
Descrição Breve justificativa

1 Renovação das licenças do Programa SIABI EJUD2 - PEI: O3 fev-17 mai-17 mai-17 R$ 11.000,00

2 PRES SGPRES PETIC: O1,O9 mai-17 jun-17 jun-17 R$ 16.000,00

3 SECCE SCP PEI: O3 mar-17 jul-17 jul-17 R$ 15.000,00

4 Renovação de licenças de softwares SECOM - PEI: O1,O3 fev-17 jun-17 abr-17 R$ 16.000,00

Item do 
Plano

Unidade 
demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
despesa

Vínculo com o 
PDTI, PETI ou 

PEI

Prazo para 
finalizar o 

ETP

Prazo para 
finalizar o 

processo de 
contratação

Prazo para a 
solução estar 

disponível

Valor total da 
contratação

O SIABI é o instrumento de trabalho de todos os servidores da 
Biblioteca. O ideal é que cada servidor tenha acesso a ele de 
sua Estação de Trabalho. Todos os servidores devem ter 
acesso ao Programa porque todos necessitam colaborar nos 
diversos serviços prestados pela Biblioteca, seja alimentando a 
base de dados,efetuando pesquisas, controlando os 
empréstimos, malotes, etc. Com a renovação ds licenças SIABI, 
pretendemos continuar a alimentação de nossa base de 
dados, para que as diversas solicitações de pesquisas sejam 
otimizadas e realizadas de maneira que os resultados sejam 
mais satisfatórios. A Biblioteca atende não somente o Fórum 
Ruy Barbosa, como também as demais unidades integrantes 
deste tribunal.

Renovação 
Contratual

Contratação de Serviço e Equipamentos para 
implantação de atendimento automatizado 
nas centrais telefônicas do TRT 2.

O Atendimento telefônico realizado no Edifício-Sede, no 
número 11-3150-2000, não é automatizado. Dependendo 
única e exclusivamente da atuação do corpo de telefonistas 
deste Tribunal. Visando reduzir os custos e trazer maior 
dinamismo e agilidade ao atendimento telefônico, pretende-
se implementar a funcionalidade de autoatendimento nas 
centrais telefônicas do TRT2. Por meio do autoatendimento 
seria apresentado um menu de opções à pessoa que entrar 
contato com o Tribunal, sendo possível realizar a digitação de 
um ramal, a transferência automatizada para um dos canais 
de atendimento do TRT2, ou o contato com o corpo de 
telefonistas.

Nova 
Contratação

Aquisição/contratação de licença do software 
de design gráfico

A Secretaria de Infrestrutura, Logística e Administração 
predial, 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 SILAP. Com esta 
demanda, pretende-se a independência e agilidade na 
confecção e expedição dos convites e materiais gráficos dos 
eventos do TRT2.

Nova 
Contratação

A aquisição das licenças no novo modelo permitirá que o 
Tribunal mantenha-se sempre atualizado com a melhor 
tecnologia para produção gráfica. Dessa forma, poderá 
garantir a continuidade do padrão profissional às imagens e 
ilustrações publicadas, conferindo mais agilidade e qualidade 
técnica às diagramações, animações e artes produzidas, 
tornando peças audiovisuais e arquivos gráficos mais atrativos 
e, consequentemente, mais eficientes em seus propósitos. As 
soluções garantiriam mais confiabilidade nas informações 
divulgadas nos canais de comunicação do TRT-2. Como são 
essenciais para projetos de comunicação interna, teriam papel 
também na melhoria do clima organizacional.

