
1
Implementação de camada de facilidades ao software gerenciamento da central de serviços (OTRS)                                                                                                                                                                                                         

00274/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Necessidade de melhorias na ferramenta de service desk, visando o 
aprimoramento dos serviços, melhorando a interface com usuário final e 
possibilitando a implementação de facilidades para o gerenciamento dos 

serviços, além de permitir maior aderência ao modelo ITIL de 
gerenciamento de serviços.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

2
Sustentação do serviço de terceirização de impressão.

SEI nº 05944/2017
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Prover melhoria nos serviços de impressão e diminuir custos relativos à 

compra de novos equipamentos e insumos.
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Aquisição de solução de segurança de inteligência cibernética.                                                                     
00414/2018

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Implementação de uma solução de segurança de inteligência cibernética 
para acesso em tempo real e centralizado do tráfego de rede e dos logs e 

eventos de segurança provenientes de diversas soluções de segurança, 
permitindo a detecção de ocorrências suspeitas e rápida resposta a 

incidentes de segurança.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Suporte técnico e Treinamento da solução de segurança de inteligência cibernética                                        
00414/2018

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Implementar solução de segurança de inteligência cibernética para acesso 
em tempo real e centralizado do tráfego de rede e dos eventos de 

segurança provenientes de diversas soluções de segurança, permitindo a 
detecção e análise de ocorrências suspeitas e rápida resposta a incidentes 

de segurança.

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objetivo 8. Aprimorar a segurança 
da informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 3: aperfeiçoar a Gestão da 

Segurança da Informação e das 
Comunicações;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 
administrativas.

COAI

4
Contratação de serviço de manutenção do parque de computadores servidores do Conselho Nacional de 

Justiça. (DELL)                                                                                                                                                               SEI nº 
02850/2018

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Prover maior segurança dos dados do CNJ em caso de perda permanente 
dos dados armazenados no datacenter do CNJ.

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Manutenção Evolutiva - Análise de Vulnerabilidade                                                                         01956/2018
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Manter, por meio de testes estáticos e dinâmicos, a Identificação de falhas 
e vulnerabilidades conhecidas nas aplicações desenvolvidas por esse 

Conselho, que podem ser causadas por erros de programação, má 
configuração ou simplesmente falha humana

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

3

ITEM OBJETO DA CONTRATAÇÃO VÍNCULO COM A ESTRATÉGIA UNIDADE TÉCNICA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

Poder Judiciário

CONSELHO NACIONAL DE JUSTÇA
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE STIC - 2019

UNIDADE DEMANDANTE BREVE JUSTIFICATIVA



Suporte Técnico a Usuários de TIC - Análise de Vulnerabilidade                                                                          
01956/2018

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Manter, por meio de testes estáticos e dinâmicos, a Identificação de falhas 
e vulnerabilidades conhecidas nas aplicações desenvolvidas por esse 

Conselho, que podem ser causadas por erros de programação, má 
configuração ou simplesmente falha humana

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objetivo 8. Aprimorar a segurança 
da informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 3: aperfeiçoar a Gestão da 

Segurança da Informação e das 
Comunicações;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 
administrativas.

COAI

6
Aquisição de subscrição de Software online para Apoio ao Escritório de Projetos, Gerente de Projetos,  

Atividades, e Geração de Relatórios nativos pela Solução e Consultoria em Implantação                                                                                                                                                                                                                                                     
00708/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Necessidade de controlar os projetos e dar visibilidade institucional,  
melhorar resultados e atingir os objetivos definidos. Além de reduzir os 

fatores de risco envolvidos nos projetos
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

DTI

7
Solução de gravação  telefônica                                                                                                                                                                                                                        

00832/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Implantar sistema de  controle das ligações recebidas pelo contact 
center, do CNJ,  para melhoria na qualidade do serviço prestado 

aos usuários em âmbito interno e nacional.
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Software de inventário  (licença perpétua do software)                                                                         01156/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Melhorar o gerenciamento do parque de hardware e software de 
microinformática, fornecendo subsídios para a tomada de decisão em 

relação à aquisição, manutenção e distribuição de licenças de software, 
além de permitir maior controle sobre o parque de hardware instalado. 

