
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. Identificação da Demanda:

Identificação no Portfólio de TIC 2022: 15914

Denominação da demanda:

Aquisição de licenças no modelo Front End (TB) para o software de backup
IBM Spectrum Protect Suite (TSM - Tivoli Storage Manager), incluindo suporte e
garantia por 48 meses.

Data de necessidade da solução: Dezembro de 2022

Exercício: 2022

2. Identificação da Área Demandante:

Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (INFRA)

Integrante Demandante

Nome: Anderson Bastos

Setor: INFRA

Ramal: 4125

Email: anderson.bastos@trt12.jus.br

Substituto do Integrante Demandante

Nome: Helton Alexander Michel

Setor: SEGAD

Ramal: 4107

Email: helton.michel@trt12.jus.br



3. Descrição da Solução Pretendida:

Aquisição de licenças no modelo Front End (TB) para o software de backup
IBM Spectrum Protect Suite (TSM - Tivoli Storage Manager), incluindo suporte e
garantia por 48 meses.

4. Alinhamento Estratégico:

É projeto estratégico?

Sim.

Plano estratégico TRT/SC 2021- 2026 :1

● Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados;

5. Motivação/Justificativa:

A contratação é necessária para garantir a atualização e o suporte de

operação (licenciamento) para a solução de salvaguarda de informações dos

sistemas de TIC do TRT12 (backup), que é padrão para a Justiça do

Trabalho.

O Software de backup IBM Spectrum Protect Suite garante a confiabilidade

e disponibilidade das cópias de segurança dos dados digitais do TRT12, inclusive

processos judiciais eletrônicos vinculados ao PJe-JT, fichas funcionais, informações

da folha de pagamento de pessoal, por meio de sistema de armazenamento seguro

de cópias de segurança.

Esta solução é adotada há aproximadamente vinte anos e se apresenta

como forma eficaz e confiável de cumprir a exigência de salvaguarda de

documentos importantes para o poder judiciário.

1O plano estratégico 2021 - 2026 do TRT12 está disponível em:
https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2021-05/PEI-TRT12%202021-2026%20v1.pdf



6. Quais áreas do Tribunal serão atendidas pela solução?

Todas as áreas judiciárias e administrativas do Tribunal.

7. Quais áreas do Tribunal participaram na definição da solução?

Devido à especificidade do tema “Solução de salvaguarda de informações

dos sistemas de TIC”, a definição da solução será realizada pela Secretaria de

Tecnologia da Informação e Comunicação, SETIC.

8. É necessária alguma capacitação para a implantação da solução?

Não, os integrantes demandantes e técnicos dominam o assunto.

9. Qual o valor estimado dos recursos financeiros necessários para implantar

esta solução no Tribunal?

O custo estimado para aquisição de novas licenças e suporte para 48 meses2

é de R$ 1.174.700,00, distribuídos conforme segue.

● R$ 97.200,00 para aquisição de novas licenças;

● R$ 1.077.500,00 para renovação de garantia e suporte por 48 meses.

10. Exercício e origem dos recursos financeiros

Exercício: 2022

Origem: Descentralização orçamentária do CSJT.

2 O valor tem como referência as Atas de Registro de Preços PE 013/2022 - A e B do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região.



11. Encaminhamento

Encaminhamos a presente solicitação para análise e prosseguimento.

Florianópolis, 3 de novembro de 2022.

Anderson Bastos

Diretor do Serviço de Infraestrutura de TIC - SEINFRA

Valdir Luiz da Cunha

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
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