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Poder Judiciário
Última atualização: 17/05/2019 [1]

Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região
Proposta de Revisão do Plano de Contratações de Soluções de TIC - 2019

Item Objeto da Contratação [2] Unidade 
Demandante [3] Justificativa da necessidade [4]

PRAZO DE ENTREGA

Classificação do Objeto 
[5] Fonte de Recurso [6]

Estimativa 
Preliminar (R$) 

[7]

Execução
Orçamentária
2019 / 2020 

[8]

Vínculo com ação do 
PDTIC

(se houver) [9]
Unidade Técnica [10] Proponente [11]

Versão do plano que 
fez a  inclusão da 

demanda [12]

Estudos 
Preliminares 

[13]

Termo de 
Referência [14]

Mês Mês

Início Término Início Términ
o

1

Aquisição de microfones e câmeras de vídeo 
para as varas do trabalho para gravação das 
sessões e atendimento da Resolução no. 
75/2018 do CNJ

Presidência

Esta demanda visa equipar as varas do trabalho 
para atendimento de determinações do Conselho 
Nacional de Justiça para gravação das audiências 
trabalhistas e infraestrutura para contato entre a 
Corregedoria Geral da Justiça com os magistrados

03/19 06/19 07/19 09/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$130,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Versão 12/18

2 Renovação do contrato 117/2017 (CP0502/2017 
- empresa Active e suporte ao Assyst)

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações / 
Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário 

Manter a solução integrada Assyst, que 
atualmente suporta a Central de Serviços de TIC, 
em plenas condições de funcionamento e 
desempenho, atualizada com as versões mais 
recentes e manter a equipe de TIC capacitada e 
treinada para operação e administração do 
sistema

03/19 04/19 04/19 05/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$76,440.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Versão 12/18

3 Aquisição de computadores adequados aos 
softwares específicos desta área técnica.

Coordenadoria de 
Projetos e Obras

Necessidade de atualização dos equipamentos de 
modo a suportar o ambiente de trabalho dos 
softwares em uso, principalmente AutoCad

02/18 03/18 04/18 04/18 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$4,500.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Coordenadoria de 
Projetos e Obras Versão 12/18

4
Renovação das oito licenças e contratação de 
manutenção para as oito licenças do software 
AutoDesk Design Premium

Coordenadoria de 
Projetos e Obras

Software em uso por esta Coordenadoria e 
imprescindível para desenvolvimento de projetos, 
atribuição desta área técnica

03/18 04/18 04/18 05/18 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$40,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Coordenadoria de 
Projetos e Obras Versão 12/18

5

Contratação de serviço de telefonia móvel 
celular, no sistema digital pós-pago, com o 
fornecimento de aparelhos em regime de 
comodato, compreendendo 76 linhas, para os 
Desembargadores, Juízes Auxiliares da 
Administração e servidores exercentes de 
cargos de gestão indicados pela Presidência

Secretaria da 
Administração

Possibilitar o cumprimento do Ato Regulamentar nº 
27/2014, que regulamenta o uso institucional de 
telefonia móvel celular no âmbito do TRT da 15ª 
Região, viabilizando a comunicação institucional 
móvel de voz e dados entre os membros do 
Tribunal, os Juízes Auxiliares e os servidores 
exercentes de cargos de gestão indicados pela 
Presidência

12/18 01/19 01/19 02/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$91,560.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Secretaria da 
Administração Versão 12/18

6 Aquisição de no-break para datacenter

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

O equipamento atual possui mais de 5 anos de 
uso e a manutenção para dar sobrevida a ele é 
muito onerosa. Há necessidade de adquirir 
equipamento que garanta a segurança da 
Informação, pois o datacenter que será alimentado 
por este equipamento abriga os equipamentos que 
realizam o backup dos dados dos sistemas do TRT

07/18 01/19 01/19 01/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$80,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

10 Aquisição de Cabos Conectorizados tipo MPO - 
LSZH para uso em datacenter

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Prover instalações adequadas em quantidade 
suficiente para atender a demanda devido ao 
aumento do número de servidores, ativos de redes 
e Storages