Nova 
Contratação



Descrição Breve justificativa
Item do 
Plano

Unidade 
demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
despesa

Vínculo com o 
PDTI, PETI ou 

PEI

Prazo para 
finalizar o 

ETP

Prazo para 
finalizar o 

processo de 
contratação

Prazo para a 
solução estar 

disponível

Valor total da 
contratação

5 SETIC CAPGTIC fev-17 fev-17 mar-17 R$ 870.000,00

6 SETIC CASTIC PEI: O3 jan-17 mar-17 mar-17 R$ 230.000,00

7 SETIC CASTIC mai-17 jun-17 out-17 R$ 4.600.000,00

8 Impressão de etiquetas SETIC CASTIC PEI: O3 mar-17 jun-17 jul-17 R$ 130.000,00

9 Leitores de código de barras SETIC CASTIC PEI: O3 jun-17 out-17 nov-17 R$ 70.000,00

10 Suíte de aplicativos para escritório SETIC CASTIC PEI: O3 jun-17 out-17 nov-17 R$ 110.000,00

11 Processador de texto SETIC CASTIC PEI: O3 jun-17 out-17 nov-17 R$ 100.000,00

12 SETIC CASTIC jun-17 set-17 out-17 R$ 37.000,00

Serviço de Suporte Técnico com Atualização 
Tecnológica para Solução Integrada de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da 
Informação e Ferramenta de CMDB Discovery, 
de inventário eletrônico, de gerenciamento de 
ativos e configuração 
Aquisição de licenças para ferramenta de 
gerenciamento de ativos e configuração

Essa demanda visa garantir maior disponibilidade e 
estabilidade da solução para que o atendimento oferecido 
pela Setic possa operar em excelência, adequar a gestão de 
ativos de infraestrutura tecnológica à resolução CNJ nº 
211/2015 e reduzir vulnerabilidades e riscos de segurança com 
a atualização constante das versões das aplicações do pacote. 
Ressalta-se que a Setic contratou serviço especializado de 
telessuporte e atendimento presencial na área de Tecnologia 
da Informação para o atendimento às demandas de suporte 
técnico de TIC. Por sua vez, essa função de gerenciamento de 
serviços de TI denominada Service Desk (Central de Serviços) é 
apoiada pelo uso da ferramenta Assyst.

Nova 
Contratação

PEI: O3,O6
PETIC: 
O2,O5,O9

Prestação de serviço de conexão à internet 
móvel

De modo a garantir a continuidade do serviço de internet 
móvel oferecido atualmente e considerando a necessidade de 
aumento do número de acessos, faz-se necessário elaborar 
um estudo para prorrogação do contrato ou aquisição de novo 
serviço.

Renovação 
Contratual

Prestação de serviços de telessuporte e 
atendimento presencial na área de TI

A demanda origina-se da necessidade de manter em 
funcionamento os serviços especializados de telessuporte e 
atendimento presencial na área de TI para organização, 
desenvolvimento, implantação e execução continuada de 
atividades de suporte técnico, denominado service desk, 
abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e 
esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro, 
diagnóstico e atendimento de solicitações.

Renovação 
Contratual

PETIC: 
O1,O2,O5

A demanda é originada da necessidade de oferecer serviços de 
impressão de etiquetas para identificação de volumes de 
documentos para as Unidades Judiciárias e Administrativas do 
TRT.

Nova 
Contratação

A demanda é originada da necessidade de facilitar a leitura da 
numeração de processos físicos e/ou de correspondências 
enviadas às partes dos processos.

Nova 
Contratação

As Unidades que enfrentam limitações quanto ao uso do 
pacote de escritório LibreOffice poderiam solicitar licenças de 
Microsoft Office. Alguns desses problemas acarretam perda 
de produtividade em virtude de retrabalho e, em casos mais 
extremos, recusa de destinatários externos em receber 
documentos com problema de formatação.

Nova 
Contratação

Foi definido pelo CTI que as Unidades que enfrentam 
limitações quanto ao uso do pacote de escritório LibreOffice 
poderiam solicitar licenças de Microsoft Word. Alguns desses 
problemas acarretam perda de produtividade em virtude de 
retrabalho e, em casos mais extremos, recusa de destinatários 
externos em receber documentos com problema de 
formatação. Além disso, existe a necessidade de atender o 
padrão de fornecimento definido pelo CTI para os ultrabooks 
utilizados pelos magistrados.

Nova 
Contratação

Impressão a laser colorida para papel tamanho 
A3

A demanda é originada da necessidade de oferecer serviços de 
impressão colorida em papel tamanho A3 às Unidades 
Administrativas do TRT.

