
Proposta Orçamentária Prévia - Exercício 2019

Sequencial Descrição Descrição Resumida
Unidade 

demandante

Coordenadoria 

Responsável
Prioridade Justificativa

Tipo de despesa/Nº do contrato em caso 

de renovação
Vínculo com o PDTI, PETI ou PEI Valor total da contratação Análise Prévia Parecer do CTI

1
Renovação das licenças do software

GeneXus.

Renovação das licenças do software

GeneXus.
SETIC CDS

Atualmente, a equipe de desenvolvimento utiliza a versão 9 do

software de desenvolvimento GeneXus e sua atualização para nova

versão ou troca de tecnologia acarretariam em gasto adicional de

licenciamento, capacitação e conversão dos sistemas

desenvolvidos. Para os sistemas informatizados que sustentam o

processo judicial, estas atividades são vedadas pela Resolução CSJT

nº (185/2017), a qual estabelece parâmetros para uso, governança,

infraestrutura e gestão do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)

instalado na Justiça do Trabalho, mas ainda existem outros sistemas

já elencados, desenvolvidos nesta tecnologia, que não foram

migrados e por este motivo há necessidade de manter um contrato

de suporte técnico para as licenças Genexus até o fim da estimativa

de vida da solução de hardware e software baseada em

equipamento power system – IBM (Plataforma iSeries) adquirida

através do Pregão Eletrônico nº 158/2014, Contrato CCL-CT nº

028/2015.

Renovação de Contrato de Prestação de 

Serviços (CD 382/15)

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.
R$ 58.000,00 8867/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

2
Serviço de Suporte Remoto e 

Presencial

Serviço de Suporte Remoto e 

Presencial
SETIC CASTIC

Manter disponível a prestação de suporte técnico de 1º e 2º nível

(remoto e presencial) ao TRT. Sem a prestação do serviço, é

necessário reestabelecer as equipes internas de atendimento

remoto e presencial.

Renovação de Contrato de Prestação de 

Serviços (CD 98/2017, vigência até 

28/08/2020)

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativasPDTIC

2016/2017. Objetivos do PEI:3. Garantia de

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover

infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades

judiciais e administrativas.PDTIC 2016/2017.

R$ 3.475.753,20 9248/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

3
Manutenção do ambiente de 

videoconferência

Manutenção do ambiente de 

videoconferência
SETIC CASTIC

Continuar a fornecer manutenção e suporte técnico aos

equipamentos de videoconferencia em uso do contrato CCL-CT 

22/2014 

Renovação de Contrato de Prestação de 

Serviços (contrato ainda será assinado, 

conforme Proad 1673/2017).

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para o funcionamento

das unidades judiciais e administrativas. PDTIC 2016/2017.

Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em utilização,

deve contar com contratos de suporte técnico com prazos

adequados...

"Resolução 211/2015 do CNJArt. 24. O nivelamento da

infraestrutura de TIC deverá obedecer aos seguintes requisitos

mínimos:XI - pelo menos 1 (uma) solução de videoconferência

corporativa para a sede de cada tribunal". 

R$ 97.680,00 9249/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

4

Manutenção do contrato da solução

de segurança de endpoints (antivírus)

para o exercício de 2019. A aquisição

da solução ocorreu em 2017, oriunda

do Pregão Eletrônico nº 001/2017

(ARP 001/2017) do Tribunal Regional

do Trabalho da 13ª Região. O prazo de

vigência é de 48 meses (de 03/07/2017

a 02/07/2021). Esta demanda tem o

objetivo de indicar os recursos

financeiros necessário para os

pagamentos previstos para

manutenção das licenças e do serviço

de suporte técnico durante o exercício

de 2019.

Manutenção do contrato da solução

de segurança de endpoints (antivírus)
SETIC CSTIC

Esta solicitação se justifica devido a necessidade de proteção dos

servidores, desktops e notebooks utilizados no ambiente

computacional do Tribunal Regional doTrabalho da 2ª Região contra

programas maliciosos.

Contrato vigente. CCL-CT 044/2017, 

vigência de 48 meses, de 03/07/2017 a 

02/07/2021

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. PETIC

Objetivo3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC, Objetivo 5 -

Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e

administrativos, Objetivo 9 - Prover a infraestrututa e recursos

tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e

administrativas. PETIC Objetivo 3 - Aprimorar a gestão de riscos

de TIC.

R$ 209.238,72 9247/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

5

Renovação do serviço de suporte,

manutenção e atualização das licenças

da solução Módulo Risk Manager,

proporcionando a continuidade do

suporte à solução que apoia os

processos de segurança da informação

na CSTIC, além da constante

atualização das baeses de informações

de riscos sobre ativos, de forma a

acompanhar a evolução tecnológica

dos sistemas informatizados, em

especial os ativos tecnológicos,

incrementando assim a continuidade e

a constante melhoria nos processos

internos, por meio de registro, análise

e tratamento de riscos e incidentes de

segurança da informação, inclusive nos

ativos relacionados ao Pje - Processo

Judicial Eletrônico.

Renovação do serviço de suporte,

manutenção e atualização das licenças

da solução Módulo Risk Manager

SETIC CSTIC

A renovação é necessária para a gestão de segurança da informação

no TRT2. A ferramenta é utilizada para a sustentação das principais

atividade da Coordenadoria de Segurança de TIC, apoiando hoje os

processos de gestão de riscos e gestão de incidentes em segurança

da informação. A ferramenta também deverá apoiar os processos

de gestão da continuidade dos serviços críticos de TI, gestão da

conformidade normativa em segurança da informação e gestão de

vulnerabilidades técnicas do ambiente computacional. Sem a

manutenção do suporte e das atualizações, qualquer problema que

aconteça com a solução inviabilizaria a continuidade de sua

utilização, uma vez que a solução emprega tecnologia proprietária e

não pode ser absorvida pela equipe técnica do TRR. Além disso,

esta situação também poderia representar um grande risco para o

ambiente computacional do TRT, pois não teríamos mais

informações atualizadas sobre os riscos tecnológicos de nosso

ambiente.

Renovação de Contrato de Prestação de 

Serviços (CCL-CT nº 022/2015, vigente até 

12/05/16, renovado por mais 12 meses 

até 12/05/2018 e com nova renovação 

prevista para 12/05/2019.

PEI Objetivo 6 - Gestão da Governança de Tecnologia da

Informação e Comunicações. Petic Objetivo 3 - Aprimorar a

gestão de riscos de TIC, Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de

segurança de TIC, Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos

sistemas judiciais e administrativos, Objetivo 9 - Prover

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais administrativas. ètic Objetivo 3 - Aprimorar a

gestão de riscos de TIC.

R$ 45.690,52 9244/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

6

Continuidade do contrato CD-394/15

de manutenção de uma licença do

software GxTend Server e quatorze

licenças do software GxTend.

Manutenção de uma licença do

software GxTend Server e quatorze

licenças do software GxTend (Contrato

CD-394/15)

SETIC CDS

Continuar o controle no trabalho concorrente estabelecendo

mecanismos de reserva de objetos em desenvolvimento.

Continuar o controle das alterações e versionamento dos objetos

desenvolvidos. Continuar com a rastreabilidade das

mudanças: motivo das mudanças, documentos relacionados,

interfases com sistemas de ocorrências.

Contrato vigente. CD 394/15

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e

administrativas.