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Software de inventário  (suporte, manutenção, garantia e direito de atualização)                                                                                                                    
01156/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Melhorar o gerenciamento do parque de hardware e software de 
microinformática, fornecendo subsídios para a tomada de decisão em 

relação à aquisição, manutenção e distribuição de licenças de software, 
além de permitir maior controle sobre o parque de hardware instalado. 

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

9
Aquisição de Fitas LTO-7 para Backup                                                                                                                                                                                                              

04203/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Necessidade de manutenção dos recursos necessários à realização de 

cópias de segurança (backup) 
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

8

5



10 Contratação de Serviços de  Infraestrutura de TI (IaaS)                                                                             02382/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Modernizar o parque tecnológico do CNJ, adotando nova abordagem para 
sua infraestrutura de TIC, ensejando maior economicidade agilidade, 

proteção, segurança e alta disponibilidade na hospedagem de sistemas e 
projetos estratégicos de interesse social. 

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objeitvo Estratégico 4. Aperfeiçoar 
a governança e a gestão;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 5: impulsionar a 

implantação e o aperfeiçoamento 
contínuo dos sistemas judiciais;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 
administrativas.

COAI

11
Contratação de serviço para visualização, descoberta e análise de dados com foco em Bigdata (grande volume 

de dados) , suporte técnico, treinamento e consultoria sob demanda. (Treinamento e Mentoring)                                                 
02805/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Modernização da plataforma de visualização e descoberta de dados Qlik. Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

DCOR

11
Aquisição e Modernização de Solução de descoberta de dados com número ilimitado de usuários, painéis 

iterativos integrados nativamente à solução de descoberta de dados.                                   02805/2019                                                              
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Atualmente, a ferramenta Qlikview  é a mais utilizada no CNJ para 
construção de relatórios de gestão, que possibilitam apoio a tomada de 

decisões estratégicas, painéis de divulgação de dados para a transparência 
de todos os órgãos do poder judiciário e painéis acompanhamento de 

execução de contratos de terceirização, dentre outras aplicações. Nesse 
cenário de maturidade na descoberta de dados para apoio a decisão e na 

possibilidade de se dar ampla transparências aos dados coletados e 
geridos pelo CNJ, que foi possibilitado pelo implantação de uma 
ferramenta de Data Discovery, o Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – DTI – encomendou  estudo de viabilidade 
que possibilite a modernização do parque de licenças Qlikveiw, com o 

propósito de garantir a melhora continuada da qualidade das análises e o 
cruzamento de dados, além de dar o poder para que os demais usuários, 

fora da área de TI, também realizem a construção de painéis e análises dos 
dados conforme sua necessidade.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

DCOR

12

Contratação de serviços técnicos para eventual prestação de apoio às atividades de planejamento, processos e 
gerenciamento de projetos em Tecnologia  da Informação, a fim de atender às demandas do CNJ -  POOL DE 

RECURSOS                                                                                                                                                                                                                               
02897/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Sustentar e evoluir a capacidade de atendimento da DTI nos padrões de 
qualidade às demandas internas e externas (nacionais) aos recursos de 

TIC. 
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

DTI

13

Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da 
Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços 

complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases.                                                                                                                                                                                                                                                      
00653/2019 - GARTNER 

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Permitir o acesso a conteúdo especializado, notório e fidedigno sobre os 
recursos de tecnologia da informação e de sua aplicação no escopo 

operacional, gerencial e estratégico. permitindo consultas, pesquisas e 
aconselhamento que permeiem todo o ciclo de tomada de decisão no 

âmbito do uso e aplicação dos recursos de TIC no CNJ. 

