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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

O presente projeto se justifica em razão da necessidade de otimizar os procedimentos inerentes 

as atividades vinculadas à Secretaria de Licitações e Contratos e as áreas envolvidas nos processos 

de aquisição. 

 

DESCRIÇÃO:  Internalização da solução de TI do Sistema de Licitações e Contratos que está 

sendo desenvolvido pelo TRT4, que possui como entregas principais: 

1) Treinamento dos servidores nas funcionalidades do sistema; 

2) Planejamento e avaliação 

• Composição da equipe de inserção ou adoção da solução de TI 

• Análise de viabilidade de adoção da solução de TI 

• Plano de sustentação 

• Análise de risco 

3) Internalização 

• Configuração de ambiente 

• Migração de dados 

• Teste e homologação 

• Capacitação da equipe 

• Adequação da normatização e customização das rotinas 

• Implantação em ambiente de produção 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Possibilitar a confiabilidade e celeridade das informações para o 

aprimoramento da gestão, permitindo conjugar planejamento e controle das rotinas relativas à 

SLC e seu impacto nas demais unidades do TRT3 envolvidas nos processos de aquisição. 

Otimização dos processos de aquisição. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Otimizar a logística de materiais, bens e serviços 



 

 
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 

Escritório de Projetos 

 SOLICITAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO  

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos 

 
 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: 2016 (O sistema está sendo desenvolvido pelo TRT4 com 

previsão de término para dezembro de 2015 e início da expansão para os demais Regionais a 

partir de 2016) 

PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO: definição posterior em função do prazo para início da 

implantação 

INDICAÇÃO DE PATROCINADOR DO PROJETO: Cristiano Barros Reis – Diretor de Administração 


