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Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de

XYZ[\]ZZ ^\_]``[a]\b] - BI, vide ���' cd�Te�3�3 (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses fgh ijklmj nop qrst;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

5u Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de vwxyz{xx |z}{~~y�{z�{ no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme ���' dU�e�3�3 (doc.
20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.
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½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÁÇÈÉÊ ÀÁÂËÈÇÅ ÂÄÃÌÁ
ÍÎÏÐÑÒÓÐÒÑÔÏÕÖÐÖ×ØÙÚÛÓÙÜÐÝ

Þßßàáâã ¿ Âäå ÆäæçÜäÐÏèéÒ ê ÈëÑæÛÓéÒ ìä ÅÒæÛèéÒ ìä íÈ ëÒ îæÏëÒ
ìä ÃÒëÖÐÏÖÏèïäÓ ìä ËÈÃ ×ð×ð

ñòóò ¿ ÌôõÄ ÊôÈÅ íÁÂÂÄÅ îÈÇÌÄ
ÍÔÛöÒ÷çëÔÒÕÖÐÖ×ØÙÚÛÓÙÜÐÝ

øù ¿ ÃÒÎçÖú ìä õÒûäÐëÏëèÏ ìä ËÈ ÍÑöÖçÕÖÐÖ×ØÙÚÛÓÙÜÐÝ

üýþÿóò �à�ã�ýá�ã�âóâ����àß�ÿó

�¾¿ ½¾�ýÿ¾óò��ã  !áù�àß�ã "¾ #ã�à��ã "¾ $! áã ñ�òáã "¾ øãáâóòâò�%¾ß "¾ &!ø �'�'

Åäö3 ð4 ìä ÚÛæ ìä ×ð×ð 5ðå67

Prezados membros.

Manifesto concordância com a proposta apresentada. 

Respeitosamente. 

Marcos Daniel Martins Rocha
Secretário de Gerenciamento Humano
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(65)3648-4366

½¾¿ "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
ñòóò¿ "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
(á�ýò"òß¿ Segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:03:19
Þßßàáâã¿ Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
)������� 
������/���� - BI, vide îÂÄÁÆ 89Ø4:×ð×ð (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses ;�< 	��,� 0�� �1�=;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

ò* Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
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c) Incluir a contratação de Solução de �+-.2>-- ?2@>AA.B>2C> no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme DEFGH IJKLMNMN (doc.
20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.
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Prezados membros.

Manifesto também concordância com a proposta apresentada. 

Respeitosamente. 

Lívia Timm Rocha
Diretora-Geral
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(65)3648-4156

��� "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
¾¿À¿� "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
ã®äÆ¿Ø¿¬� Segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:03:19
«¬¬®¯°� Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
åæçèéêçç ëéìêííèîêéïê - BI, vide »���³ ðâ¤àñ£½£½ (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses òóô õö÷øùö úûü ýþÿ9;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

¿* Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de #������� ������������ no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme »���³ âá:ñ£½£½ (doc.
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20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.

���8������,�%��0
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KL M NOPQ RSTU VUTTPWS XYZ[\]^__[`ab]`]cdefg_eh`i

jkklmno M W^p q^rYh^`[sta u N\vrg_ta w^ Targsta w^ xN \a yr[\a

w^ za\]`[][s{^_ w^ VNz c|c|

}~�~ M �NONP VN�� WSz�P XrYZY[`av�[b]`]cdefg_eh`i

�� M za�Y]� w^ �aZ^`\[\s[ w^ VN Xv�]Yb]`]cdefg_eh`i

�����~ �l�o��m�o�n�n����lk���

�LM KL���L�~��o � �m��lk�o �L �o�l��o �L �� mo }�~mo �L �omn�~n~��Lk �L  �� �¡�¡

T^�¢ |£ w^ fgr w^ c|c| ¤dpdd

Boa tarde a todos.
Manifesto minha anuência com a proposta.
Ivan Tessaro

KLM "LIVA TIMM ROCHA" <liviarocha@trt23.jus.br>
}~�~M "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
¥m¦�~�~kM Segunda-feira, 6 de julho de 2020 12:07:04
jkklmnoM Re: Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC
2020

Prezados membros.

