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PAUTA DO 10º ENCONTRO DA REDE DE GESTORES  
 
1º – Esclarecimentos sobre o Faturamento OUTSOURCING de Impressão. 
         Hilton Boklis (SPGG)  Renato Cardoso Vasques (PGE). 
 
2º – Premiação A3P Programa SUSTENTARE – Hilton Boklis (SPGG). 
  
3º – Comitê de Identificação Digital – Hilton Boklis (SPGG). 
 
4º – GT Transparência Ativa – Hilton Boklis (SPGG). 
 
5º – GT Recursos Humanos – Hilton Boklis (SPGG).  
 
6º – Antivírus – Status Atual  – Hilton Boklis (SPGG). 
 
7º – FacilitaRS  “O CIDADÃO NO CENTRO DA GESTÃO PÚBLICA” (PROCERGS). 
 
8º – Dinâmica – Oficina de Inovação (PROCERGS). 
 www.tic.rs.gov.br 



Esclarecimentos sobre o Faturamento OUTSOURCING de 
Impressão  

 
 

Hilton Boklis (SPGG) 
hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 

3288-1418 
 

Renato Cardoso Vasques (PGE) 
renato-vasques@pge.rs.gov.br 

3288-1753 



- As instituições poderão celebrar quantos contratos quiserem com os mais diferenciados quantitativos, 
caso exceda o número de equipamentos manifestado, obtendo a concordância do fornecedor,  poderá 
solicitar a CELIC e CETIC a liberação de mais equipamentos; 
- Procurar ter na instituição um Gestor do contrato para acompanhar os consumos, preço, atendimento e 
compensação; 
- Após 4 meses de inicio do contrato, deverá ser medida a franquia contratada, para ver se está ajustada 
as necessidades da Secretaria; 
- O contrato poderá ser aditado com acréscimos ou supressões que se fizeram necessário, limitado a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
- Redução na franquia, implica em redução de equipamentos e negociação com a empresa; 
- A contabilização de custo ocorre, quando há impressão, mas dentro do processo de Outsourcing, a 
disponibilização de residentes e a digitalização de documentos caracterizam prestação de serviços, bem 
como a própria disponibilização dos equipamentos contratados em condições de uso; 
- O excedente mensal a franquia contratada poderá ser compensado dentro do exercício com as 
quantidades não utilizadas mensalmente da franquia contratada; 
- Sugere-se que a compensação ocorra em julho e dezembro, ajustada pelas partes contratantes; 
- Na última fatura do exercício, caso ainda houver excedente, deverá ser lançada somente a diferença 
entre franquia excedente e não usada; 
- O preço reduzido no excedente foi fruto de negociação na audiência com os fornecedores; 
- Foi considerada a dificuldade dos órgãos conseguirem suplementação orçamentária e que a franquia 
daria uma segurança ao fornecedor para manutenção do equilíbrio na relação; 
- Caso houver excedente no final do exercício, feita a compensação, pagaremos apenas 70% do valor, 
conforme previsto no contrato. 

 

OUTSOURCING de Impressão 



 Premiação A3P Programa SUSTENTARE 

 
 

 

Hilton Boklis (SPGG) 
hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 

3288-1418 



 Premiação A3P Programa SUSTENTARE 

 
 

 O Programa foi selecionado para receber o prêmio  
“A3P Melhores Práticas de Sustentabilidade” 
 
A solenidade de premiação ocorrerá no dia 23 de 
agosto, em Brasília, no auditório da Imprensa 
Nacional, quando saberemos a classificação (1º, 
2º ou 3º) na categoria correspondente. 



 Comitê de Identificação Digital 

 
Hilton Boklis (SPGG) 

hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 
3288-1418 

 



  
 
 
 
DECRETO 53.928/2018: institui a infraestrutura de identificação em meio eletrônico, integrada 
aos sistemas da Administração Pública Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo 
Estadual. 
 
Art. 1º A identificação da pessoa física e sua representação por meio eletrônico - Identificação 
Digital - para acesso a serviços eletrônicos ao cidadão e a atualização de seus dados, no âmbito 
da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, será admitida, nos termos deste Decreto. 
 
 
Art. 3º O Comitê Gestor da Identificação Digital será composto por um representante titular, e 
respectivo suplente, das seguintes instituições:  
 I - Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que o presidirá;  
 II - Secretaria de Comunicação; 
 III - Secretaria da Casa Civil;  
 IV - Secretaria da Fazenda;  
 V - Procuradoria-Geral do Estado;   
 VI - Instituto Geral de Perícias - IGP  
 VII - Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN; 
 VIII - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 
 PROCERGS;  
   
   
 § 1º Os integrantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos 
respectivos órgãos e designados por ato do Governador do Estado. 

 

 

 Comitê de Identificação Digital 



 GT Transparência Ativa  
 

Hilton Boklis (SPGG) 
hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 

 
3288-1418 

 



 
Participantes 
 
CASA CIVIL – Coordenadora 
 
PROCERGS 
 
SEFAZ 
 
PGE 
 
SMARH 
 
DETRAN 
 
SDSTJDH 
 

 

GT Transparência Ativa  



 GT Recursos Humanos   
 

Hilton Boklis (SPGG) 
hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 

 
3288-1418 

 



Participantes 
 
FPE 
DETRAN 
PGE 
SEDUC 
SEFAZ 
SMARH 
SAÚDE  

 

GT Recursos Humanos 



 ANTIVÍRUS: STATUS ATUAL   
 

Hilton Boklis (SPGG) 
hilton-boklis@spgg.rs.gov.br 

3288-1418 

 



 
Foi enviado um PROA solicitando a abertura de procedimento licitatório à CELIC. 
 

 
LOTE 1 
 
- Aquisição de licenças McAfee Endpoint Threat Protection, com suporte e 
manutenção (upgrade e correções) pelo período de 36 meses. 
 
 
- Upgrade/renovação de licenças McAfee Endpoint Protection Suite para McAfee 
Endpoint Threat Protection com suporte e manutenção (upgrade e correções) pelo 
período de 36 meses. 
 
 
LOTE 2 
 
- Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento para o 
produto McAfee Endpoint Threat Protection. 
 
 
- Treinamento formal para o produto McAfee Endpoint Threat Protection para 
turmas de até 6 (seis) alunos. 

ANTIVÍRUS: STATUS ATUAL  



FacilitaRS 
 

 O CIDADÃO NO CENTRO DA GESTÃO PÚBLICA 
 

Karen Lopes (PROCERGS). 
karen@procergs.rs.gov.br 

3210-3612 
 

Lucienne Panno (PROCERGS). 
lucienne-panno@procergs.rs.gov.br 

3210-3612 
 

Participação 
Jeferson Scheibler (CORSAN) 
Fábio Pinheiro dos Santos (DETRAN) 

 
 
 

 



DINÂMICA  
 Oficina de Inovação 

 
Luciana Hahn Menezes - (PROCERGS) 

luciana-hahn@procergs.rs.gov.br 
3210-3273 

 
Dionifer Alan da Silveira - (DTIC) 

dionifer-silveira@spgg.rs.gov.br 
3288-1497 

 
 

 