R$ 18.383,59 9253/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

Nº do Processo no Proad
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7

Continuidade do contrato CD-383/15

de manutenção para duas licenças de

uso do software Interform IBM Power

Systems, modelo E6D-EPCR,

distribuídas nos equipamentos s/n

219BFOV e s/n 219CBBV e de

manutenção e licença de uso do

software DigiSeal Office Pro 100,

integrado ao Interform para IBM

Power Systems, incluindo a atualização

de versões e releases desenvolvidos

durante a vigência deste termo, bem

como suporte técnico.

Manutenção para duas licenças de uso

do software Interform IBM Power

Systems e licença de uso do software

DigiSeal Office Pro 100 (Contrato CD-

383/15)

SETIC CDS

A ferramenta Interform é amplamente utilizada na emissão e

impressão de documentos padronizados dos Sistemas de

Acompanhamentos Processuais dos processos físicos (SAP1, SAP2 e

SAPg).

Contrato vigente. CD 383/15

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e

administrativas.

R$ 82.632,24 9254/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

8

Aquisição de computadores para

promover a renovação de

equipamentos sem garantia/suporte

técnico e garantir equipamentos para

atendimento de novas demandas.

Aquisição de computadores SETIC CASTIC

Equipamentos atualmente em uso terão contrato de garantia

expirado, estando sujeito a defeitos sem possibilidade de

manutenção. Criação de novas unidades, bem como expansão das

unidades já existentes necessitam do fornecimento de novos

equipamentos.

Aquisição de equipamemento

(computadores, impressoras,

scanners, acessórios)

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas PDTIC

2016/2017 Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados para restabelecimento de seu funcionamento

normal, sempre que a relação custo-benefício se mostrar

favorável. Objetivos do PEI: 3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas. Resolução 211/2015 do CNJ Art. 24.

R$ 9.622.809,59
9258/2018 

(micros)

9258/2018 

(monitores)

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

9.

05 (cinco) unidades do aplicativo

PAPERPORT para instalação nas

máquinas que são utilizadas para

digitalização de documentos.

Aquisição de 05 (cinco) unidades do

aplicativo PAPERPORT
SERAF CASTIC

Esse aplicativo será utilizado para organizar os documentos

digitalizados, permitindo, de maneira mais ágil, a edição,

manipulação e formatação de arquivos digitalizados em pdf em

grande quantidade. A Coordenadoria de Administração Funcional é

responsável pelo arquivo das pastas funcionais de todos os

servidores e magistrados do Tribunal. E todas as pastas funcionais e

documentos são digitalizados para posterior arquivo digital que

será inserido futuramente no SAF, do PROAD. Esse aplicativo nos

auxiliará a organizar e compartilhar todos esses documentos.

Aquisição de Licenças de Software.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: - Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

- Gestão de governança judiciária e administrativa. AÇÃO

ESTRATÉGICA: - Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa.

R$ 2.500,00 9265/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

10

Aquisição de até 15 (quinze)

certificados digitais vinculados à

hierarquia e estrutura de certificados

da ICP-Brasil. Destes 15 (quinze)

certificados: * 11 (onze) são os

certificados que perderão a validade

em 2019. * Até 04 (quatro) certificados

correspondem ao crescimento

estimado de novas URLs, no ambiente

PJe-JT. A aquisição dos certificados

digitais visa proporcionar mais

segurança no acesso aos dados

disponibilizados ao público interno

(servidores e magistrados) e externo

(jurisdicionado) que utilizam o sistema

Pje.

Aquisição de até 15 (quinze)

certificados digitais vinculados à

hierarquia e estrutura de certificados

da ICP-Brasil

SETIC CSTIC

Um certificado digital é utilizado para que os usuários de sites na

Internet ou Intranet possam confirmar sua

autenticidade, navegar e trocar dados de modo criptografado e

seguro. Através da estrutura ICP-Brasil, o certificado

garante que o site é legítimo e que as informações recebidas e

enviadas serão criptografadas e protegidas de acordo com

os critérios exigidos pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) - 

ligado à Casa Civil da Presidência da República

(Medida Provisória 2200-2). Esta aquisição se faz necessária para

atender a exigência do uso de certificados ICP-Brasil para o sistema

PJe estabelecida através da resolução do CNJ nº 185/2013 em seu

Art. 27, § 2º e transcrito a seguir: Os sítios eletrônicos do PJe dos

Conselhos e dos Tribunais deverão ser acessíveis somente por meio

de conexão segura HTTPS, e os servidores de rede deverão possuir

certificados digitais Equipamento Servidor da ICP-Brasil adequados

para essa finalidade.

Aquisição de Licenças de Software.                                                            

O equipamento ou software adquirido 

exige pagamento adicional de

instalação e/ou configuração.

Esta demanda está alinhada com os seguintes objetivos do

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e

Comunicação (PETIC): Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de

segurança de TIC; Objetivo 5 – Garantir a disponibilidade dos

sistemas judiciais e administrativos; Objetivo 9 – Prover

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. Objetivo 9 – Prover

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. Resolução do CNJ nº

185/2013 em seu art. 27, § 2º.

R$ 23.307,00 9266/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

11

Contratação de ferramenta on-line

para disparo automático de e-mail e

SMS.

Contratação de ferramenta on-line

para disparo automático de e-mail e

SMS.

SECOM CDS

A Secom utiliza hoje o Infomail, sistema próprio do TRT-2, para

realizar o envio de e-mails marketing a seus diferentes

públicos de interesse (advogados, magistrados, servidores etc.).

Esse sistema, no entanto, apresenta muitas limitações,

tais como: não há função drag and drop, não permite integração

com redes sociais e aplicativos, não permite a

personalização de mensagens e nem o agendamento de disparos

etc. Assim, pretende-se fazer a contratação de uma

ferramenta mais moderna, que atenda melhor às necessidades do

TRT-2, acrescentando ainda a possibilidade de disparos

via SMS a interessados cadastrados.

Aquisição de

Licenças de Software.

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas.
R$ 23.040,00 9341/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

12

Aquisição de 6 impressoras coloridas,

de papel tamanho A4, para os fóruns

do interior (Guarulhos, Osasco, São

Bernardo do Campo e Santos) e da

capital (Zona Sul e Zona Leste).

Aquisição de 6 impressoras coloridas,

de papel tamanho A4
SECOM CASTIC

A compra tem a finalidade de aprimorar a comunicação visual em

fóruns regionais, sobretudo no que se refere à

distribuição do TRT Mural - publicação impressa semanal produzida

por esta Secretaria. Atualmente, o referido periódico

é impresso nas dependências da Secom (Ed. Millenium) e

distribuído via malote para todas os fóruns da capital e do

interior. Além dos custos desse procedimento, há diversas

ocorrências de o material chegar ao destino com informações

defasadas, prejudicando o fluxo de comunicação com as unidades

regionais.

Aquisição de equipamemento  

computadores, impressoras, scanners, 

acessórios). 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e

administrativas

R$ $18.000,00 9366/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

13
Aquisição de dois pacotes Microsoft

office completos.

Aquisição de 2 licenças de Microsoft

Office

Gestão 

Ambiental
CASTIC

Informamos que não há pacote Microsoft office na Seção de Gestão

Socioambiental. Há necessidade para a instalação deste pacote,

tendo em vista que esta Seção recebe constantemente planilhas e

gráficos em documentos no formato Excel para análise e

monitoramento de metas socioambientais anuais do Plano de

Logística Sustentável do TRT2. Assim, muitos deste arquivos

recebidos ficam desconfigurados quando abertos com os programas

Br office ou libre office. Esclarecemos, ainda, que há necessidade

constante de utilizar outros aplicativos do pacote Microsoft office,

como por exemplo, o Power Point nas atividades de palestras

ministradas por esta Seção em Eventos internos e externos.