Nova 
Contratação

PEI: O3
PETIC: O9



Descrição Breve justificativa
Item do 
Plano

Unidade 
demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
despesa

Vínculo com o 
PDTI, PETI ou 

PEI
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finalizar o 

ETP
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contratação

Prazo para a 
solução estar 

disponível

Valor total da 
contratação

13 SETIC CASTIC jun-17 set-17 out-17 R$ 14.000,00

14 Equipamentos digitalizadores (scanners) SETIC CASTIC PEI: O3 jul-17 nov-17 dez-17 R$ 1.200.000,00

15 Aquisição de computadores ultraportáteis SETIC CASTIC jul-17 out-17 nov-17 R$ 7.000.000,00

16 SETIC CASTIC PEI: O3 ago-17 nov-17 dez-17 R$ 6.900.000,00

17 SETIC CDS PEI: O3 abr-17 mai-17 dez-17 R$ 51.000,00

18 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 ago-16 dez-17 jan-17 R$ 30.000,00

19 SETIC CITIC PETIC: O5 out-16 jan-17 fev-17 R$ 150.000,00

20 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 out-16 jan-17 jan-17 R$ 3.800.000,00

Impressão a laser colorida para papel tamanho 
A4

A demanda é originada da necessidade de oferecer serviços de 
impressão colorida em papel tamanho A4 às Unidades 
Administrativas do TRT.

Nova 
Contratação

PEI: O3
PETIC: O9

Pretende-se com a solução desta demanda a continuidade dos 
serviços de digitalização, de modo a disponibilizar recursos 
novos, com suporte técnico apropriado, para continuidade das 
atividades judiciais e administrativas.

Nova 
Contratação

A demanda é originada da necessidade de oferecer 
computadores ultraportáteis para subsidiar a atuação 
institucional de Magistrados e Assessores de 
Desembargadores.

Nova 
Contratação

PEI: O3
PETIC: O9

Impressoras laser A4 e impressoras 
multifuncionais laser A4

A demanda é originada da necessidade de oferecer serviços de 
impressão, cópia, digitalização e fax às Unidades Judiciárias e 
Administrativas do TRT.

Nova 
Contratação

Renovação do Serviço de Manutenção de 
garantia das licenças do software Genexus.

A ferramenta Genexus, com início de utilização em 1994, é 
amplamente utilizada nas manutenções evolutivas e de 
continuidade para o funcionamento de 21 ( vinte e um) 
sistemas, entre eles: SAP1, SAP2, SAPg, Precatórios, Sisas e e-
Gestão. Atualmente, gerados pelo Genexus, existem 1640 
tabelas e 11.000 programas. Os desenvolvedores que utilizam 
a referida ferramenta foram amplamente capacitados sendo 
que no ano de 2013, adquiridos pelo TRT2, houve reciclagem 
deste conhecimento. A troca desta tecnologia implicaria na 
necessidade de novo desenvolvimento das soluções 
implantadas neste Regional, atividade vedada pela Resolução 
CSJT nº 136/2014, a qual estabelece parâmetros para 
implementação e funcionamento do Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho e permite apenas 
manutenções necessárias ao funcionamento dos sistemas já 
implantados.

Renovação 
Contratual

Renovação dos serviços de subscrição do 
software MySQL Enterprise Edition (Contrato 
CCL-CT 014/2015)

A renovação do contrato garante o acesso a suporte técnico 
especializado, possibilitando a resolução de qualquer 
problema técnico que venha a ocorrer com a maior agilidade 
possível, de forma a maximizar a disponibilidade dos sistemas 
suportados por este ambiente (Joomla, Moodle, Assyst, 
GPWeb, RoundCube), além de permitir o acesso às 
atualizações corretivas e evolutivas do software e o 
esclarecimento de eventuais dúvidas.

Renovação 
Contratual

Prestação de serviços de manutenção de 
licenças e suporte técnico especializado para a 
solução de alta disponibilidade e Recuperação 
de Desastres para ambientes IBM Power i 
(AS400 / iSeries)

A demanda visa manter atualizado e em correto 
funcionamento o ambiente de alta disponibilidade da 
plataforma iSeries, a fim de manter a disponibilidade e a 
segurança dos dados dos sistemas de acompanhamento 
processual SAP1 / SAP2 / SAPg nos ambientes de pProdução e 
de réplica.