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

DTI

14
Contratação de suporte técnico ou aquisição de storage corporativo                                                     

02530/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Garantir recursos de armazenamento de dados para o provimento das 

necessidades do CNJ
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

Licenças de vmware / NSX e Vcloud                                                                                                                                                                                                              
02509/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Implementação de uma solução de segurança de inteligência cibernética 
para acesso em tempo real e centralizado do tráfego de rede e dos logs e 

eventos de segurança provenientes de diversas soluções de segurança, 
permitindo a detecção de ocorrências suspeitas e rápida resposta a 

incidentes de segurança.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

15



Solução hiperconvergente                                                                                                                                                                                                                                
02509/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Provimento de recursos de processamento, memória, disco e rede 
integrados, com facilidades para implementações em ambientes remotos e 

possibilidade de crescimento horizontal do poder de processamento e 
armazenamento.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Solução de gerenciamento de rede                                                                                                                                                                                                               
02606/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Prover melhorias no gerenciamento dos ativos de rede, facilitando o 
diagnóstico de problemas e corroborando para o aumento da 

disponibilidade dos serviços de TIC.
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

Solução de gerenciamento de rede (Capacitação/Orientação/Instalação)                                                                                                                                                             
02606/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Prover melhorias no gerenciamento dos ativos de rede, facilitando o 
diagnóstico de problemas e corroborando para o aumento da 

disponibilidade dos serviços de TIC.
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

17
Aparelhos telefônicos - IP                                                                                                                                                                                                                                

02099/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Atualização tecnológica e aumento do parque instalado visando 

adequação às demandas de telefonia do CNJ.
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

18
Aquisição de computadores portáteis / desktop com sistema Operacional IOS  para o Conselho Nacional de 

Justiça                                                                                                                                                                                               
05088/2018

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Melhorar os recursos tecnológicos disponibilizados aos usuários das áreas  
do CNJ, que necessitem da utilização do Sistema Operacional IOS, para o 

desenvolvimento/melhorias em sistemas desenvolvidos nessa plataforma.
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

19
Aquisição de solução de rede de DATACENTER e de rede de acesso - Equipamentos                                                                            

02891/2019   
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Pretende-se, com a aquisição de nova solução de rede central para o 
datacenter, expandir e manter a conectividade com suporte do fabricante;  

garantir a conectividade dos usuários da rede do CNJ para o tráfego das 
aplicações (dados), telefonia (voz) e videoconferência.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objetivo 8. Aprimorar a segurança 
da informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 3: aperfeiçoar a Gestão da 

Segurança da Informação e das 
Comunicações;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 
administrativas.

COAI

16



19
Aquisição de solução de rede de DATACENTER e de rede de acesso - Treinamento                                                                                                                                                                                  

02891/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.

Expansão e manutenção da conectividade garantida por suporte do 
fabricante. Garantia da conectividade dos usuários da rede do CNJ para o 

tráfego das aplicações (dados), telefonia (voz) e videoconferência com 
segurança. 

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objeitvo Estratégico 4. Aperfeiçoar 
a governança e a gestão;

Objetivo 8. Aprimorar a segurança 
da informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 3: aperfeiçoar a Gestão da 

Segurança da Informação e das 
Comunicações;

Objetivo 5: impulsionar a 
implantação e o aperfeiçoamento 
contínuo dos sistemas judiciais;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 

COAI

20
Contratação de suporte técnico para equipamento de dados VNX 7600 (STORAGE)                                                                                                                                                                                    

02504/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

21
Contratação de serviços técnicos de desenvolvimento e sustentação de software com práticas de 

metodologias  ágeis. 
02823/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

A  principal  característica  da  demanda  a  ser  atendida,  remete  à  
restrição  quantitativa  e 

qualitativa de gerar produtos de software nos padrões e quantidades de 
qualidade e quantidade 

necessários  a  manutenção  evolução  do  Portfólio  de  Sistemas  do  CNJ,  
atualmente  mais  125 

aplicações abrangendo áreas setoriais, departamentais, corporativas e 
nacionais.  Trata-se  assim  da  exploração  de  oportunidade  de  melhoria  

no  modelo  de  contratação  ora 
adotado para serviço de desenvolvimento de software, vislumbrando à 

adoção de metodologias 
ágeis, em detrimento do foco exclusivo 

nas metodologias mais tradicionais. 