Aquisição de Licenças de Software. Ssipqv 

SOLICITOU 16 LICENÇAS EM 2018 PROAD 

Nº 1672/2017

Objetivo nº 3 do PEI. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.
R$ 2.368,00 9436/2018 Validar CTI

Excluir da 

Proposta - 

(Demanda 

antecipada 

para 2018)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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14

Manutenção do contrato de solução

de Gerenciamento de Eventos e

Informações de Segurança (SIEM -

Security Information and Event

Management) para o ambiente

computacional do Tribunal. Este

contrato ainda encontra-se na fase de

elaboração de Estudo Técnico

Preliminar e Termo de Referência, com

previsão de aquisição em 06/12/2018.

Manutenção do contrato de solução

de Gerenciamento de Eventos e

Informações de Segurança (SIEM -

Security Information and Event

Management)

SETIC CSTIC

Por meio da manutenção da solução de SIEM, o processo de

monitoramento e de análise de eventos de segurança é acelerado

pela automação do software em tratar os registros de auditoria

(logs) por meio de filtros, regras e correlacionamento de dados,

permitindo a melhoria da atuação antes, durante e depois dos

incidentes de segurança da

informação.

 Contrato Vigente 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações

(PETIC): Objetivo 3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC;

Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de segurança de TIC; Objetivo 6 -

Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na

estratégia; Objetivo 9 – Prover infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e

administrativas. Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de segurança

de TIC. 

R$ 73.366,34 9456/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

15 INTERNET MÓVEL   
INTERNET MÓVEL para assistentes de

Juízes de 1º Grau
SETIC CASTIC

Fornecimento de acesso de internet móvel a todos os assistentes

dos Juízes de 1º Grau, visando subsidiar a atuação institucional

destes servidores em deslocamentos.

Novo Contrato de prestação de serviços.

Objetivos do PEI: 3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas. PDTIC

2016/2017. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados. 3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

R$ 251.047,68 9464/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

16

Licenças para o software Microsoft

Office Excel e Word, sendo 122 (61

para Excel e 61 para Word) licenças

para atualização para versão 2016 ou

superior e 50 licenças para instalação

(25 para Excel e 25 para Word). 

Licenças de Microsoft Office Excel e

Word
SGP CASTIC

A atualização dos programas é necessária tendo em vista que suas

funcionalidades otimizam a rotina da Secretaria, reduzindo o tempo

e facilitando a elaboração e visualização dos arquivos nestes

programas. Outrossim, algumas dessas funcionalidades são úteis

para a elaboração de relatórios que exigem tratamento de

informações extraídas do SIGEP nos formatos destes mesmos

programas. Quanto à instalação nas máquinas que não possuem os

programas, faz-se necessária a instalação para que possamos

padronizar os documentos elaborados e a formatação destes

diverge substancialmente quando trabalhamos com programas

diferentes, o que demanda tempo para formatar e fazer alterações,

que seriam desnecessárias caso todos dispusessem dos mesmos

programas e versões instalados em suas máquinas.

Aquisição de Licenças de Software. SGP 

SOLICITOU 24 LICENÇAS EM 2018 Proad 

nº 1672/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: - Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

Gestão de governança judiciária e administrativa. AÇÃO

ESTRATÉGICA: - Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa.

R$ 95.052,36 9548/2018

Aprovado 

novas licenças 

e atualização 

das demais 

dependente da 

versão das 

licenças já 

instaladas

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

17 Serviço de Internet Móvel

Serviço de Internet Móvel para

Magistrados, Assessores de

Desembargadores e Área

Administrativa

SETIC CASTIC
Manter a disponibilidade dos acessos de Internet Móvel do TRT-2

do contrato da VIVO, PG-130/17. 

Renovação de Contrato de Prestação

de Serviços. PG-130/17, contrato em fase 

de assinatura e passará por todo o ano de 

2019.

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativasPDTIC

2016/201. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados.

R$ 404.038,80 9551/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

18

Contratação de Testes de invasão

(Pentest) em 06 (seis) aplicações web

do Tribunal, de modo a contemplar

todos os sistemas críticos disponíveis

na Internet, conforme Ata CSIC

03/2017: PJe, Portal TRT, SISDOC,

PROAD, SIGEP, SIGEO.

Contratação de Testes de invasão

(Pentest) em aplicações web
SETIC CSTIC

A primeira aquisição de testes de invasão a aplicações e endereços

de Internet foi realizada nos anos de 2017 e 2018 para 05 (cinco)

endereços (URLs) do Tribunal, por meio do contrato CCT-CT nº

006/2017 (PG 090/2016). Com o fim do contrato, outras aplicações

críticas que não foram  contempladas necessitam ser testadas. Além 

disso, novas vulnerabilidades são descobertas, continuamente, em

itens de infraestrutura que suportam aplicações web, em geral, o

que reforça a necessidade de efetuar novos testes de invasão

periodicamente.

Novo Contrato de prestação

de serviços.

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações

(PETIC): Objetivo 3 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC;

Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de segurança de TIC; Objetivo 6 -

Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na

estratégia; Objetivo 9 – Prover infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e

administrativas. Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de segurança

de TIC.

R$ 203.398,04 9552/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

19

Suporte técnico com atualização

tecnológica da Solução Integrada de

Gestão de Serviços de TI – Axios Assyst

Enterprise e da Solução Integrada de

Gestão de Ativos (ITAM).

Suporte técnico da Solução Integrada

de Gestão de Serviços de TI (Axios

Assyst Enterprise) e da Solução

Integrada de Gestão de Ativos (ITAM).

SETIC CAPGTIC

A ferramenta Axios Assyst Enterprise não poderia ser substituída

por outra equivalente porque o Tribunal possui contrato decorrente

do Edital do Pregão Eletrônico Nº 19835/2017, o qual no seu item

1.1.2.5.1 afirma que "O sistema de service desk a ser utilizado para

registro e acompanhamento das solicitações de suporte será o

software Assyst (Axios Systems) na versão assyst10 SP7 ou superior,

disponibilizado e hospedado nas dependências do contratante;".

Além disso, não há perspectiva de troca da ferramenta, uma vez

que as necessidades deste Regional são atendidas satisfatoriamente

por ela, além do elevado tempo que seria necessário para uma

eventual migração deste tipo de solução. Ademais, há iniciativas de

criação de uma Central Nacional do CSJT para atendimento das

soluções nacionais, em que todos os Tribunais teriam a mesma

ferramenta de gestão de serviços de TI.

Renovação de Contrato  de Prestação de 

Serviços. Contrato 074/2017, com data 

inicial de 07/12/2017 e data final de 

07/08/2019, com a renovação prevista a 

partir dessa data.

6. Gestão da governança de Tecnologia da Informação e

Comunicações. Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-

2020: Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC

R$ 77.231,88 9554/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

20

Licenças de planilhas eletrônicas

Microsoft Excel. Suíte de aplicativos de

escritório Microsoft Office. Licenças de

processador de texto Microsoft Word.

Aquisição de Microsoft Office,

Microsoft Excel e Microsoft Word
SETIC CASTIC

Garantir disponibilidade de licenças de planilhas eletrônicas para

novos Magistrados de 1º Grau e Unidades Adm./Jud. que

demandem esse produto.