01/19 02/19 02/19 03/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$9,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

11 Aquisição de baterias para no-break e Serviço 
de Substituição

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Substituir as 80 baterias dos no-breaks que 
suportam a Sala Cofre do TRT, que já possuem 
mais de 3 anos de uso

04/19 06/19 06/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$180,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

12

Reestruturação da Infraestrutura dos 
cabeamentos de fibras ópticas que interligam a 
Sede, a Sede Administrativa e Fórum do 
Trabalho de Campinas

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

As fibras ópticas já estão em uso há mais de 5 
anos e alguns pares já apresentam problemas 
para trafegar dados nas velocidades desejadas. 
Além disso, é necessário ampliar a capacidade de 
tráfego devido ao aumento da demanda ocorrido 
pelo aumento do uso de recursos informatizados 
nos últimos anos

12/18 05/19 05/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$150,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

13 Contratação de suporte e manutenção para os 
robôs de backup (Libraries) da marca Quantum

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Esses equipamentos são fundamentais para as 
cópias de segurança dos dados do TRT e estão 
diretamente ligados à segurança da informação. É 
necessário mantê-los com contrato de 
manutenção, pois necessitam de peças 
específicas e mão de obra especializada

01/19 03/19 03/19 04/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$50,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

16 Renovação de Garantia dos Atuais Storages 
IBM 5030 (2 anos)

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Esses storages, que suportam o PJe, estão em 
garantia até dezembro de 2019, portanto é 
necessário realizar estudos para definição da 
melhor solução para a continuidade do uso de 
equipamentos confiáveis

06/19 07/19 08/19 09/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$400,000.00 2020

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18
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17
Solução para suprir as demandas dos 
Servidores das Varas e Fóruns que se 
encontram sem de garantia

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Os servidores atualmente em uso nas Varas e 
Fóruns do Trabalho estão sem garantia e 
demandam um esforço grande da equipe de 
manutenção. Apesar da diminuição das demandas 
desses equipamentos pelo uso do PJe 
(centralizado em Campinas) e pelas transferências 
graduais dos bancos de dados das localidades 
para o datacenter central, ainda há demanda por 
sistema de arquivos local. Então, não é possível 
suportar os riscos de falhas com perda de dados e 
demanda-se a aquisição de equipamentos 
confiáveis

01/19 03/19 04/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$1,400,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

18 Renovação de Garantia dos Atuais Servidores 
de Racks DELL (2 anos)

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Esses servidores suportam muitas aplicações 
importantes para o TRT e possuem garantia até 
janeiro de 2020, sendo necessário realizar 
estudos, já em 2019) para definição da solução 
mais vantajosa

05/19 06/19 07/19 08/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$48,000.00 2020

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

19 Manutenção da sala cofre

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

O contrato atual tem vigência até 10/11/2019, 
portanto é necessário verificar a vantajosidade de 
prorrogá-lo, ou realizar uma licitação para nova 
contratação

02/19 05/19 05/19 06/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$125,000.00 2020

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

21
Renovação do Contrato nº 150/2016 relacionado 
a suporte e atualização do software de banco de 
dados Oracle

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Com exceção do PJe, os principais sistemas de 
apoio ao negócio utilizam o banco de dados Oracle 
como base de dados e é necessária a permanente 
contratação de suporte a atualização do software 
pelo fabricante, garantindo correção de defeitos, 
melhorias e solução de problemas relacionados ao 
software (licenças doadas pelo CSJT)

05/19 06/19 07/19 07/19 Despesa Corrente 
(custeio)

Recursos 
descentralizados R$153,656.64 2020 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

22
Renovação do Contrato nº 194/2017 relacionado 
a suporte e atualização do software de banco de 
dados Oracle

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Com exceção do PJe, os principais sistemas de 
apoio ao negócio utilizam o banco de dados Oracle 
como base de dados e é necessária a permanente 
contratação de suporte a atualização do software 
pelo fabricante, garantindo correção de defeitos, 
melhorias e solução de problemas relacionados ao 
software (licenças adquiridas pelo TRT15)

09/19 09/19 10/19 10/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$270,556.44 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

23 Suporte e atualização do software de banco de 
dados Oracle - licenças adquiridas pelo TRT15

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Com exceção do PJe, os principais sistemas de 
apoio ao negócio utilizam o banco de dados Oracle 
como base de dados e é necessária a permanente 
contratação de suporte a atualização do software 
pelo fabricante, garantindo correção de defeitos, 
melhorias e solução de problemas relacionados ao 
software (novas licenças adquiridas pelo TRT15).

