -> Modelo de Documentos. 

TRT16 investe em infraestrutura para melhoria na prestação de serviços 
O TRT16 está realizando vários investimentos para melhorar sua infraestrutura física e tecnológica 
com o objetivo de promover a segurança do parque computacional e melhorias no 
atendimento aos jurisdicionados. Estão em andamento os seguintes projetos:  
● Aquisição e implantação de nova solução de firewall - R$ 653.000,00; 
● Aquisição e implantação de novos switches (SAN e LAN) - R$ 2.200.000,00; 
● Aquisição de sistema de virtualização e backup - R$ 610.000,00; 
● Aquisição de novas impressoras - R$ 277.554,16; 
● Implantação de ambiente site backup (datacenter reserva) - R$ 1.528.000,00. 

CTIC disponibiliza o "PJE-Calc Cidadão" no site do Tribunal 
O PJe-Calc Cidadão é uma versão desktop do PJe-Calc (Sistema 
unificado de cálculos trabalhistas da Justiça do Trabalho, desenvolvido 
pelo TRT da 8ª Região). Ele é executado no computador do usuário e 
não exige que haja conexão com a Internet. Destina a advogados, peritos e ao público externo 
em geral, e contém as mesmas funcionalidades da versão utilizada nos Tribunais do Trabalho, o 
que garante a padronização na elaboração de cálculos trabalhistas apresentados no processo. 
Mais informações e instruções para instalação constam no sítio: www.trt16.jus.br 

CTIC implanta FIREWALL de nova geração 
A partir de novembro, todos os equipamentos conectados à rede do TRT16 passaram a navegar 
através de um firewall de nova geração. O equipamento adquirido aprimora a segurança da 
infraestrutura de TI, traz melhorias nas ferramentas de gestão de acesso e realiza o 
balanceamento do tráfego de dados com maior eficiência. Além da aquisição, os servidores da 
CTIC receberam treinamento para melhor operá-lo. 
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