
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
 

DOD MCTI-JF Nº 28/2022 TRF5

Nome do
Processo:

Aquisição de Tablets (iPads) e Capas Teclado Nº: TRF5-2022-28

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO

Unidade/Setor/Depto.: Diretor ia  Gera l Data:29/03/2022

Nome do Projeto:Aquisição de Tablets (iPads) e Capas Teclado.

Responsável pela Demanda: Telma Roberta  Vasconcelos
Mo a

Telefone do
Resp.:

(81)3425-9280
 

E-mail do Responsável:t r m o a @ t r f 5 . j u s . b r Matrícula do
Resp.:

35347

Integrante Requisitante:
Marcelo  Nobre  Tavares Telefone do

I.R..:

(81)3425-9310
 

E-mail do Integrante Requisitante: mntavares@trf5 . jus .br

Fonte de Recursos:  

 
DEMAIS INTEGRANTES DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico: Johnmary Vital de Araújo
Telefone do
I.T.:

(81)3425-9388

E-mail do Integrante Técnico: jvaraujo@trf5.jus.br

Integrante Administrativo: Alexandre  L ima Far ias
Telefone do
I.A.:

(81)3425-9314

E-mail do Integrante Administrativo:alfarias@trf5.jus.br

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO

REQUISITANTE
ID

PDTI
INICIATIVAS ELENCADAS NO

PDTI
ID

PLANO DE AÇÃO

Assegurar a atuação sistêmica da TI na Jus ça
Federal.

i.74
Manter parque tecnológico
atualizado. 57

 
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
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Com novos recursos de portabilidade, produtividade e integração, a tecnologia tem se tornado a grande parceira
no desenvolvimento e modernização das corporações, sejam públicas ou privadas. As facilidades desses
artefatos de trabalho, compostos de elementos e interfaces mais acessíveis, permitem, aos usuários, a realização
das tarefas de forma rápida, segura e intuitiva.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, vem, ao longo dos anos, incorporando às suas atividades a utilização
de ferramentas com o objetivo de agilizar os seus serviços, sejam da área meio ou da área fim.

E, nesse diapasão, estão em funcionamento os Sistemas de Acompanhamento Processual, no Primeiro e
Segundo Graus e o Processo Eletrônico nos Juizados Especiais Federais. Como, também, a implantação do
Processo Administrativo Eletrônico – Sistema SEI - e o Processo Judicial Eletrônico – PJ-e, além do emprego
de vários outros sistemas de menor porte, e, ainda, a utilização dos meios de comunicação eletrônica existentes,
como correio eletrônico, malote digital e fóruns de discussões, entre outros.

Essa dinâmica que vem sendo implantada na 5ª Região é responsável por uma efetiva quebra de paradigma em
todo processamento judicial e incorpora ao dia-a-dia dos operadores do Direito um relevante componente de
sustentabilidade, ao eliminar a utilização do papel.

E, nesse caminho, o mercado desenvolveu e oferece uma das ferramentas mais úteis às atuais práticas do Poder
Judiciário, que são os tablets, com suas características de portabilidade, as quais até o presente momento não
eram ofertadas, dimensões e peso reduzidos, utilizando-se das tecnologias de comunicação via wi-fi ou 4G,
essas características os habilitam a fornecer aos magistrados deste Tribunal uma elevada capacidade de
processamento, independentemente da localização física do usuário, garantindo a acessibilidade necessária para
a realização de produtividade nunca imaginada.

Assim, em razão da utilização/implementação de sistemas revolucionários na Justiça Federal da 5ª Região e no
ensejo de propiciar a mobilidade dos magistrados, sem prejuízo da sua produtividade processual, é que se busca
dotar este Tribunal Regional Federal com os equipamentos aqui apresentados, tudo em consonância com o
objetivo maior desta Instituição, que é de atender de maneira eficaz, eficiente e efetiva os jurisdicionados.

Os Tablets aqui solicitados destinam-se, também, a substituição de equipamentos fora de garantia do fabricante
cuja manutenção é antieconômica, conforme quadro abaixo.

 

Descrição Configuração Básica Quant. Data Compra Garantia

Tablet IPAD
PRO

6 Núcleos/ 2.5Ghz/4Gb /
MemFlash256Gb/128Gb/4G

20 07/04/17 1 ano.

Expirou em
07/04/18

 

ID METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS

1 Atingir, até 2026, 85% de satisfação dos clientes internos.

APROVAÇÃO

Considerando o alinhamento do pedido de contratação ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da
Justiça Federal, este Comitê se manifesta favoravelmente ao prosseguimento da demanda.

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal

ENCAMINHAMENTO
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Em conformidade com o art. 9°, § 2° da Instrução Norma va n° 4 de 12 de novembro de 2010, emi da pela Secretaria de
Logís ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminha-se ao Diretor da
Secretaria Administrativa para:
 
I - decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;
 
II - indicar o Integrante Administra vo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da con nuidade
da contratação; e
 
III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art. 2º, inciso III da IN 04 /2010.
 

ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 
___________________

Telma Roberta  Vasconcelos  M o a
Matrícula: 35347

 

_________________________
Fernanda M arques  M ontenegro

Matrícula: 5550

Recife, de de 2022.

APROVAÇÃO

Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos obje vos estratégicos

e as necessidades da Área Requisitante.

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA ADMINISTRATIVA

 
______________________________

Telma Roberta  Vasconcelos  M o a
Diretor Geral

 
Recife, de de 2022.

 

ASSINATURAS:

 

Documento assinado eletronicamente por TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA , DIRETOR(A)
GERAL, em 05/04/2022, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BEZERRA CAVALCANTI MARQUES
MONTENEGRO, DIRETOR(A) DE SUBSECRETARIA, em 05/04/2022, às 17:24, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2672521 e o código
CRC 9705320F.
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