09/19 09/19 10/19 10/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$908,852.40 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

24
Renovação do Contrato nº 190/2017 relacionado 
a suporte para servidor de banco de dados 
Postgres

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

O sistema PJe é suportado pelo servidor de banco 
de dados Postgres. Pela criticidade e importância 
desse sistema, a contratação de empresa 
especializada no produto é de suma importância

04/19 04/19 05/19 05/19 Despesa Corrente 
(custeio)

Recursos 
descentralizados R$173,820.00 2020 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

25
Aquisição de microcomputadores para substituir 
484 unidades que ficarão sem garantia a partir 
de abril de 2019

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Existe a necessidade de substituição de 
equipamentos fora de garantia ou obsoletos para 
uso nas unidades judiciais e administrativas

12/18 02/19 03/19 03/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$1,500,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

26
Aquisição de microcomputadores para substituir 
1.468 unidades que ficarão sem garantia a partir 
de abril de 2020

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Existe a necessidade de substituição de 
equipamentos fora de garantia ou obsoletos para 
uso nas unidades judiciais e administrativas

06/19 08/19 09/19 10/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$4,500,000.00 2020

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

27
Aquisição de ultrabooks para substituir 428 
unidades que ficarão sem garantia em dezembro 
de 2019

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Existe a necessidade de substituição de 
equipamentos fora de garantia ou obsoletos para 
uso dos Magistrados nas unidades judiciais e 
administrativas

03/19 05/19 05/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$2,000,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18
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Início Término Início Términ
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28
Certificado digital do tipo A1 assinado pela 
Autoridade Certificadora ICP-Brasil para os 
servidores WEB utilizados pelo sistema PJE

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações  / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

No manual de infraestrutura do sistema PJE 
consta uma exigência de que o certificado do tipo 
A1 usado nos servidores WEBs do sistema PJE 
devem ser assinados pela Autoridade Certificadora 
ICP-Brasil

05/19 06/19 07/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$3,000.00 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

29
Certificado digital do tipo A1 e do tipo eCNPJ 
assinado pela Autoridade Certificadora ICP-
Brasil

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

Todos as empresas públicas e privadas deverão 
enviar dados sobre os seus funcionários para o 
sistema eSocial do Executivo. O TRT11 
desenvolveu um módulo integrado com o sistema 
SIGEP para esta finalidade. Este módulo 
desenvolvido pelo TRT11 exige um certificado 
específico do tipo "eCNPJ", além de ser assinado 
pela Autoridade Certificadora ICP-Brasil. O 
certificado exigido para o PJE não pode ser 
utilizado porque são de tipos diferentes, por isso 
são necessárias duas contratações de certificados 
vinculados a Autoridade Certificadora ICP-Brasil

05/19 06/19 07/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$1,000.00 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

30 Renovação do Contrato nº 23/2018  relacionado 
a suporte para servidor de Aplicação JBoss

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

O sistema PJe é suportado pelo servidor de 
aplicação Jboss. Além deste, novos sistemas 
estão sendo desenvolvidos e incorporados a este 
Tribunal, que também necessitam de servidor para 
aplicações desenvolvidas na linguagem Java

05/17 06/17 07/17 07/17 Despesa Corrente 
(custeio)

Recursos 
descentralizados R$740,000.00 2020 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

31 Renovação do Contrato nº 29/2018 relacionado 
a suporte ao software Go-Global

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

Os 10 Postos Avançados dependem do software 
Go-Global para acesso ao sistema SAP1G, o qual 
está sendo substituído pelo sistema PJe, mas que 
continua sendo usado para os processos mais 
antigos ainda existentes em papel (processos 
físicos)

