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1 Sim
Rede de comunicação de 

dados Backbone 
CIEC

Atualmente, este TRE-MT utiliza 
tecnologia VPN (Virtual Private 

Network) para interligar o prédio 
Sede aos Cartórios Eleitorais, 

sendo que essa rede atende aos 
requisitos de qualidade 

destacado nas Resoluções do 
CNJ.

Manter a comunicação de 
dados entre o prédio sede 

e os cartórios eleitorais, 
com elevado nível de 

segurança e privacidade 
de dados.

Renovação 
contratual 
executada.

2698752,01 2198752,01 mar/18 Contrato estabelecido.

2 Não

Contratação de empresa 
especializada no suporte ao 
usuário e em infraestrutura 

de Tecnologia da 
Informação.

CIEC

Atualmente, esta STI realiza o 
atendimento de suporte em 
primeiro nível por  empresa 

especializada. Além do 
atendimento de suporte, a 

contratada também é responsável 
por algumas atividades de nível 2, 

incluindo o suporte a rede de 
comunicação de dados.  

Todavia, a partir da 
descentralização do contrato, 

anteriormente mantido pelo TSE, 
tornou-se necessário realizar a 

contratação localmente, 
conforme descentralização de 

recursos.

Manter o nível de 
qualidade no 

atendimento de primeiro 
e segundo nível.

15/05/2019 1.942.670,17 1.356.361,00 mar/18

1. Termo de Referência 
encaminhado;

2 - Em análise e jurídica e 
cotação de preços.
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3 Não

Equipamentos de 
informática, especialmente, 
computadores e monitores 

destinados ao projeto 
Biometria e PJE.

CIEC

Trata-se da aquisição de 
computadores e monitores para 
os projetos Biometria e PJE nas 

Zonas Eleitorais.

Equipar os Cartórios 
Eleitorais com dois 

monitores por 
profissional, permitindo, 

assim, a migração 
eficiente para o sistema 
processual eletrônico.

15/06/2019 708.000,00 360.000,00 jan/19
1. Termo de Referência 

em elaboração.

4 Não

Aquisição de peças para 
manutenção de 

equipamentos de 
informática

CIEC

Visa ampliar a capacidade de 
memória e disco dos 

computadores atualmente em 
uso nessa justiça especializada, 

com objetivo de ampliar a vida útil 
dos equipamentos.

Ampliar a vida útil dos 
equipamentos, contendo, 

assim, a ampliação dos 
gastos com compra de 

equipamentos.

15/08/2019 80.000,00 50.000,00 mar/18
1. Termo de Referência 

em elaboração.

5 Sim Certificados digitais CIEC

Fornecimento de tokens e 
certificados digitais para 

magistrados e servidores da 
Justiça Eleitoral de Mato Grosso

Manter os certificados 
digitais válidos para os 

servidores e magistrados 
da Sede do TRE-MT, bem 
como fornecer tokens 

para os profissionais da 
primeira instância, uma 
vez que o mesmo será 
necessário para o PJE.

28/02/2019 50.000,00 30.000,00 mar/18 Contrato estabelecido.

6 Não
Expansão da capacidade da 

plataforma de 
armazenamento HP 3PAR

CIEC

Atualmente, este TRE-MT depende 
da plataforma de armazenamento 
centralizada, cuja capacidade de 
armazenamento está atingindo o 

limite.

Manter os sistemas 
corporativos em 

execução, bem como as 
demais plataformas de 
serviços como e-mail.

15/07/2019 300.000,00 300.000,00 jan/19
1. Termo de Referência 

em elaboração.



7 Não

Contratação de empresa 
especializada no 

desenvolvimento e 
manutenção de software na 

modalidade Fábrica de 
software.

CSC

A partir de 2015, após o 
encerramento do contrato de 
sustentação de software, cujas 
despesas eram centralizadas no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

este Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso (TRE-MT) passou a 
utilizar serviços terceirizados, na 
modalidade Fábrica de Software , 

para o desenvolvimento e 
manutenção de softwares.

Manter a produção de 
soluções de software no 
âmbito do TRE-MT, bem 

como garantir a qualidade 
dos produtos 
desenvolvidos.

15/06/2019 900.000,00 350.000,00 jan/19

1. Termo de Referência 
encaminhado;

2 Análise jurídica 
realizada; 

3 - Em fase decotação de 
preços.