Nova 
Contratação

Prestação de serviços de subscrição de 
servidor de aplicação por 12 meses

O produto é utilizado como servidor das aplicações 
corporativas deste Tribunal (Consulta do DOE, Precad, Sisdoc e 
SGRH-Online). A aquisição das subscrições em questão mitiga 
os riscos associados a disponibilidade, escalabilidade e 
desempenho das aplicações Java Enterprise na medida em 
que envolve o fornecedor do servidor de aplicação nos 
tratamentos dos incidentes.

Nova 
Contratação



Descrição Breve justificativa
Item do 
Plano

Unidade 
demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
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Vínculo com o 
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Valor total da 
contratação

21 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 nov-16 jan-17 jan-17 R$ 40.000,00

22 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 nov-16 jan-17 jan-17 R$ 750.000,00

23 SETIC CITIC PETIC: O1,O9 fev-17 jun-17 jul-17 R$ 300.000,00

24 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 fev-17 mar-17 jul-17 R$ 1.500.000,00

25 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 mar-17 jun-17 jun-17 R$ 50.000,00

26 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 abr-17 set-17 out-17 R$ 120.000,00

27 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 abr-17 ago-17 out-17 R$ 100.000,00

Contratação de suporte para 22 servidores de 
rack

Os equipamentos proveem serviços variados para o Tribunal 
como servidores de aplicação, banco de dados, servidores de 
virtualização e backup. A renovação de suporte visa manter o 
ambiente ativo e com segurança possibilitando a troca de 
componentes defeituosos e também atualização de softwares 
de gerenciamento dos equipamentos (firmware, bios, idrac, 
etc.) garantindo assim a continuidade dos serviços prestados.

Renovação 
Contratual

Prestação de serviços de subscrição de 
servidor de aplicação Jboss por 12 meses para 
o Processo Judicial Eletrônico – Justiça do 
Trabalho (Pje-JT)

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 
Contratual

Contratação de serviço de 
suporte/manutenção para a solução de PABX

Esta demanda visa manter o suporte técnico de manutenção 
aos equipamentos/softwares que integram a solução de PABX 
do Tribunal.

Nova 
Contratação

Prestação de serviço de implantação de enlace 
de telecomunicação de dados da rede de 
longa distância do TRT2 e todos os seus Fóruns 
Trabalhistas e Varas do Trabalho

Atualmente todas as unidades do TRT2 possuem 2 (dois) 
enlaces de comunicação com o Datacenter localizado no Ed. 
Sede, visando aumentar a garantia da disponibilidade dos 
serviços de TIC. Para continuidade no provimento redundante 
do serviço da rede de telecomunicações das Comarcas e 
prédios da Capital será necessário iniciar um novo processo 
licitatório para a aquisição do serviço em questão.

Nova 
Contratação

Aquisição de 15 subscrições de licença de 
software para servidor

Atualmente, o TRT2 possui alguns serviços que requerem o 
uso de servidores Windows, tais como: gerenciador de 
atualizações das estações de trabalho com windows, sistema 
de monitoramento da sala-cofre, sistema de engenharia, 
ferramenta de desenvolvimento (geração de código), servidor 
de antivírus, ferramenta de gestão de riscos, servidor de 
relógio de ponto e ferramenta para gerenciamento de 
incidentes de TI. A aquisição das licenças permitirá que o TRT 
mantenha os servidores com Windows Server devidamente 
atualizados, garantindo assim maior segurança para o 
ambiente computacional.

Nova 
Contratação

Prestação de serviço de suporte / manutenção 
de switches de fibra para solução de 
armazenamento de dados no datacenter do 
Ed. Sede

Os switches SAN são o ponto central na comunicação entre os 
storages e servidores e, por esse motivo, o suporte se torna 
imprescindível, pois cobre todos os aspectos necessários tanto 
de hardware quanto de software. Um equipamento parado 
impossibilita o acesso a dados e também a máquinas virtuais 
que estão gravadas no storage. Pelos motivos expostos, a 
demanda se faz necessária.