05/17 06/17 07/17 07/17 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$45,000.00 2020 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

32

Contratação de suporte para as 37 licenças do 
software APM, fabricante empresa Computer 
Associates (CA). O contrato atual é o 90/2015 e 
encerra-se em fevereiro de 2019

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

O APM é um software de monitoramento de 
aplicações desenvolvidas na linguagem Java. 
Trata-se do software padrão da Justiça Trabalhista 
para monitoramento do sistema PJE. O TRT15 já 
adquiriu 37 licenças do software APM. Apesar das 
licenças serem perpétuas, só é possível manter o 
software atualizado se houver um contrato de 
suporte vigente. Além disso, em caso de falhas, 
com um contrato de suporte o TRT15 pode acionar 
a contratante para auxiliar na solução da eventual 
falha

05/19 06/19 07/19 07/19 Despesa Corrente (custeio)Recursos descentralizadosR$500,000.00 2019 Coordenadoria de 
Infraestrutura de TIC

Coordenadoria de 
Infraestrutura de TIC Versão 12/18

33
Instalação e suporte de um software de 
plataforma de portal corporativo, para inclusão e 
administração dos conteúdos do site do TRT

Coordenadoria de
Comunicação

Social / Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações 

Para uma instituição pública como o TRT é 
fundamental um site para ser consultado pelo 
público em geral. Atualmente é utilizado o "Liferay 
Portal" sem suporte e, portanto, sem direito de 
atualização da atual versão

05/19 06/19 07/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$2,000,000.00 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC Versão 12/18

34

Prorrogação do contrato nº 18/2018 
(CP0579/2017), cujo objeto é o fornecimento de 
energia condicionada para Varas, Fóruns e 
Postos Avançados do Trabalho. Vencimento em 
janeiro de 2020

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

É desejável que os equipamentos de informática 
instalados nas salas de audiência e aqueles que 
provêem os sistemas e acesso à rede e Internet 
nas Varas e Fóruns tenham o fornecimento de 
energia estabilizado e seguro, baseado em no-
breaks dedicados a esses equipamentos

08/18 10/18 10/18 11/18 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$700,000.00 2020

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

38 Impressoras copiadoras (2 unidades) Coordenadoria de 
Compras

As duas impressoras disponibilizadas nesta
Coordenadoria não comportam a demanda, haja
vista o número de chamados abertos para
manutenção dos equipamentos

03/19 04/19 04/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$2,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Secretaria da 
Administração Versão 12/18
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Orçamentária
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demanda [12]

Estudos 
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Mês Mês

Início Término Início Términ
o

39

Desenvolvimento de sistema visando
automatização de processos de gestão de
fornecedores (banco de dados), atas de registro
de preços, pedidos de empenho e controle de
notas fiscais

Coordenadoria de 
Compras

Necessidade de controle compartilhado e
automático dos instrumentos de trabalho cuja
atribuição cabe a esta Coordenadoria e que hoje é
feita manualmente, o que torna possível maior
incidência de erro

02/19 04/19 05/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$15,000.00 2019

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

Secretaria da 
Administração Versão 12/18

40

Sistema que possibilite a gestão, melhor
fiscalização dos diversos contratos que ficam
sob a égide da Seção de Controle e Execução,
com emissão de relatórios das diversas
demandas exigidas para sua plena execução

Coordenadoria de 
Contratos

Exigências de Resoluções do CNJ, Instruções
Normativas, otimização e eficiência visando a
plena execução dos diversos contratos que
aumentaram de forma significativa nos últimos
anos e são mantidos ainda por planilhas

04/19 07/19 08/19 10/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$20,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Secretaria da 
Administração Versão 12/18

41 Renovação da Biblioteca Digital da Editora Ltr Seção de Biblioteca

Disponibilizar aos senhores magistrados e aos 
servidores, informações jurídicas atualizadas para 
realização de pesquisas remotamente, 
subsidiando a elaboração de votos, sentenças, 
pareceres e outros trabalhos

04/19 05/19 05/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$37,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Biblioteca Versão 12/18