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objeitvo Estratégico 4. Aperfeiçoar 
a governança e a gestão;

Objetivo 7. Aprimorar e fortalecer a 
integração e a interoperabilidade 

de sistemas da informação; 

Objetivo 9. Primar pela satisfação 
dos usuários.

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 5: impulsionar a 

implantação e o aperfeiçoamento 
contínuo dos sistemas judiciais;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

DCOR/DPJE



Solução de balanceamento seguro de aplicação e tráfego de rede  - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                                                                                                                                            
02400/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Final da validade de garantia e suporte, no dia 30 de setembro de 2019, da 
atual solução utilizada pelo CNJ.

Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

Objetivo 8. Aprimorar a segurança 
da informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo 1: consolidar a Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
CNJ como instrumento viabilizador 

de execução de estratégias;
Objetivo 3: aperfeiçoar a Gestão da 

Segurança da Informação e das 
Comunicações;

Objetivo Estratégico 7. Prover 
infraestrutura tecnológica 

apropriada às atividades judiciais e 
administrativas.

COAI

Solução de balanceamento seguro de aplicação e tráfego de rede - SUPORTE TÉCNICO                                                                                                  
02400/2019 

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Final da validade de garantia e suporte, no dia 30 de setembro de 2019, da 
atual solução utilizada pelo CNJ.

Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

23
Aquisição de Organizador de Cabos.                                                                                                                                                                                                                          

02275/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Agrupamento dos fios e cabos ligados a estação de trabalho dos usuários 

do CNJ (mouse, teclado, caixa de som, CPU e monitores).
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

24
Aquisição de etiqueta lacre adesivo de segurança em poliester, do tipo VOID                                                                                                                                                                

01674/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Disponibilizar etiquetas lacre adesivo para os microcomputadores Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

25
Aquisição de Mouses e Teclados sem fios.                                                                                                                                                                                                                     

12661/2018
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Disponibilizar mouse e teclado sem fio para as salas de reunião do CNJ. Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI

26 Aquisição de Maleta para Notebook                                                                                                                                      
03315/2019

Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Proteger os notebooks. Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.

COAI

27
Subscrição de Licença , treinamentos, suporte e serviços  Elastic Search                                                                                                                                                                                                      

06964/2019 
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Propiciar uma ferramenta de busca parametrizada de dados e informações 

em todo o ambiente institucional do CNJ.
Despesas Correntes (Custeio)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e 

administrativas.
Objetivo 4. Aperfeiçoar a 
governança e a gestão;

Objetivo 7. Aprimorar e fortalecer a 
integração e a interoperabilidade 

de sistemas de informação;

Portaria 85, de 08 de julho de 2016 
- PETIC 2016/2020. 

Objetivo Estratégico 4: estimular a 
integração, a interoperabilidade e o 
desenvolvimento colaborativo dos 

Sistemas de Informação

Objetivo Estratégico 5. Impulsionar 
a implantação e o aperfeiçoamento 

contínuo dos sistemas judiciais.

DCOR

22



28
Aquisição de Monitores para o CNJ.                                                                                                                                                                                                                          

06969/2019
Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.
Disponibilizar a infraestrutura adequada, buscando propiciar a melhor 

forma para a execução das atividades do Conselho.
Despesas de Capital (Investimento)

Resolução CNJ nº 211/2015.                              
Objetivo Estratégico 2. Prover 

infraestrutura de TIC apropriada às 
atividades judiciais e administrativas.

COAI