Renovação 
Contratual

Registro de preço para aquisição de 
roteadores para comunicação com o backbone 
de internet

O Tribunal se comunica com a internet utilizando o protocolo 
de roteamento BGP (Border Gateway Protocol). A solução 
atualmente adotada pelo Tribunal utiliza hardware sem 
garantia/suporte e software open source. Esta demanda visa 
aumentar a garantia de disponibilidade da conexão da rede de 
computadores do Tribunal com a internet, por intermédio de 
equipamento específico, com garantia e suporte técnico 
especializado, tanto do equipamento quanto do software.

Nova 
Contratação
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28 SETIC CITIC PETIC: O9 mai-17 set-17 nov-17 R$ 500.000,00

29 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 mai-17 ago-17 set-17 R$ 68.000,00

30 SETIC CITIC PETIC: O1,O9 mai-17 ago-17 set-17 R$ 180.000,00

31 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 jun-17 out-17 dez-17 R$ 110.000,00

32 SETIC CITIC PETIC: O1,O5 jul-17 out-17 nov-17 R$ 40.000,00

33 SETIC CITIC jul-17 nov-17 dez-17 R$ 260.000,00

Registro de preço para aquisição de servidores 
de rede

Com a busca de maior eficiência nos processos de trabalho 
das unidade que compõem este Tribunal, a SETIC tem 
recebido pedidos crescentes para a disponibilização de novos 
serviços, cuja implementação frequentemente depende da 
alocação de novos servidores para hospedar os sistemas que 
compõem as soluções. Esta demanda visa garantir maior 
celeridade no provisionamento de ambientes que porventura 
venham a ser necessários durante a vigência da ata.

Nova 
Contratação

Contratação de suporte para 2 appliances anti-
spam Vertical IP Secure Mail V-Series, modelo 
V18

A solução de anti-spam realiza uma filtragem de cada 
mensagem recebida, de forma a identificar mensagens 
indesejadas e evitar que sejam entregues aos seus 
destinatários, que passam a receber apenas as mensagens 
relevantes. Este Tribunal recebe em média 46 mil mensagens 
por dia, dos quais cerca de 73% são indesejadas. A demanda 
visa garantir a continuidade dos serviços de correio para 
magistrados, servidores e jurisdicionados do Tribunal.

Renovação 
Contratual

Prestação de serviço telefônico fixo comutado 
(STFC), modalidade local, que atende aos 
prédios do Ed. Sede, Ed. Millenium e Rio 
Branco

Esta demanda visa permitir a manutenção do serviço 
telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local, com 
discagem direta de ramal (DDR), com tecnologia de fibra ótica, 
instalada no Ed. Sede. O serviço em questão permite a 
realização de ligações locais, fixo-fixo e fixo-móvel, para os 
servidores e magistrados do Ed. Sede, Ed. Millenium e Rio 
Branco.

Renovação 
Contratual

Contratação de serviço de conexão 
redundante ao backbone internet no Brasil 
através de enlace de rádio

A conectividade do Tribunal com a internet é realizada através 
de dois enlaces redundantes, de operadoras distintas, sendo 
um enlace de rádio, que é o objeto desta solicitação, e um 
enlace de fibra. Esta demanda visa garantir a redundância da 
conectividade do Tribunal à internet, de forma que os usuários 
internos possam acessar serviços na internet e os externos 
possam acessar os serviços de TI oferecidos por este Regional, 
mesmo após a interrupção de um dos enlaces de comunicação 
existentes no Ed. Sede.

Nova 
Contratação

Prestação de serviço de suporte / manutenção 
da solução de acesso sem fio à rede 
corporativa do Tribunal a partir de dispositivos 
móveis no Fórum Trabalhista da Zona Leste

Em dezembro de 2014 foi instalada uma solução de acesso 
sem fio à rede corporativa do Tribunal para dispositivos 
móveis no Fórum Trabalhista da Zona Leste, visando atender à 
solicitação da AMATRA2, conforme termos da Informação 
SETIN 032/2013. Esta demanda visa garantir a disponibilidade 
do acesso à rede sem fio para magistrados, servidores e 
jurisdicionados do Fórum da Zona Leste.