42

Renovação de suporte técnico para Sistema de 
Automação de Bibliotecas - SIABI , com direito a 
novas versões, visando atender às 
necessidades da Seção de Biblioteca do TRT da 
15ª Região, por um período de 12 (doze) meses

Seção de Biblioteca

Assegurar a continuidade dos serviços de 
manutenção e atualização do Sistema de 
Automação de Bibliotecas SIABI para as licenças 
adquiridas pelo Tribunal para a Seção de 
Biblioteca

05/19 06/19 06/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$10,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Biblioteca Versão 12/18

43 Renovação da assinatura anual da Revista dos 
Tribunais online - 200 acessos – anual Seção de Biblioteca

Importante ferramenta de busca jurídica e sua 
renovação visa atender a todos os senhores 
magistrados e servidores do tribunal, via login na 
extranet

05/19 06/19 06/19 07/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$85,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Biblioteca Versão 12/18

44

Aquisição de equipamentos e soluções para 
implantação da JusLaboris da 15ª Região : 
scanner, software de reconhecimento de texto, 
software de edição de pdf, e outros que se 
fizerem necessários para a implantação e seu 
funcionamento

Seção de Biblioteca
Criar repositório institucional de conhecimento 
jurídico que futuramente será inserido no 
JusLaboris do TST

03/19 04/19 05/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$30,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Biblioteca Versão 12/18

45

Contratação de empresa que preste o serviço de 
proposição e personalização de novo tema para
plataforma moodle e suporte posterior, por 
tempo determinado

Seção de Educação 
a Distância

Para que a próxima atualização de versão da 
plataforma moodle seja possível, faz-se necessária 
a troca do tema da plataforma, tendo em vista não 
haver mais suporte da comunidade moodle para o 
tema atual, resultando em restrição de recursos 
essenciais, comprometendo a qualidade, 
manutenção e, consequentemente, o oferecimento 
de novos cursos pela Escola Judicial

07/18 09/18 09/18 10/18 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$11,078.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Educação 
a Distância Versão 12/18

46 Aquisição de um plugin denominado PoodLL Seção de Educação 
a Distância

Necessário para gravação de áudio e vídeo 
diretamente por meio da Plataforma Moodle (que 
hospeda os cursos EaD da Escola Judicial), tendo 
em vista que na nova versão da plataforma, para a 
qual migraremos em 2019, não haverá mais 
compatibilidade para instalação da versão gratuita 
do plugin, que utilizamos atualmente

01/19 02/19 02/19 03/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$1,821.68 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Educação 
a Distância Versão 12/18

47 Creative Cloud for teams (1 licença) Seção de Educação 
a Distância

Atualização do pacote de programas para criação 
e produção de conteúdo multimídia para cursos 
virtuais, e eventos presenciais (pedagógico: folder, 
cartaz, certificado), considerando que a versão do 
pacote atual é de 2013 e portanto não apresenta 
recursos atualizados para o aprimoramento dos 
trabalhos gráficos desenvolvidos pela Escola 
Judicial

10/18 12/18 01/19 02/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$2,928.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Educação 
a Distância Versão 12/18

48 Creative Cloud for teams (3 licenças)
Seção de Pesquisa e 

Publicações 
Jurídicas

Atualização do pacote de programas para 
produção de nossos periódicos (Revista do 
Tribunal e Caderno de Doutrina e Jurisprudência), 
livros e demais publicações, considerando que a 
versão de nosso pacote (CS6) já está 
desatualizada e portanto não contém todos os 
recursos para o aprimoramento dos trabalhos 
desenvolvidos

01/19 03/19 11/19 11/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$33,234.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Pesquisa e 
Publicações Jurídicas Versão 12/18



Poder Judiciário
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o

49 Microsoft Word (4 licenças)
Seção de Pesquisa e 

Publicações 
Jurídicas

Trabalhamos com artigos acadêmicos de diversas 
origens, formatos e nacionalidades. Necessitamos 
de ferramentas específicas para preparo e revisão 
de textos longos e de linguagem acadêmica

01/19 03/19 11/19 11/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$2,600.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Pesquisa e 
Publicações Jurídicas Versão 12/18