Aquisição de Licenças de Software.

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativasPDTIC

2016/2017 Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados.

R$ 303.896,46 9559/2018 (Office)
9559/2018 

(Excel)

9559/2018 

(Word)

Validar CTI - 

Cargos vagos + 

Novas 

demandas

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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21 1 Licença Microsoft Access 2016 1 Licença Microsoft Access 2016 SCOF CASTIC

Utilização para criação de bancos de dados, visando melhorar os

procedimentos e controles internos das atividades inerentes à

Coordenadoria de Contabilidade.

Aquisição de Licenças de Software.

Objetivos Estratégicos: 3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

e 5. Gestão da governança judiciária e administrativa. Ações

Estratégicas: 3. Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa .

R$ 449,00 9560/2018

Excluir da 

Proposta - 

(SCOF deverá 

submeter 

requisição por 

meio de 

formulário do 

MGD) - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

22
MICROCOMPUTADORES PORTATÉIS 

(NOTEBOOKS)

MICROCOMPUTADORES PORTATÉIS 

(NOTEBOOKS)
SETIC CASTIC

Promover a renovação de equipamentos sem garantia/suporte

técnico, para substituição dos notebooks dos assistentes de

magistrados de 1º Grau + novas demandas -> cargos vagos. Garantir

equipamentos para atendimento de novas demandas.

Novo Contrato de prestação de serviços.

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e Administrativas.

Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas PDTIC

2016/201. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados.

R$ 4.463.431,75 9575/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

23

Aquisição de impressoras Laser A4 e

Multifuncionais para garantir

equipamentos para atendimento de

novas demandas. Aquisição de

multifuncionais para garantir

equipamentos para atendimento de

novas demandas.

Aquisição de impressoras Laser A4 e

Multifuncionais
SETIC CASTIC

Criação de novas unidades, bem como expansão das unidades já

existentes necessitam do fornecimento de novos equipamentos.

Aquisição de equipamemento 

(computadores, impressoras,  scanners, 

acessórios).  O equipamento ou software 

adquirido exige pagamento adicional 

deinstalação e/ou  configuração.

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas PDTIC

2016/2017. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados para restabelecimento de seu funcionamento

normal, sempre que a relação custo-benefício se mostrar

favorável. Objetivos do PEI: 3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas. Resolução 211/2015 do CNJ

Art. 24.

R$ 174.549,88
9584/2018 

(multifuncionais)

9584/2018 

(Laser A4)

Validar com CTI 

- exclusão

Excluir da 

Proposta - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

24 Scanner A4 Aquisição de Scanner A4 SETIC CASTIC

Promover a substituição de equipamentos sem garantia/suporte

técnico que apresentem defeito. Garantir equipamentos para

atendimento de novas demandas.

Aquisição de equipamemento 

(computadores, impressoras,  scanners, 

acessórios).  O equipamento ou software 

adquirido exige pagamento adicional 

deinstalação e/ou configuração.

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas. Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover

infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades

judiciais e administrativas. PDTIC 2016/2017.Diretriz nº 12: Toda

e qualquer solução de TIC em utilização, deve contar com

contratos de suporte técnico com prazos adequados.

R$ 474.761,20 9585/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

25

Aquisição de Impressora colorida A3 e

Impressora colorida A4 para garantir

equipamentos para atendimento de

novas demandas.

Aquisição de Impressora colorida A3 e

A4
SETIC CASTIC

Criação de novas unidades, bem como expansão das unidades já

existentes necessitam do fornecimento de novos equipamentos.

Aquisição de equipamemento 

(computadores, impressoras,  scanners, 

acessórios).  O equipamento ou software 

adquirido exige pagamento adicional 

deinstalação e/ou configuração.

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas PDTIC

2016/2017 Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados para restabelecimento de seu funcionamento

normal, sempre que a relação custo-benefício se mostrar

favorável. Objetivos do PEI: 3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas. Resolução 211/2015 do CNJ Art. 24.

R$ 14.490,00
9592/2018 

(impressora A3)

9592/2018 

(impressora 

A4)

Validar com CTI

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

26

Aquisição de Licenças para Microsoft

excel a fim de realização de trabalhos

desta Coordenadoria.

Aquisição de Licenças para Microsoft

Excel
SILAP CASTIC

A Coordenadoria de Manutenção e Apoio Logístico, em suas

atividades, realiza a confecção de planilha de formação de preços

para contratação de empresas terceirizadas. Para tanto, recebe de

empresas planilha de custos visando contratar a proposta mais

vantajosa para a administração. Muitas vezes, quando essas

propostas não são apresentadas na mesma extensão de arquivo,

alguns dados são perdidos e o trabalho refeito manualmente por

servidores, o que não otimiza as atividades e algumas vezes surgem

erros. Dessa forma, a aquisição de licenças de software utilizada

pela maioria do mercado traria benefícios e maior agilidade nas

atividades desenvolvidas. ---> SILAP SOLICITOU 16 LICENÇAS OFFICE

EM 2018 - PROAD Nº 1672/2017

Aquisição de Licenças de Software.

Objetivo 3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas Ações 3.

Munir o Tribunal de sistemas de gestão administrativa.

R$ 3.315,78 9596/2018

Validar com CTI 

- atendimento 

em 2018

Excluir da 

Proposta - 

(Demanda 

antecipada 

para 2018)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

27
4 (quatro) licenças do software

Acrobat Professional.

4 (quatro) licenças do software

Acrobat Professional
SILAP CASTIC

Para manipulação dos arquivos PDF digitalizados pela

Coordenadoria em retorno do TST, nos termos da portaria GP nº

21/2017, artigo 2º.

Aquisição de Licenças de Software. Objetivo estratégico nº 3. R$ 9.080,00 9597/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

28 Leitores de código de barras
Aquisição de Leitores de código de

barras
SETIC CASTIC

Promover a substituição de equipamentos sem garantia/ suporte

técnico que apresentem defeito. Garantir equipamentos para

atendimento de novas demandas.

Aquisição de equipamemento 

(computadores, impressoras,

scanners, acessórios)

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

Ações Estratégicas:Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativasPDTIC

2016/2017. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados.

R$ 101.340,12 9605/2018
Validar com CTI 

- Exclusão

Excluir da 

Proposta - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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29

Assinatura do serviço "SurveyMonkey"

para elaboração de

formulários/questionários online, com

recursos avançados de

configuração/análise/relatórios.

Site: https://pt.surveymonkey.com/

Assinatura do serviço "SurveyMonkey"

para elaboração de

formulários/questionários online, com

recursos avançados de

configuração/análise/relatórios.

Site: https://pt.surveymonkey.com/

AGEP CDS

O serviço possibilita o encaminhamento de questionários

personalizados, com intuito de coleta de dados para avaliação e

tomada de decisão estratégica, ensejando inclusive a propositura

de projetos para criar ou modificar processos de trabalho. A solução

agrega valor de uso superior a outras similares no mercado, por

apresentar recursos que permitem a elaboração de questionários

versáteis, com múltiplos formatos, modelos e configurações,

relatórios personalizados e utilização de variáveis de contexto, que

ampliam o potencial para obtenção de dados e a dinâmica do

preenchimento, dentre outros. Conta ainda com suporte para

plataforma mobile, permitindo a coleta de respostas por email,

mensagem de texto ou mídia social. São exemplos de utilização pela

área pesquisas de clima organizacional, satisfação dos usuários,

avaliação de atendimento, dentre outros.