Renovação 
Contratual

Aquisição de fitas de backup e etiquetas no 
padrão LTO-6

As fitas no Padrão LTO-6, em comparação com as atuais LTO-
5, possuem capacidade de armazenamento 66% maior e 
velocidade de acesso 40% maior, o que reduziria a quantidade 
de fitas necessárias para o funcionamento do rodízio e 
sustentaria o crescimento da demanda por fitas numa taxa 
menor que a atual. Em segundo lugar, a geração dos backups 
e a eventual necessidade de restauração serão efetuadas de 
maneira mais rápida, implicando na redução do tempo de 
indisponibilidade dos sistemas afetados. Conforme o Ato GP 
nº 7/2015, a prática da movimentação de fitas é 
imprescindível para a recuperação de desastres.

Nova 
Contratação

PEI: O3
PETIC: O5,O9



Descrição Breve justificativa
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Plano
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34 SETIC CITIC PETIC: O1,A2 jul-17 dez-17 mar-18 R$ 4.000.000,00

35 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 jul-17 dez-17 mar-18 R$ 2.100.000,00

36 SETIC CITIC PETIC: O5,O9 ago-17 dez-17 dez-17 R$ 450.000,00

37 SETIC CSTIC fev-17 abr-17 mai-17 R$ 4.500,00

38 SETIC CSTIC PETIC: O3,O4 mar-17 mai-17 mai-17 R$ 840.000,00

39 SETIC CSTIC fev-17 mai-17 mai-17 R$ 45.000,00

Contratação de serviço de monitoramento e 
operação de TI em regime 24 x 7

Essa demanda visa o aumento da disponibilidade dos serviços, 
principalmente em horário fora do expediente que, 
considerando o ambiente Pje, agrega um valor considerável à 
prestação do serviço, além de uma redução da necessidade de 
jornadas extraordinárias e consequente pagamento de horas 
extras e/ou acúmulo de banco de horas, já que parte dessas 
atividades seriam prestadas pela contratada.

Nova 
Contratação

Prestação de serviço de acesso à solução 
integrada de colaboração e comunicação 
corporativa para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 2a Região.

A solução de correio eletrônico utilizada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 2a. Região utiliza recursos open-
source que não oferece a possibilidade de disponibilizar aos 
magistrados e servidores um ambiente de trabalho 
colaborativo adequado. A solução provida por meio de serviço 
de computação em nuvem (cloud computing) permitirá a 
racionalização no uso dos recursos, tendo em vista que a 
infraestrutura de armazenamento, processamento e 
transmissão de dados será fornecida e mantida pela empresa 
prestadora dos serviços, ficando o Tribunal responsável pelo 
provimento dos meios de acesso dos usuários à internet e pela 
administração e gerenciamento da solução.

Nova 
Contratação

Renovação dos serviços de prestação de 
suporte ao banco de dados do Pje

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL é 
extensamente utilizado neste regional como parte da 
infraestrutura do Pje, que tem seus componentes definidos 
em um padrão determinado pelo CSJT. A solução também é 
utilizada como parte da infraestrutura de sustentação de 
sistemas administrativos do Tribunal. A demanda visa garantir 
o acesso ao suporte técnico especializado, possibilitando a 
resolução de qualquer problema técnico que venha a ocorrer, 
maximizando a disponibilidade dos sistemas suportados por 
este ambiente.

Renovação 
Contratual

Aquisição de 07 (sete) certificados digitais 
vinculados à hierarquia e estrutura de 
certificados da ICP-Brasil

A aquisição do certificado digital visa proporcionar mais 
segurança no acesso aos dados disponibilizados ao público 
interno (servidores e magistrados) e externo (jurisdicionados) 
por meio do sistema Pje

Nova 
Contratação

PETIC: 
O4,O5,O9

Aquisição de solução de antivírus para 
servidores, desktops e notebooks

Esta solicitação justifica-se devido à necessidade de proteção 
contra programas maliciosos aos servidores, desktops e 
notebooks utilizados no ambiente computacional do TRT2.

