
PROAD 10470/2022

INTERESSADA: SETIC

ASSUNTO: Aquisição de soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de
dados não estruturados, abrangendo centro de dados, endpoint e proteção e controle de acesso
de usuários privilegiados (PAM)

Trata-se de expediente que visa à aquisição em epígrafe, com base na Ata de Registro de Preços nº 58
/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 58/2021 promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, da
empresa JAMC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE LTDA.

Retorna o expediente em atendimento ao despacho DIGER de marcador n. 21. 

O documento REPRESENTAÇÃO e a minuta do termo de contrato devidamente ajustados foram
juntados aos marcadores ns. 23 e 24. 

Considerando a delegação de competência estabelecida no art. 8º, inciso III, da Portaria PRESI n. 136
/2016, autorizo a formalização da contratação pretendida, por meio de adesão, como carona, à Ata de
Registro de Preços n. 58/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n. 58/2021 promovido pelo Tribunal
Superior do Trabalho, na forma das minutas do Termo de Designação de Gestão e Fiscalização e do
Termo de Contrato (marcadores ns. 7 e 25), aprovadas pela Assessoria Jurídica da Presidência. 

Conforme disposto no art. 3º, § 1º, da Portaria PRESI n. 163/2020 e na decisão da Presidência
proferida no marcador n. 13 do PROAD 4708/2021, os servidores indicados para comporem a equipe
de gestão e fiscalização do contrato deverão realizar curso de capacitação disponível no link: 
https://intranet.trt12.jus.br/seduc_cursofiscaliza%C3%A7%C3%A3odecontratos até a data de início
da execução do contrato, cabendo ao gestor tal controle. Dê-se conhecimento aos servidores
indicados para a equipe de gestão e fiscalização do presente despacho. À DIGER para
cumprimento. 

Após, à Secretaria de Orçamento e Finanças (SEOF) para emissão da Nota de Empenho.

Na sequência, retorne o expediente à Secretaria Administrativa (SECAD) / Coordenadoria de
Licitações e Contratos (CLC) para prosseguimento, inclusive, dar conhecimento à SETIC e ciência
ao seu Diretor. 

Em 8 de novembro de 2022. 

ANA PAULA VOLPATO WRONSKI

Diretora-Geral da Secretaria 
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