Aquisição de Licenças de Software.

Objetivo nº 3- Garantia de Infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciárias e administrativas. Objetivo

nº 5- Gestão da Governança Judiciária e Administrativa. Ação

nº3 - Munir o Tribunal de sistemas de gestão administrativa.

R$ 2.700,00 10196/2018

Aprovado - 

Justificativa 

Ata CTI 

(Aprovação 

depende ETP)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

30

Aquisição de 2 pacotes Office para os

computadores dos servidores Gersínio

dos Anjos Neto e Edna Avanci de 

Souza.

Aquisição de 2 licenças de Microsoft

Office
Cerimonial CASTIC

A Secretaria de Cerimonial tem atribuições específicas que

justificam a presente aquisição, tais como: elaboração de convites,

roteiros de eventos, flyers, mailing lists, banco de dados de

autoridades, dentre outros. Informamos que possuímos 7 máquinas

na Secretaria, sendo que 5 já possuem o pacote Office.

Aquisição de Licenças de Software.

OE 5: Manter a infraestrutura e os recursos tecnológicos

apropriados às atividades judiciais e administrativas. OE 8:

Racionalizar, simplificar e padronizar rotinas e procedimentos

administrativos.OE 5: Manter a infraestrutura e os recursos

tecnológicos apropriados às atividades judiciais e

administrativas.

R$ 3.398,00 8631/2018
Validar com CTI 

- atendimento 

em 2018

Excluir da 

Proposta - 

(Demanda 

antecipada 

para 2018)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

31

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE 3

LICENÇAS DO SOFTWARE COREL

DRAW.

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE 3

LICENÇAS DO SOFTWARE COREL

DRAW

Cerimonial CASTIC

A Secretaria de Apoio Administrativo, atualmente responsável por

toda a elaboração de convites e demais materiais gráficos de

eventos, tem extrema demanda e agenda intensa, o que causa

eventuais atrasos de resposta ou várias trocas de mensagens para

adequação do serviço demandado. Eventualmente, são solicitados

vários modelos até se chegar ao resultado desejado. São idas e

vindas entre a Presidência, esta Secretaria e a Secretaria de Apoio

Administrativo. Entendemos que a elaboração dos modelos, via

Corel Draw, diretamente aqui nesta Secretaria ora demandante

reduziria o fluxo de mensagens (e-mail, telefonemas, etc),

otimizando o processo.

Aquisição de Licenças de Software.

OE 5: MANTER A INFRAESTRUTURA E OS RECURSOS

TECNOLÓGICOS APROPRIADOS ÀS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS.- OE 8: RACIONALIZAR, SIMPLIFICAR E

PADRONIZAR ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

R$ 6.837,00 8632/2018

Validar com CTI 

- Rejeitado 

pela 

Presidência em 

2017

Excluir da 

Proposta - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

32 Impressoras térmicas de etiquetas.
Aquisição de Impressoras térmicas de

etiquetas
SETIC CASTIC

Equipamentos atualmente em uso terão contrato de garantia

expirado, estando sujeito a defeitos sem possibilidade de

manutenção. Entretanto, devido a alta durabilidade desse tipo de

equipamento no ambiente do TRT, estima-se a substituição de no

máximo 20% dos equipamentos. Criação de novas unidades, bem

como expansão das unidades já existentes necessitam do

fornecimento de novos equipamentos.

Aquisição de Licenças de Software.                                                            

O equipamento ou software adquirido 

exige pagamento adicional de

instalação e/ou configuração.

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para

o funcionamento das unidades judiciais e administrativas PDTIC

2016/2017. Diretriz nº 12: Toda e qualquer solução de TIC em

utilização, deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados para restabelecimento de seu funcionamento

normal, sempre que a relação custo-benefício se mostrar

favorável. Objetivos do PEI: 3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.Resolução 211/2015 do CNJ. Art. 24.

R$ 156.829,46 9609/2018

Aprovado - 

Justificativa 

Ata CTI 

(Aprovação 

depende ETP)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

33

Serviço de suporte técnico para o

Sistema Gerenciador de Banco de

Dados (SGBD) MySQL.

Serviço de suporte técnico para o

Sistema Gerenciador de Banco de

Dados (SGBD) MySQL

SETIC CITIC

O SGBD MySQL é parte da infraestrutura que sustenta diversos

serviços de Tecnologia de Informação ofertados pela SETIC aos

usuários internos e externos, tais como a plataforma de ensino à

distância Moodle, o sistema de comunicação por mensagens

instantâneas Jabber, os sistemas de gestão de demandas Redmine

utilizados pela SETIC e pela CDS, o sistema de gestão de projetos

GPWeb, entre outros. A contratação de suporte especializado visa

maximizar a disponibilidade destes serviços, uma vez que possibilita

a execução das manutenções preventivas e corretivas que venham

a ser necessárias com a maior agilidade possível.

Renovação de Contrato de Prestação de 

Serviços  CCT-CT 007/2017, vigente até 

02/02/2019.

PETIC - Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas

judicias e administrativos; PETIC - Objetivo 9 - Prover

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. 

R$ 41.360,40 8230/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

34

Serviço de suporte técnico para o

Sistema Gerenciador de Banco de

Dados (SGBD) PostgreSQL

Serviço de suporte técnico para o

Sistema Gerenciador de Banco de

Dados (SGBD) PostgreSQL

SETIC CITIC

O SGBD PostgreSQL é parte da infraestrutura que sustenta diversos

serviços de Tecnologia de Informação ofertados pela 

SETIC aos usuários internos e externos, com destaque ao Processo

Judicial Eletrônico (PJE). Além do PJe, o PostgreSQL também é

utilizado pelos serviços de Emissão de Certidões Trabalhistas,

SISCONDJ, Acervo Eletrônico, Cadastro de Dados 

Bancários de Advogados, diversos sistemas de agendamentos, entre

outros. A contratação de suporte especializado visa maximizar a

disponibilidade destes serviços, uma vez que possibilita a execução

das manutenções preventivas e corretivas que venham a ser

necessárias com a maior agilidade possível.

Renovação do contrato CCT-CT 185/2015 , 

que deverá ser renovado em 2018 até a 

vigência de 30/12/2019.

PETIC - Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas

judicias e administrativos; PETIC - Objetivo 9 - Prover

infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. 

R$ 408.258,24 8229/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

35

Aquisição de suporte para 14 discos

SSD de 1.6TB dos storages IBM V5000

utilizados pelo iSeries.

Aquisição de suporte para 14 discos

SSD de 1.6TB dos storages IBM V5000

utilizados pelo iSeries

SETIC CITIC
Com o término da garantia se faz necessário o suporte para

substituição de peças em caso de quebra dos discos.
Nova Contratação

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 82.320,00 8453/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

36
Contratação de suporte para 8 (oito)

servidores Dell PowerEdge R620

Contratação de suporte para 8 (oito)

servidores Dell PowerEdge R620
SETIC CITIC

Atualmente o Tribunal possui 8 servidores Dell PowerEdge R620

utilizados para: 4 - para Banco de Dados Oracle : produção, réplica

e homologação; 4 - para Servidor de Arquivos Samba Sede,

Comarcas, Sistemas, Sessão, etc. Com o término da garantia se faz

necessário a aquisição de suporte para manter os ambiente em

produção evitando indisponibilidades e prejuízos aos usuários de

sistemas como : SIGEP, PROAD, Servidor de Arquivos Samba, etc.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 28.800,00 8468/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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37
Aquisição de suporte para ambiente de

virtualização VMWare

Aquisição de suporte para ambiente de

virtualização VMWare
SETIC CITIC

Com o término do suporte contratado na aquisição das licenças em

01/02/2019, se faz necessário aquisição de novo período de suporte 

para todo o ambiente virtualizado. Neste momento, 08/03/2018,

temos 515 máquinas virtuais que disponibilizam todos os serviços

do Tribunal.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 1.794.399,26 8454/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

38

Aquisição de switches SAN (storage

area network) para substituição dos

equipamentos atualmente instalados,

licenciamento, software de

gerenciamento centralizado e

treinamento.