50 GoToWebinar/GoToTraining (1 licença)
Seção de Apoio 
Administrativo 

(Escola Judicial)

Plataforma de reprodução de treinamentos via 
transmissão na web, com recursos que propiciam 
a participação remota dos alunos em tempo real, 
como chat, compartilhamento de tela, testes e 
jogo, biblioteca para disponibilização de arquivos, 
links e gravações, durante e após o treinamento. 
Aumentará o alcance dos cursos oferecidos pela 
Ejud frente à capilaridade geográfica das unidades 
de 1º grau da 15ª Região, com poupança de 
recursos como diárias e passagens aéreas

02/19 03/19 03/19 04/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$10,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de Apoio 
Administrativo 

(Escola Judicial)
Versão 12/18

51 Coletor de dados sem fio com capacidade de 
acessar internet - 5 unidades

Seção de 
almoxarifado / Seção 
de logística / Seção 

de Patrimônio

Ler QR Code e código de barras e se necessário
acessar sistema – auxílio em levantamento de
inventário

02/19 04/19 04/19 05/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$12,500.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Secretaria da 
Administração Versão 12/18

52

Consultoria para se tornar uma AS (Sistema 
autônomo) / Aquisição de equipamentos para 
implementação da ASN / Contratação de link 
redundante do provedor de Internet 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Tornar-se uma AS é uma decisão de extrema 
importância e complexidade. A atuação de 
profissionais altamente qualificados e 
especializados bem como a interação com outros 
Regionais que passaram pelo mesmo processo 
decisório seria essencial para um planejamento e 
execução eficazes. A quantidade disponível de 
endereços IPV4 de internet está caindo 
rapidamente, quando um órgão é autorizado a 
operar como Autonomous System na internet, ele 
recebe uma faixa de IPs determinada, que não 
muda ao longo do tempo, abrindo a possibilidade 
de redundarmos o link da Internet com diferentes 
provedores. Há, atualmente, dois links de internet 
no Tribunal, no entanto, um deles é exclusivo para 
a solução sem fio, então, caso haja saturação ou 
indisponibilidade, qualquer sistema com interface 
externa será impactado. É necessário, portanto, 
tornar esse recurso resiliente com a contratação 
de um segundo link de internet e, talvez, promover 
o compartilhamento dos links contratados para 
todas as . Essa aquisição é um pré-requisito para 
tornar o Tribunal um Sistema Autônomo

04/18 02/19 02/19 03/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$180,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Versão 12/18

54

50 conjuntos Microcomputador do tipo desktop, 
com alto poder de processamento e 2 monitores, 
com prestação de assistência técnica em 
garantia

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

A necessidade dos usuários por softwares cada 
vez mais elaborados do ponto de vista de 
usabilidade, que entre outros aspectos, implica em 
interfaces ricas e intuitivas, bem como acessíveis 
de qualquer local que possua conexão com a 
internet exige grande poder de processamento dos 
computadores que utilizam as ferramentas 
necessárias para seu desenvolvimento e 
manutenção

01/19 01/19 02/19 02/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$450,000.00 2019

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Versão 12/18

55

Renovação do Contrato CRT 168/2018, 
correspondente a manutenção anual de 20 
licenças de uso da ferramenta Enterprise 
Architect

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

O Enterprise Architect é um software utilizado para 
documentação técnica das aplicações TRT15 
desenvolvidas pela CDS. Apesar das licenças 
serem perpétuas, só é possível manter o software 
atualizado se houver um contrato de suporte 
vigente. Além disso, em caso de falhas, com um 
contrato de suporte, o TRT15 pode acionar a 
contratante para auxiliar na solução da eventual 
falha

06/19 06/19 07/19 07/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$10,500.00 2019

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Versão 12/18
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56 Renovação da manutenção anual de 20 licenças 
de uso da ferramenta PL/SQL Developer 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

