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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC Aumento acima de 15% no valor do projeto Contratar VMware
(Contratação Nacional 2021 TRT1) (PROAD 1308/2021)
SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 7 de junho de 2022 15:18
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>
Cco: ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE <endrigofreire@trt21.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Considerando o FRAD abaixo, enviado ao CGTIC em 30/05/2022, acerca do aumento acima de 15% no valor do
projeto Contratar VMware (Contratação Nacional 2021 TRT1) (PROAD 1308/2021)  ;

Considerando que foi estabelecido prazo de 10 dias (em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de
18/05/2020) para manifestação dos membros do Comitê; 

Considerando as seguintes manifestações dos membros deste Comitê, dentro do prazo supracitado, todos
favoráveis à aprovação: 

DILNER NOGUEIRA SANTOS
MARCELO MARTINS PINTO 
SILVIO DA SILVA SANTIAGO
PRISCILLA SOARES DE LIMA GATTO

Considerando, por fim, que este FRAD foi ratificado na reunião do CGTIC de 03/06/2022, conforme registrado na ata 
da reunião, disponível no PROAD 6554/2018;

Registro a aprovação da solicitação.

Informo que esta aprovação, incluindo os votos de cada um, será incluída no PROAD 6554/2018. 

Atenciosamente,  

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107

PROAD 6554/2018. DOC 88. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.WBLJ.BMLP:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6554/2018. DOC 88.
(Juntado por endrigofreire - ENDRIGO STÊFANES BARROS FREIRE em 10/06/2022)
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SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

FRAD CGTIC Aumento acima de 15% no valor do projeto Contratar VMware
(Contratação Nacional 2021 TRT1) (PROAD 1308/2021)
6 mensagens

SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> 30 de maio de 2022 09:06
Para: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Venho acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD) para solicitar deliberação do comitê sobre o
seguinte tópico: Aprovação do aumento acima de 15% no valor do projeto Contratar VMware (Contratação
Nacional 2021 TRT1) (PROAD 1308/2021). 

Considerando decisão do CGTIC, em reunião realizada em 27/06/2017, de que “projetos cujo custo exceda 15% do
aprovado pelo CGTIC deverão ser novamente submetidos ao Comitê para nova aprovação”, conforme item 3.3
registrado em ata (doc. 6 do PROAD 6554/2018); 

Informo que o orçamento aprovado e registrado no SIGEO para o projeto supracitado é de R$615.026,95.
Entretanto, o orçamento estimado para esta contratação, e registrado no Plano Integrado do Projeto (PIP), doc. 9 do
PROAD 1308/2021, é de R$1.172.600,00. Desta forma, temos um aumento de, aproximadamente, 90,65% em
relação ao valor aprovado no SIGEO. Esse aumento foi devido a um aumento de escopo da solução, promovido pela
contratação nacional, que passou a contratar subscrição para 5 anos ao invés de 3 anos, bem como à variação
cambial desde a última previsão orçamentária realizada pela SETIC.

Isto posto, solicito aos membros deste Comitê analisar e aprovar o novo orçamento para o atendimento da demanda
do projeto, destacando que a SETIC está promovendo a solicitação de recursos descentralizados do CSJT para
custear a solução em 2022, com certa expectativa de que seja atendido e que, caso não seja possível, já tem um
plano alternativo de contratar apenas uma parte da solução esse ano com recursos próprios. 

Agradeceria se pudessem votar respondendo este email, ou o email do último voto, em até 10 dias corridos, de
forma que possamos dar continuidade ao desdobramento dessa decisão. 

Caso não haja manifestação suficiente dos membros do CGTIC até esta data, a demanda será considerada
aprovada conforme sugerida, em atendimento à decisão 3.1 da reunião do CGTIC de 18/05/2020.

Atenciosamente, 

Tarcísio Pinto Câmara 
Analista Judiciário 
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC - SEAGG 
Secretaria de TIC - TRT21 
Ramal: 8213 
(84) 4006 3107

DILNER NOGUEIRA SANTOS <dilner@trt21.jus.br> 30 de maio de 2022 17:53
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

Boa tarde!
Voto pela aprovação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Att,

DILNER NOGUEIRA SANTOS
Juiz do Trabalho - 6ª VT de Natal/RN
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(84) 4006.3069
dilner@trt21.jus.br

MARCELO MARTINS PINTO <mmpinto@trt21.jus.br> 31 de maio de 2022 07:52
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>
Cc: l-cgtic <l-cgtic@trt21.jus.br>

Exmo. Senhor Coordenador do CGTIC e demais membros, 

Manifesto-me pela aprovação da demanda, considerando o aumento do escopo e ajuste financeiro relativo à
variação cambial, trazidos pela Contratação Nacional realizada. 

Respeitosamente, 
-- 
Marcelo Martins Pinto 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
(84) 4006-3111

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SILVIO DA SILVA SANTIAGO <ssantiago@trt21.jus.br> 31 de maio de 2022 08:32
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

Voto pela aprovação da alteração  de 15% no valor do projeto Contratar VMware. 
atenciosamente
Silvio da Silva Santiago
Secretário-Geral 

Em seg., 30 de mai. de 2022 às 09:06, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PRISCILLA SOARES DE LIMA GATTO <priscillagatto@trt21.jus.br> 1 de junho de 2022 15:51
Para: SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br>

De acordo.  

Att.  

Priscilla Gatto 

Em seg., 30 de mai. de 2022 às 09:07, SEAGG SEAGG <seagg@trt21.jus.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-- 
Priscilla Soares de Lima Gatto 

Diretora da Divisão de Inteligência 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
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