Aquisição de switches SAN (storage

area network)
SETIC CITIC

Atualmente, o Tribunal possui em produção 4 switches SAN no CPD

Sede e 2 no CPD FRB: 4 switches EMC 80 portas (48 licenciadas); 2

switches EMC 48 Portas (48 licenciadas). Existe contrato de suporte

em vigência para os equipamentos do CPD Sede, com cláusula de

rescisão antecipada, desde que comunicada com antecedência de

30 dias, Contrato CCL-CT Nº 107/2013 - 3o termo aditivo até

10/Outubro/2018; Os switches do CPD FRB foram adquiridos por

contrato assinado em janeiro de 2014 e recebidos em julho de

2014, com suporte por 60 meses, Contrato CCL-CT Nº 021/2014 -

previsão de suporte até Julho/2019; Todos estes equipamentos

possuem portas de fibra com velocidade máxima de 8Gbps. Com a

tecnologia atual dos switches SAN em produção percebe-se

lentidão em momentos de grandes movimentação de dados, como

backup ou restaurações de banco de dados. Existe ainda uma

demanda de crescimento de equipamentos e melhoria de

redundância em equipamentos de Storage e Robôs de backup.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 6.167.968,00 8466/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

39

Contratação de software assurance

para a central telefônica do FRB (MX-

ONE).

Contratação de software assurance

para a central telefônica do FRB (MX-

ONE)

SETIC CITIC

O software assurance permitirá que o Tribunal realize a migração de

licenças de ramal analógico para ramal IP, permitindo assim, a

continuidade do processo de modernização da solução de telefonia

atualmente instalada.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 58.332,98 8805/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

40

Aquisição de solução de firewall Next-

Generation, em cluster, com suporte

on-site

Aquisição de solução de firewall Next-

Generation, em cluster, com suporte

on-site

SETIC CITIC

A solução de segurança perimetral instalada na Sala Cofre do Ed.

Sede deste Tribunal é um item central na topologia de rede deste

Tribunal, sendo responsável pela interligação e roteamento dos

diversos segmentos que compõe a rede. Adicionalmente, esta

solução é a responsável por garantir a segurança dos diversos

servidores e equipamentos instalados na Sala Cofre deste Tribunal,

protegendo os ativos que sustentam serviços como o PJe, SAP,

serviços de e-mail, servidores de arquivos, etc. de acessos não

autorizados, partindo tanto da rede do próprio Tribunal quanto de

usuários externos. Entretanto, a solução atual já se encontra

defasada em relação às tecnologias de segurança perimetral

utilizadas 

atualmente (Next-Generation). Outro fato importante é que o

módulo de IPS incluído na solução atual entrará em END-OF-LIFE em

2018. Sendo assim, faz-se necessária a atualização tecnológica da

solução atual, a qual agregará também as funcionalidades de filtro

de conteúdo web.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 789.127,70 8786/2018

Aprovado - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

41

Renovação contratual do suporte

técnico para a solução de firewalls, em

cluster.

Renovação contratual do suporte

técnico para a solução de firewalls, em

cluster.

SETIC CITIC

A solução de segurança perimetral instalada na Sala Cofre do Ed.

Sede deste Tribunal é um item central na topologia de rede deste

Tribunal, sendo responsável pela interligação e roteamento dos

diversos segmentos que compõe a rede. Adicionalmente, esta

solução é a responsável por garantir a segurança dos diversos

servidores e equipamentos instalados na Sala Cofre deste Tribunal,

protegendo os ativos que sustentam serviços como o PJe, SAP,

serviços de e-mail, servidores de arquivos, etc. de acessos não

autorizados, partindo tanto da rede do próprio Tribunal quanto de

usuários externos. Assim, para garantir a continuidade dos serviços

de TI, faz-se necessária a manutenção do contrato de suporte da

solução, garantindo suporte especializado para a resolução de

qualquer problema que possa afetar a conexão dos diversos

segmentos de rede ou a segurança dos equipamentos de

infraestrutura.

Renovação do CCT-CT 063/2016

Início: 18/01/2017

Término: 17/01/2019

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 108.772,44 8787/2018

Pode ser 

excluído se for 

contratado o 

Firewall 

(Nacional) esse 

ano.

Aprovado - 

Justificativa 

Ata CTI 

(Verificar em 

junho se item 

40 foi 

adquirido)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

42

Renovação contratual dos serviços de

auditoria e certificação de

equipamentos e carimbadores de

tempo à ReTem/HLB (Rede de Carimbo

de Tempo Certificado à Hora Legal

Brasileira).

Renovação contratual dos serviços de

auditoria e certificação de

equipamentos e carimbadores de

tempo à ReTem/HLB (Rede de Carimbo

de Tempo Certificado à Hora Legal

Brasileira)

SETIC CITIC

A solução de registro de data/hora conforme o horário oficial,

conhecida como PDDE, é utilizada na protocolização de 

documentos e assinatura digital, sendo utilizado nas atividades da

área judiciária. 

Para garantir que a hora do equipamento será mantida atualizada

de acordo com o horário oficial e que qualquer 

problema técnico nesta solução seja prontamente atendido, faz-se

necessária a manutenção do contrato.

Renovação: CCL-CT 076/2016 

Início: 08/12/2016 

Término: 07/12/2019

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 62.917,74 8823/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

43

Renovação contratual do serviço de

conexão ao backbone de internet do

Brasil, por meio de fibra ótica.

Renovação contratual do serviço de

conexão ao backbone de internet do

Brasil, por meio de fibra ótica.

SETIC CITIC

A conectividade do Tribunal com a internet é realizada através de

dois enlaces redundantes ativo-ativo, de operadoras distintas,

sendo um enlace de fibra, que é o objeto desta solicitação, e um

enlace de fibra rádio. Para a manutenção dessa conectividade, de

forma a garantir que os usuários internos possam acessar serviços

na internet, bem como que os usuários externos possam acessar os

serviços de TI oferecidos por este Regional, faz-se necessário que o

referido serviço seja mantido.

Renovação: CCL-CT 005/2016 

Início: 19/02/2016 

Término: 19/08/2019

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 58.800,00 8825/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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44

Recontratação de suporte técnico on-

site para os comutadores

departamentais do Ed. Sede.

Contratação de suporte técnico on-site

para os comutadores departamentais

do Ed. Sede

SETIC CITIC

Este pedido visa manter o serviço de suporte técnico aos

equipamentos departamentais de rede (switch de acesso) que 

são responsáveis por estabelecer a comunicação de rede das

diversas unidades do prédio do Ed. Sede, com a rede 

corporativa deste Regional, sendo o seu funcionamento adequado

fundamental para garantir a disponibilidade dos 

diversos serviços de TI, tais como, o acesso à Internet, o correio

eletrônico e o armazenamento de arquivos em rede.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 38.400,00 8827/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

45
Registro de preços para aquisição de

roteadores wireless (accesss point). 