Manifesto também concordância com a proposta apresentada. 

Respeitosamente. 

Lívia Timm Rocha
Diretora-Geral
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(65)3648-4156

KLM "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
}~�~M "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
¥m¦�~�~kM Segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:03:19
jkklmnoM Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
§¨©ª«¬©© «®¬¯¯ª°¬«±¬ - BI, vide yWSPq ²³d£´c|c| (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um

Zimbra https://webmail.trt23.jus.br/h/printmessage?id=229333&tz=America/Cui...

1 of 2 08/07/2020 07:59



custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses µ¶· ¸¹º»¼¹ ½¾¿ ÀÁÂÃ;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

ÄÅ Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de ÆÇÈÉÊËÈÈ ÌÊÍËÎÎÉÏËÊÐË no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme ÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÚÛ (doc.
20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.

ÒÜÝÞÜßàáÝâãÜäàÜå

æçèé êçëì íÄîîéì ïëðñé
òóôõóö÷õøù úó ûóôüùýùþøÿ úÿ �ü?ùõ/ÿ!"ù ó (ù/�üøôÿ!)ó�
ûõø��üÿý �óþøùüÿý úù ûõÿ�ÿý.ù úÿ ��@ �óþø"ù
94=< �46A#6�B4

--
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De acordo

Ediandro Martins
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
Juiz Auxiliar da Presidência
Telefone (65) 3648-4024

��� "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
HIJI� "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
r1sWIhI-� Segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:03:19
,--0123� Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
tuvwxyvv zx{y||w}yx~y - BI, vide D	
�� q�$o� G G (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses ��� ������ ��� ����;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

I� Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de �������� ������������ no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme D	
�� �p�� G G (doc.
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20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.

��� �¡¢£�¤¥�¦¢�§

¨©ª« ¬©® ¯°±±«® ²³´«
µ¶·¸¶¹º¸»¼ ½¶ ¾¶·¿¼À¼Á»Â ½Â Ã¿Ä¼¸ÅÂÆÇ¼ ¶ È¼ÅÉ¿»·ÂÆÊ¶Ë
¾¸»ÌÉ¿ÂÀ Í¶Á»¼¿ÂÀ ½¼ ¾¸ÂÌÂÀÎ¼ ½Â ÏÐÑ Í¶Á»Ç¼
ÒÓÔÕ ÐÓÖ×ØÖÐÙÓ

Zimbra https://webmail.trt23.jus.br/h/printmessage?id=229338&tz=America/Cui...

2 of 2 08/07/2020 08:01



ÚÛ ÜÝÞßàÞ áâãáäÞ åÞæÞæçßáÞ ãàèáßéæ

êëìíëîïíðñëòóôõíòíö÷øùúìøûòü

ýþþÿ��
 Ü ßë" çëîðûëòï#$ó % àô&îúì$ó 'ë âóîú#$ó 'ë (à ôó )îïôó

'ë *óôíòïíï#+ëì 'ë ãà* ö,ö,

��� Ü-./é ä.àâ (Þßßéâ )àæ-é

ê0ú1ó2ðô0óõíòíö÷øùúìøûòü

����� �ÿ�
����
�������ÿþ��

�ÛÜ ÚÛ���Û���
 � ����ÿþ�
 !Û �
�ÿ��
 !Û �� �
 ����
 !Û �
�������Ûþ !Û ��� �	�	

âë13 ,4 'ë ùúî 'ë ö,ö, 56"55

Prezados Membros!

De acordo com a proposta apresentada..

Atenciosamente.

Maria Estela Zanandrea Tiveron
Secretária Geral da Presidência
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

ÚÛÜ "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
���Ü "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
�� ��!�þÜ Segunda-feira, 6 de julho de 2020 11:03:19
ýþþÿ��
Ü Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
789:;<99 =;><??:@<;A< - BI, vide )ßéÞç 6B÷4Cö,ö, (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses DEF GHIJKH LMN OPQR;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

�S Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de TUVWXYVV ZX[Y\\W]YX^Y no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme )ßéÞç B5_Cö,ö, (doc.
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20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.