Nova 
Contratação

Renovação do serviço de suporte, manutenção 
e atualização das licenças do software de 
Segurança

A contratação de serviços de suporte, manutenção e 
atualização do software Módulo Risk Manager™ 
proporcionará a constante atualização de suas bases de 
informações de riscos sobre ativos, de forma a acompanhar a 
evolução tecnológica dos sistemas informatizados no decorrer 
do tempo, em especial os ativos tecnológicos, garantindo-se 
assim a continuidade e constante melhoria nos processos 
internos, por meio do registro, análise e tratamento de riscos 
e incidentes de segurança da informação, inclusive nos ativos 
relacionados ao PJe - Processo Judicial Eletrônico.

Renovação 
Contratual

PETIC: 
O3,O4,O5,O9



Descrição Breve justificativa
Item do 
Plano

Unidade 
demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
despesa

Vínculo com o 
PDTI, PETI ou 

PEI

Prazo para 
finalizar o 

ETP

Prazo para 
finalizar o 

processo de 
contratação

Prazo para a 
solução estar 

disponível

Valor total da 
contratação

40 SETIC CSTIC fev-17 abr-17 mai-17 R$ 2.500,00

41 Business Intelligence SGII - PEI: O3,O6 ago-17 dez-17 mar-18 R$ 4.200.000,00

42 SGIPN - PEI: O3 fev-17 jun-17 jul-17 R$ 4.000,00

43 SS - PEI: 01, 03 mar-17 jun-17 jun-17 R$ 125.000,00

44 SSIPQV ACESSIB PEI: O3,O9,A9 fev-17 jun-17 jun-17 R$ 2.500,00

45 SSIPQV ACESSIB PEI: O3,O9,A9 fev-17 jun-17 jul-17 R$ 45.000,00

46 SSIPQV ACESSIB PEI: O3,O9,A9 mai-17 set-17 set-17 R$ 18.000,00

47 Renovação das licenças do Programa SIABI EJUD2 EJUD2 PEI: 03 fev-17 mai-17 mai-17 R$ 11.000,00

Aquisição de 2 (dois) certificados digitais do 
tipo assinador de código

O uso de certificado digital provê a validade jurídica, por meio 
da assinatura eletrônica, das informações geradas pelas 
aplicações: Diário Oficial Eletrônico e demais sistemas 
hospedados no servidor de aplicações mantido pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação. O certificado 
atualmente em uso tem validade até outubro de 2017.

Nova 
Contratação

PETIC: 
O4,O5,O9

A demanda visa permitir uma fácil interpretação do grande 
volume de dados, auxiliar na transformação de dados brutos 
em informações significativas e úteis, além de auxiliar na 
tomada de decisão tanto do ponto de vista operacional 
quanto do estratégico.

Nova 
Contratação

Solicitação de renovação de 03 (três) licenças 
de uso do Software de Editoração para 
desktops (Governamental)

A renovação das 03 (três) licenças do InDesign é 
imprescindível, pois esse software é utilizado na editoração da 
Revista do Tribunal, além de outras publicações desta 
Secretaria, tais como: Informativo Semanal, Informativo de 
Execução, Informativo PJe, Boletins de Jurisprudência, 
JurisConsolidada, Catálogo de Serviços, etc.

Renovação 
Contratual

Software de Gerenciamento Integrado de 
Saúde, Segurança Ocupacional e Recursos 
Humanos

Necessidade de Suporte para melhorias da ferramenta e 
criação de questionários estatísticos a pedido do CNJ e CSJT, 
incluindo projeto de mudança no software para uso de 
certificação digital

Renovação 
Contratual

Aquisição de licenças OCR (Reconhecimento 
Óptico de Caracteres)

A presente demanda permitirá a magistrados, servidores e 
estagiários com deficiência visual, usuários de software leitor 
de telas, ter acesso às informações textuais contidas em 
imagens digitais, documentos impressos, escaneados e 
aqueles disponibilizados em PDF não pesquisável, 
normalmente presentes nas rotinas de trabalho destas 
pessoas.