Registro de preços para aquisição de

roteadores wireless (accesss point)
SETIC CITIC

Atualmente, o Tribunal possui rede sem fio instalada nos prédios da

Sede, FZL, auditório do FRB, além de pontos de acesso no Ed.

Millenium (andares Mezanino, 15º e 17º). Faz-se necessário ter uma

ATA de registro de preços vigente para eventual aquisição de

equipamentos visando repor a reserva técnica atual, para garantir a

continuidade do serviço em pauta, que permite a magistrados,

servidores e jurisdicionados o acesso aos serviços de TI

disponibilizados pelo Tribunal através de tablets, smartphones e

notebooks.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 132.812,49 8828/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

46
Contratação de suporte para o

indexador de documentos

Contratação de suporte para o

indexador de documentos
SETIC CITIC

Dispor de suporte tanto para a operação quanto para possíveis

falhas de hardware que venham a acontecer nestes equipamentos.

Tais falhas podem acarretar na indisponibilidade dos sistemas de

busca deste Tribunal: Diário Oficial – Busca por palavra,

Jurisprudência – Pesquisa por palavra (acórdãos), Jurisprudência –

Pesquisa por palavra (sentenças), Jurisprudência – Pesquisa por

palavra (acórdãos ementados), Normas do TRT2 – Atos normativos -

busca por palavra, Pesquisa CLT dinâmica, Pesquisa certidão.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 154.322,18 8561/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

47 Renovação do suporte ao Icluster Renovação do suporte ao Icluster SETIC CITIC

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região possui em sua

infraestrutura servidores iSeries que comportam os sistemas de

acompanhamento processual SAP1/SAP2/SAPg, além da base de

dados IBM DB2 que, além de ser utilizados por estes sistemas, são

utilizados por diversas outras aplicações em uso nesta Instituição.

Para garantir a disponibilidade de toda esta infraestrutura, faz-se

necessária a manutenção de ambiente de alta disponibilidade que

compreende ambientes de produção e de réplica, responsáveis por:

• Servidores de produção: onde, efetivamente, as aplicações são

disponibilizadas para uso pelo usuário final; • Servidores de réplica:

usados para garantir a continuidade da operação dos sistemas em

caso de falhas nos equipamentos da sala cofre do Tribunal. Para que 

seja possível a manter o cenário descrito acima, possuimos

implementada a solução “Rocket iCluster”, que é o software

responsável pela replicação dos dados entre o ambiente de

produção e de réplica.

Renovação do PG 113-2017
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 82.656,00 8587/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

48
Suporte para os robôs scalar i500

utilizados para backup do iseries

Suporte para os robôs scalar i500

utilizados para backup do iseries
SETIC CITIC

Manter em funcionamento os serviços de backup e restore

utilizados pela infraestrutura de servidores iSeries que comportam

os sistemas de acompanhamento processual SAP1/SAP2/SAPg, e a

base de dados IBM DB2 que, além de ser utilizada por estes

sistemas, é utilizada por diversas outras aplicações.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas.
R$ 57.960,00 8588/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

49
Renovação de Subscrições Jboss

usadas para o PJE

Renovação de Subscrições Jboss

usadas para o PJE
SETIC CITIC

O serviço do Processo Judicial Eletrônico – Justiça do Trabalho (PJe-

JT) é executado sobre uma plataforma de software intermediária ao

sistema operacional conhecida como servidor de aplicação,

responsável por disponibilizar uma série de serviços básicos (ex:

autenticação, controle de transação, concorrência, etc) às

aplicações Java Enterprise. O produto JBoss Enterprise Application

Platform foi escolhido como servidor de aplicação para comportar o

PJe-JT, sendo necessário o pronto atendimento de suporte

especializado deste produto na ocorrência de problemas a fim de

garantir os requisitos adequados de disponibilidade, escalabilidade

e desempenho do sistema.

Renovação PA 046-2015 
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 898.209,96 8592/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

50 Compra de Fitas LTO para backup. Compra de Fitas LTO para backup SETIC CITIC Garantir a manutenção das rotinas de backup do TRT2. Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 174.502,72 8629/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

51
Contratação da ferramenta de

monitoramento Nagios XI

Contratação da ferramenta de

monitoramento Nagios XI
SETIC CITIC

As soluções de monitoramento se apresentam como grandes

aliadas, possibilitando o monitoramento centralizado de toda a

infraestrutura de TI a partir de uma única interface. Sua contratação

permitirá aos técnicos da área de infraestrutura de TI maior

agilidade e eficiência no processo de rastreabilidade e detecção de

incidentes e eventuais indisponibilidades, de modo que ações

preventivas, corretivas ou de restauração do serviço possam ocorrer 

no menor tempo possível, com ganhos para os servidores do

Regional e demais jurisdicionados.

Nova Contratação
3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados

às atividades judiciais e administrativas. 
R$ 107.000,00 9434/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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52

Continuidade do contrato PG-070/13

de manutenção do Sistema de

Gerenciamento Integrado de Saúde,

Segurança e RH.

Renovação do contrato PG-070/13 de

manutenção do Sistema de

Gerenciamento Integrado de Saúde,

Segurança e RH

SEC. Saúde CDS Manutenção do contrato de suporte atual.
Contrato vigente PG 070/13 - Seis meses 

de vigência do contrato (até 01/07/2019).

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.
R$ 84.556,62 9842/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

53

Padronização do Software Microsoft

Office para o Gabinete da Secretaria de

Tecnologia da Informação e

Comunicações - SETIC (7 licenças).

Aquisição Microsoft Office para o

Gabinete da Secretaria de Tecnologia

da Informação e Comunicações - SETIC

(7 licenças).

SETIC CASTIC

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, recebe

demandas de todas as unidades do TRT, bem como de Órgãos

Superiores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de

Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho etc), os arquios

que são encaminhados chegam nas versões superiores aos

instalados no Gabinete, ocasionando a perda de informações e

retrabalho para compilação de dados das diversas unidades que

participam das ações. Atualmente a SETIC possui 2 licenças do

Microsoft Office 2013, instaladas em caráter de empréstimo

provisório e uma licença de Excel 2010, também em caráter

provisório.

Aquisição de

Licenças de

Software.

Objetivo Estratégico 3 - Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas.

Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para o funcionamento

das unidades judiciais e administrativas.

R$ 8.281,77 9589/2018 Validar CTI

Excluir da 

Proposta - 

(Demanda 

antecipada 

para 2018)

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

54

Continuidade do contrato de

manutenção das licenças do Software

de BI em processo de implantação

conforme pregão 086/2017.

Contrato de manutenção das licenças

do Software de BI (pregão 086/2017)
SETIC CDS Continuidade do contrato. Contrato vigente.

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.
R$ 112.405,31 9875/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

55
Pedido de Licenças para até 40TB de

backup

Pedido de Licenças para até 40TB de

backup
SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 360.212,40 9956/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

56

Serviço telefônico fixo comutado

(STFC), na modalidade local e de longa

distância, com discagem direta de

ramal (DDR), por meio de

entroncamentos digitais bidirecionais

E1, com 30 (trinta) juntores cada um,

velocidade de 2 Mbps, a serem

entregues no Fórum Ruy Barbosa e em

Cubatão, com suporte a 1100 números

DDR (850 existentes e 250 novos).