`abcadefbghaieaj

klmn olpq rsttnq upvwn
xyz{y|}{~� �y �yz�����~� �� ����{����� y �����~z���y�
�{~����� �y�~���� �� �{������ �� ��� �y�~��
���� ���������
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ÃÄÄÅÆÇÈ � £¹É §¹Ê³Á¹²°ËÌµ Í ¤·´Ê±¶Ìµ Î¹ ªµÊ±ËÌµ Î¹ Ï¤ ·µ ÐÊ°·µ

Î¹ ¥µ·¼²°¼°ËÑ¹¶ Î¹ Ò¤¥ ½Ó½Ó

ÔÕÖÕ � ×¢Ø¦ ©¢¤ª Ï¡££¦ª Ð¤«×¦

®Ù±ÚµÛ³·Ùµ»¼²¼½¾¿À±¶¿Á²Â

ÜÝ � ´Ú¼³»¼²¼½¾¿À±¶¿Á²

ÞßàáÖÕ âÅãÈäßÆâÈåÇÖÇæçèéÅÄèáÖ

ê�� ��ëßá�ÖÕìíÈ î ïÆÝëÅÄíÈ ð� ñÈëÅìíÈ ð� òï ÆÈ ÔëÕÆÈ ð� ÜÈÆÇÖÕÇÕìó�Ä ð� ôïÜ æõæõ

Ò¹²ö Ó÷ Î¹ À±Ê Î¹ ½Ó½Ó ø÷ÉÓù

De acordo com a proposta.
Att.,

MAURÍCIO DE MELO SNOWARESKI
Secretário de Governança e Gestão Estratégica
TRT da 23ª Região
(65)3648-4129

��� "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
ÔÕÖÕ� "MAURICIO DE MELO SNOWARESKI" <mauriciosnowareski@trt23.jus.br>
úÆûßÕðÕÄ� Terça-feira, 7 de julho de 2020 16:43:49
ÃÄÄÅÆÇÈ� Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
üýþÿ��þþ ����&&ÿ3���� - BI, vide Ð£¦¡§ 9÷¾ù:½Ó½Ó (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses ;�< 8�65/� 4�� �=�>;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

Õ* Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de $������� !���������	� no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme Ð£¦¡§ ÷ø?:½Ó½Ó (doc.
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20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.

Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.
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De acordo, caro Hugo.

Atenciosamente

PB

bcd "HUGO LUIS BARROS PINHO" <hugopinho@trt23.jus.br>
����d "Comitê de Governança de TI" <cgti@trt23.jus.br>
¼�½��¯��d Segunda-feira, 6 de julho de 2020 10:03:19
�������d Deliberação - Inclusão de Solução de BI no Plano de Contratações de TIC 2020

Prezados Membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGTI,

Considerando elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para analisar Soluções de
¾¿ÀÁÂÃÀÀ ÄÂÅÃÆÆÁÇÃÂÈÃ - BI, vide ejif� º·�»É���� (doc. 14);

Considerando que o ETP identificou a solução mais vantajosa para este Tribunal, a um
custo estimado de R$ 15.528,96 para um período de 24 meses ÊËÌ ÍÎÏÐÑÎ ÒÓÔ ÕÖ×Ø;

Considerando que foi submetido ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGesTI
a seguinte proposta:

�Ù Criar novo Item SIGEO, denominado Aquisição de Solução de Business
Intelligence;
b) Remanejar R$ 3.882,24 do Item SIGEO 151242020000191 para o novo item
criado;
c) Incluir a contratação de Solução de ÚÛÜÝÞßÜÜ àÞáßââÝãßÞäß no Plano de
Contratações de TIC de 2020.

Considerando que a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CGesTI, na 4ª Reunião
Ordinária de 2020 realizada no dia 2 de julho de 2020, conforme ejif� ·¸åÉ���� (doc.
20).

Diante do exposto, encaminho a proposta supra, para deliberação do CGTI.
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Coloco-me à disposição para sanear eventuais dúvidas.
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