ATA DE REUNIÃO Nº 21/2016
1. Dados da Reunião
Data

Hora Inicial

09/09/2016

11:15

Hora Final

Local

12:15

Sala de Reunião da SuperintendênciaGeral

2. Participantes
Nome

Unidade

Telefone

Email

Andréia Fátima dos Santos Morais

PFE

32218478

andreia.morais@cade.gov.br

Dirceu Teixeira Polacchini

CGTI

30329712

dirceu.polacchini@cade.gov.br

Gerson Carvalho Bênia

DEE

32218409

gerson.benia@cade.gov.br

Guilherme D'Alessandro Silva

SG

32218445

guilherme.silva@cade.gov.br

Joice Arantes Luciano

AUDIT

32218513

joice.luciano@cade.gov.br

CGTI

30329871

leonardo.furtado@cade.gov.br

Mariana Boabaid Dalcanale Rosa

DA

32218410

mariana.dalcanale@cade.gov.br

Vinícius Eloy dos Reis

CGTI

32218558

vinicius.reis@cade.gov.br

Leonardo Carnaval Furtado

3. Pauta
Item

Descrição

1

Itens de ação da reunião do dia 12/052016.

2

Andamento dos projetos de TI.

3

Andamento das contratações de TI.

4

Força de trabalho de TI do Cade.

4. Relato da Reunião

Foram verificados os itens de ação da reunião nº 001/2016, realizada em 12/05/2016:
Item

Descrição

Ação

1

Publicar portaria de atualização dos membros
Ficou acordado que a publicação da portaria do CETI com a atualização dos membros será realizada após a publicação do novo decreto da estrutura do Cade.
do CETI
A portaria do CGD  Portaria Cade nº 164/2016  foi publicada em 23/05/2016 sendo o mesmo assim composto:

1

2

3
4

Publicar portaria dos membros do Comitê de
Governança Digital  CGD

Publicar o Plano de Dados Abertos
Elaborar nota técnica informando a
importância da aquisição da solução de
inteligência.

Conselheiro decano, salvo quando este ocupar interinamente a presidência do Cade, caso em que o segundo conselheiro mais antigo será o membro da CGD;
Diretor Administrativo
SuperintendenteAdjunto decano, salvo quando este ocupar interinamente a superintendênciageral do Cade, caso em que o membro da CGD será o outro Adjunto;
CoordenadorGeral de Tecnologia da Informação

A CGTI informou que foi elaborada uma minuta do Plano de Dados Abertos  PDA. Esse documento será validado por outras áreas do Cade e depois seguirá para publicação, com o
ACGTI provocará o LABSG para elaborar nota técnica com os benefícios da aquisição da solução de inteligência.

O Vinícius apresentou o andamento do portfólio dos projetos de TI:
Cade sem Papel:
Entrada em produção do metadados de ato de concentração em 15/08/2016;
SEI  Versão 3.0  prevista para 10/2016 com várias melhorias, dentre elas a liberação do módulo Plenário;
Melhorias no módulo de usuário externo  visa atendimento as demandas dos parceiros. Em processo de liberação para a homologação.
Gerador de GRU:
Realizadas visitas ao STJ e STF. A CGTI está avaliando a melhor alternativa para atendimento aos requisitos do Cade.
Demandas futuras do Cade sem Papel;
Sistema PUSH;
Peticionamento do procedimento de Consulta;
Peticionamento intermediário (PEN)  em desenvolvimento pela Anatel;
Intimação Eletrônica (PEN)  em desenvolvimento pela Anatel;
Metadados de Conduta (denúcia IA, PP, PA);
Aplicativo Mobile;
Melhoria do editor do SEI;
Novo Portal do Cade:
O Vinícius apresentou uma visão geral dos acessos ao novo Portal do Cade, contemplando o site em português e o inglês.
Pedido de sustentação oral e preferência de julgamento. Entrada em produção em 03/08/2016;
Cade em números

2

Inaugurado na sessão do dia 25/05/2016;
Solução integrada a solução de Business Intelligence (BI);
Painéis:
Dados de processos julgados, AC, PA, Multas Aplicadas, TCC, dentre outros;
Informações de Controle de Decisões  em homologação
Próximos painéis para desenvolvimento:
Recursos Humanos;

Execução Orçamentária;
Publicação de Informações Finalísticas e Administrativas.
Videowall:
Inaugurado na sessão do dia 27/07/2016;
Foi disponibilizado um painel para acompanhamento online de votação;
Demanda futura: Aquisição de solução de videoconferência
SIGRH:
Início dos módulos de cadastro e capacitação;
Piloto será realizado com a CGESP e a CGTI;
Desenvolvido painel da CGESP no BI  em processo de homologação.
SIPACGOFL:
A CGOFL está analisando outras alternativas para atendimento desta demanda.