Nova 
Contratação

Equipamentos de tecnologia assistiva: 65 
monitores maiores, de no mínimo 24” e 8 de 
32”

A aquisição dos equipamentos, ora solicitados, é 
imprescindível para o desenvolvimento das atividades no 
computador, garantindo maior rapidez e conforto aos 
magistrados, servidores e estagiários com deficiência visual.

Nova 
Contratação

Atualização de onze licenças de ampliador de 
telas em uso por servidores com deficiência 
visual (baixa visão) no âmbito deste Tribunal

A presente demanda permitirá a magistrados, servidores e 
estagiários com deficiência visual, usuários de software 
ampliador de telas, ter acesso às melhorias disponibilizadas 
nas novas versões destes produtos, que muito os auxilia no 
uso do computador.

Nova 
Contratação

O SIABI é o instrumento de trabalho de todos os servidores da 
Biblioteca. O ideal é que cada servidor tenha acesso a ele de 
sua Estação de Trabalho. Todos os servidores devem ter 
acesso ao Programa porque todos necessitam colaborar nos 
diversos serviços prestados pela Biblioteca, seja alimentando a 
base de dados,efetuando pesquisas, controlando os 
empréstimos, malotes, etc. Com a renovação ds licenças SIABI, 
pretendemos continuar a alimentação de nossa base de 
dados, para que as diversas solicitações de pesquisas sejam 
otimizadas e realizadas de maneira que os resultados sejam 
mais satisfatórios. A Biblioteca atende não somente o Fórum 
Ruy Barbosa, como também as demais unidades integrantes 
deste tribunal. 

Renovação 
Contratual 



Descrição Breve justificativa
Item do 
Plano
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demandante

Coord / 
Seção

Tipo de 
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PDTI, PETI ou 
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finalizar o 
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contratação
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contratação

48 SETIC CDS PEI: 01, 03 abr-17 ago-17 dez-17 R$ 51.000,00

49 Presidência SGPRES PETIC: O1,O9 mai-17 jun-17 jun-17 R$ 16.000,00

Renovação do Serviço de Manutenção de 
garantia das licenças do software Genexus. 

  A ferramenta Genexus, com início de utilização em 1994, é 
amplamente utilizada nas manutenções evolutivas e de 
continuidade para o funcionamento de 21 ( vinte e um) 
sistemas, entre eles: SAP1, SAP2, SAPg, Precatórios, Sisas e e-
Gestão. Atualmente, gerados pelo Genexus, existem 1640 
tabelas e 11.000 programas. Os desenvolvedores que utilizam 
a referida ferramenta foram amplamente capacitados sendo 
que no ano de 2013, adquiridos pelo TRT2, houve reciclagem 
deste conhecimento. A troca desta tecnologia implicaria na 
necessidade de novo desenvolvimento das soluções 
implantadas neste Regional, atividade vedada pela Resolução 
CSJT nº 136/2014, a qual estabelece parâmetros para 
implementação e funcionamento do Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho e permite apenas 
manutenções necessárias ao funcionamento dos sistemas já 
implantados.

Renovação 
Contratual

Contratação de Serviço e Equipamentos para 
implantação de atendimento automatizado 
nas centrais telefônicas do TRT 2.

O Atendimento telefônico realizado no Edifício-Sede, no 
número 11-3150-2000, não é automatizado. Dependendo 
única e exclusivamente da atuação do corpo de telefonistas 
deste Tribunal. Visando reduzir os custos e trazer maior 
dinamismo e agilidade ao atendimento telefônico, pretende-
se implementar a funcionalidade de autoatendimento nas 
centrais telefônicas do TRT2. Por meio do autoatendimento 
seria apresentado um menu de opções à pessoa que entrar 
contato com o Tribunal, sendo possível realizar a digitação de 
um ramal, a transferência automatizada para um dos canais 
de atendimento do TRT2, ou o contato com o corpo de 
telefonistas. 

Nova 
Contratação


	Plano Anual de Contratações de TIC 2017