Serviço telefônico fixo comutado

(STFC)
SETIC CITIC Manter o serviço de Telefonia do TRT2 Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 226.380,00 2104/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

57 Guarda externa de fitas Guarda externa de fitas SETIC CITIC Renovação contratual

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 24.000,00 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

58 Suporte aos roteadores BGP Suporte aos roteadores BGP SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 1.200,00 15914/2017

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

59 Suporte para servidores em lâmina. Suporte para servidores em lâmina. SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 144.774,48 1554/2017

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

60

Aquisição de 02 switches san para o

Fórum Ruy Barbosa, com suporte on-

site e garantia por 60 meses

Aquisição de 02 switches San para o

Fórum Ruy Barbosa
SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 2.856,00 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

Contratos - CITIC
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61

Serviço de subscrições de software

JBoss 64 Core com suporte premium e

subscrições de softwares JBoss 16 Core

com suporte standard

Serviço de subscrições de software

JBoss 64 Core com suporte premium e

subscrições de softwares JBoss 16 Core

com suporte standard

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 366.375,88 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

62

Aquisição de solução de hardware

especializado, tipo appliance, em

cluster, para controle, monitoramento

e filtragem de conteúdo no uso da

internet para utilização corporativa,

instalação da referida solução, suporte

de hardware e suporte de software por

24 meses e treinamento, originária da

Ata de Registro de Preços nº

015/2013, PG-118/2013 Contrato:

8.345 licenças. 

Aquisição de solução de hardware

especializado, tipo appliance, em

cluster, para controle, monitoramento

e filtragem de conteúdo no uso da

internet

SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 95.682,17 1546/2017

Pode ser 

excluído se for 

contratado o 

Firewall 

(Nacional) esse 

ano.

Aprovado - 

Justificativa 

Ata CTI

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

63

Unificação dos contratos de suporte de

telefonia, que possuem vencimento

em 10/08/2018 e 15/08/2018.

Unificação dos contratos de suporte de

telefonia, que possuem vencimento

em 10/08/2018 e 15/08/2018.

SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 100.544,04 2055/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

64

Solicitação de contratação de suporte

para sistema de armazenamento

(storages) para o Pje-JT e outros

sistemas (Servidor de Arquivos, Banco

de Dados Oracle, etc)

Contratação de suporte para sistema

de armazenamento (storages)
SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 741.842,82 1551/2017

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

65

Aquisição de servidores de rack e

solução de servidores de lâmina

(Blade), com instalação, treinamento e

garantia e suporte técnico on site por

60 meses

Aquisição de servidores de rack e

solução de servidores de lâmina

(Blade)

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 2.640,00 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

66

Ata de registro de preços para

aquisição de subscrição linux e suporte

especializado para sistema operacional

de distribuições baseadas em Red Hat

Aquisição de subscrição linux e suporte

especializado para sistema operacional

de distribuições baseadas em Red Hat

SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 1.055.366,67 1943/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

67

Serviço especializado em suporte ao

sistema operacional linux, para o

processo judicial eletrônico da justiça

do trabalho

Contrato de suporte ao sistema

operacional Linux - PJe
SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 48.225,66 321/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

68

Suporte técnico e garantia de

atualização de versões de licenças de

bancos de dados Oracle

Suporte técnico e garantia de

atualização de versões de licenças de

bancos de dados Oracle

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 345.593,16 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

69

Serviço de Suporte para os

comutadores centrais do Fórum da

Zona Sul com capacidade de

roteamento de pacotes TCP/IP, com

instaçlação, treinamento, suporte on-

site e garantia por 60 meses

Serviço de Suporte para os

comutadores centrais do Fórum da

Zona Sul

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 24.024,00 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

70

Manutenção corretiva e preventiva,

assistência e suporte técnico de

hardware e de software para switches

da marca EMC

Contrato de Manutenção corretiva e

preventiva, assistência e suporte

técnico de hardware e de software

para switches da marca EMC

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 55.668,26 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

71

Contratação de Suporte de 135

Comutadores departamentais,

originária da ata de registro de preço

nº 002/2004, Pregão eletrônico nº

160/2013, instalados na Sede, Fórum

da Zona Sul e outras localidades.

Contratação de Suporte de 135

Comutadores departamentais,
SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 41.561,52 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

72

Serviços de telecomunicações de

dados visando a atualização

tecnológica da rede de longa distância

da Justiça do Trabalho, para

interligação da Sede do Tribunal

Regional do Trabalho da 2a Região a

todos os seus fóruns trabalhistas e

suas varas de trabalho

Serviços de telecomunicações de

dados
SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 957.324,48 1874/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

73

Contratação de Suporte para

comutadores centrais do Fórum Ruy

Barbosa, com capacidade de

roteamento de pacotes TCP/IP, com

instalação, treinamento, suporte on-

site e garantia por 60 meses.

Contratação de Suporte para

comutadores centrais do Fórum Ruy

Barbosa

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 12.055,41 484/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

74

Aquisição de solução de

monitoramento de aplicações para o

sistema Pje-JT

Aquisição de solução de

monitoramento de aplicações para o

sistema Pje-JT

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 720.847,28 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018
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75

Contratação de Suporte de

comutadores departamentais do

Fórum Ruy Barbosa, com capacidade

de roteamento de pacotes TCP/IP, com

instalação, treinamento, suporte on-

site e garantia por 60 (sessenta)

meses.

Contratação de Suporte de

comutadores departamentais do

Fórum Ruy Barbosa

SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 50.726,16 -

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

76

Serviços de implantação de enlace de

comunicação redundante, interligando

redes de dados, através de rádio, fibra

óptica ou combinação destas duas

tecnologias. - COMARCAS

Serviços de implantação de enlace de

comunicação redundante, interligando

redes de dados, através de rádio e/ou

fibra óptica

SETIC CITIC Renovação PA 054-2013

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 978.478,23 7500/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

77

Implantação de enlace de rádio e

locação de equipamentos ativos,

interligando redes de dados e voz –

CAPITAL

Implantação de enlace de rádio e

locação de equipamentos ativos,

interligando redes de dados e voz –

CAPITAL

SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 344.959,91 1464/2017

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

78 Internet via rádio Contrato de Internet via rádio SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 47.040,00

12586/2017 

Contrato vigente 

até 2020

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

79
Suporte Controladoras de Rede Sem

Fio

Suporte Controladoras de Rede Sem

Fio
SETIC CITIC Manutenção

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 34.047,96

13631/2017 

Contrato vigente 

até 2020

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

80 Suporte Core Zona Leste Suporte Core Zona Leste SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 40.511,04 1731/2017

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

81

Contratação de serviço de acesso à

solução integrada de colaboração e

comunicação corporativa para o TRT

da 2ª Região

Contratação de serviço de acesso à

solução integrada de colaboração e

comunicação corporativa para o TRT

da 2ª Região

SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 2.204.640,00 5342/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

82
Contratação de Monitoramento e

Operação em regime 24x7

Contratação de Monitoramento e

Operação em regime 24x7
SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 840.000,00 2340/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

83

Aquisição de 160 licenças do software

NSX para virtualização de redes,

treinamento e serviços de

implantação. 

Aquisição de 160 licenças do software

NSX
SETIC CITIC Nova Contratação a ser realizada em 2018

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados 

às atividades judiciais e 

administrativas 

R$ 7.700.160,00 2141/2018

Aprovado

Ata nº 3/2018 - 

CTI de 

15/03/2018

Total Geral: R$ 49.500.517,94
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