A Joice solicitou ao Vinícius esclarecimentos sobre o Projeto SIG, quanto aos pagamentos realizados, e sobre o estudo de alternativas ao SIPAC.O Vinícius esclareceu que o SIG é um pacote que contempla o SIGRH e o SIPAC, e que
solução. Esclareceu também que a CGFOL encontrou uma alternativa para o lançamento da depreciação de materiais atendendo desta maneira a pendência. A Mariana reforçou os esclarecimentos do Vinícius quanto as limitações do S
integrado aos sistema estruturantes o que compromete a performance da unidade.
Novo PDTI  2017/2020.
O Vinícius informou que a CGTI deverá iniciará o projeto de elaboração do PDTI 2017/2020.

O Vinícius apresentou o andamento das contratações de TI:
Aquisições em andamento:
Central de Serviços de TI  o parecer encontrase na Procade para análise. Expectativa é de que até outubro seja liberado para encaminhamento da nova licitação.
Aquisição de Storage (CGTI)  visa adequar a capacidade de armazenamento de dados para atendimento a demanda do Cade.
A Mariana solicitou esclarecimentos sobre a aquisição de Storage para a CGTI, quanto a viabilidade de se colocar os dados do Cade em ambiente externo (redundância) .

O Vinícius esclareceu que esta aquisição visa atender unicamente aos sistemas estratégicos, e pretende realizar um remanejamento de discos o que viabilizaria o armazenamento de informações críticas em ambiente externo ao C
O Guilherme reforçou sobre a necessidade de armazenamento de dados em ambiente externo ao Cade.

O Vinícius reforçou ser importante aumentar a capacidade de retenção de dados críticos, e que com esta aquisição temos uma expectativa de atender para os próximos 5 anos (ampliação do SEI, Cadedigital, TvCade, arquivo el
necessidades da SG. A expectativa é a adesão de uma Ata e realizar ainda em 2016.
A Mariana lembrou que o Cade possui 3 projetos no Radar do MJ: Cérebro, Cade sem Papel e Brics 2017.

3

Renovação da Solução de Inteligência NUIX  em andamento.
Aquisição de cerificado digital;
Aquisição de impressora colorida  atualmente o Cade não dispõe de nenhuma impressora colorida.
Renovação de garantia de equipamentos;
Software de prateleira;
Link redundante;
Nobreak (CGOFL)  expectativa de entrega ainda para setembro.
Doações:
Solução SAS;
Empréstimo pelo DRCI/MJ para o Cade sa licença da ferramenta. A infraestrutura de TI já está disponível, e estamos aguardando a empresa realizar a instalação. Estimativa  setembro/2016.
Novo pedido para a Receita Federal;
A CGTI demandou às áreas do Cade que encaminhem solicitações de necessidades para compor uma lista única.
Nova demanda:
Autocad (CGOFL)  O Vinícius levantou a demanda encaminhada pela CGOFL. Informou que não consta do PDTI, e precisa de aprovação do comitê do CETI para a inclusão.

O Comitê aprovou a inclusão do Autocad no PDTI, porém antes da aquisição a CGTI iria verificar a viabilidade financeira da solução.
O Vinícius apresentou ao CETI o status do recrutamento de servidores de TI:
Bruno Duarte Garcia  ANVISA
Alocado no projeto Cérebro.
Fernando Marques Silveira  SOF/MP
Pedido cancelado
Kleyn da Silva Guerreiro  ANTAQ
Em andamento  será alocado no projeto Cérebro.
Luis Octavio Jorge de Vaconcelos Lima  STI/MP
Em andamento  será alocado no projeto Cérebro.

4

O Vinícius esclareceu que a equipe do Cérebro está recebendo bons reforços, e que a equipe do Guilherme também deverá contemplada.
6

Ficou acordado que a próxima reunião do CETI será realizada em dezembro de 2016.

7

Arcondicionado do LAB  o Guilherme informou que no final de semana o arcondicionado aumentou a temperatura e o pessoal da segurança não teve acesso para atendimento. Também alertou quanto a necessidade de melhorar a infraestru
ambiente. O Vinícius irá demandar a CGOFL para que normatize o acesso ao ambiente para atendimento a demandas necessárias a manutenção, bem como avaliar as alternativas para a melhoria do ambiente de climatização.

5. Ações
Item

Descrição

Responsável

Data Limite

1

Novo PDTI  Constituir a Equipe de Elaboração do PDTI com vistas a sua publicação em janeiro de 2017.

CGTI

outubro/2016

2

Publicação do Plano de Dados Abertos

CGTI

dezembro/2016

3

Concluir pedido à Receita Federal

CGTI

Outubro/2016

4

Elaborar nota técnica informando a importância e o resultado da aquisição da solução de inteligência (LABSG).

CGTI / LABSG

Outubro/2016
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