O PL/SQL Developer é um software utilizado para 
atividades de manutenção de objetos de bancos 
de dados, que otimiza e automatiza algumas 
rotinas de desenvolvimento de aplicações TRT15 
pela CDS. Apesar das licenças serem perpétuas, 
só é possível manter o software atualizado se 
houver um contrato de suporte vigente. Além 
disso, em caso de falhas, com um contrato de 
suporte, o TRT15 pode acionar a contratante para 
auxiliar na solução da eventual falha

05/19 05/19 06/19 06/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$1,700.00 2019

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Versão 12/18

57
Aquisição de licenças de software, manutenção 
por 1 ano e prestação de serviços de instalação 
e configuração do Sistema RedeSegura

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações

Necessidade de assegurar que as aplicações do 
TRT15 sejam desenvolvidas de forma que estejam 
protegidas contra as ameaças digitais existentes 
aos dados corporativos, por meio de um sistema 
de Gerenciamento de Vulnerabilidades em 
Aplicações Web e Ativos de Rede

01/19 03/19 04/19 05/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$1,400,000.00 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Versão 12/18

58 Aquisição de 62 (sessenta e duas) licenças do 
Pacote Office Professional 2016

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

A Secretaria de Gestão de Pessoas utiliza como 
ferramentas essenciais para entrega de 
praticamente todos os seus produtos os aplicativos 
MS Word, MS Excel e MS Access versão 97, para 
os quais o Tribunal possui licença. Contudo, tais 
aplicativos não são compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows 7 e superiores

01/19 04/19 01/19 04/19 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$115,878.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário

Secretaria de Gestão 
de Pessoas Versão 12/18

59
Aquisição de Solução RFID com integração ao 
banco de dados do TRT e sistema de arquivo e 
etiquetas RFID

Coordenadoria  de 
Gestão Documental

RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO. Para 
inserção de dados (número do processo) de forma 
rápida e em locais remotos (galpão do Arquivo 
Central em Betel). Cumprir o escopo do 
planejamento estratégico quanto as Iniciativas 
Estratégicas: “viabilização da Central de Arquivo 
Intermediário”  bem como, iniciativas de Gestão 
Documental, especificamente quanto ao item “ 
automatização da gestão documental”

01/19 04/19 01/19 04/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$825,000.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Secretaria Judiciária Versão 12/18

60

Aquisição ou desenvolvimento de sistema para 
gestão de documentos de arquivo, bem como a 
sua integração ao Banco de Dados SAP 1 Grau 
do TRT

Coordenadoria  de 
Gestão Documental

Aquisição ou desenvolvimento condicional à 
insuficiência de recursos para a aquisição de 
Solução RFID mencionada ou à não-
implementação do item 2 (Software ARQGER do 
TRT 2ª Região)

01/19 04/19 01/19 04/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$300,000.00 2019

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de 

Sistemas
Secretaria Judiciária Versão 12/18

61 1 (uma) impressora colorida multifuncional jato 
de tinta

Vice-Presidência 
Administrativa

Realizamos impressão colorida regularmente para 
fornecimento de volumoso material utilizado nas 
reuniões das Comissões permanentes presididas 
pelo Vice-Presidente Administrativo e temos 
disponível, atualmente, apenas uma impressora 
em regime de comodato

01/19 04/19 01/19 04/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$12,000.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Vice-Presidência 
Administrativa Versão 12/18
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62 Sofwtare Remote Desktop

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações  / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

Para atender a demanda crescente do uso de 
sistemas corporativos que são executados na 
plataforma de servidores Windows, no ambiente 
virtualizado do TRT15, faz-se necessária a 
disponibilização dos recursos de hardware do 
datacenter, e o respectivo licenciamento de 
software para a execução de instâncias de 
Windows Server.
Conforme o modelo de licenciamento da Microsoft, 
as licenças do tipo RDP (Remote Desktop) 
possibilitam uma maior quantidade de acessos 
simultâneos aos servidores Windows Server, 
otimizando da administração por parte da equipe 
da SETIC.
A aquisição de licenças da versão corrente do 
Microsoft Windows permitirá a adoção de novas 
alternativas técnicas que contribuirão para o 
aumento da qualidade, segurança e eficiência dos 
serviços de TI. Além da garantia de uso das mais 
recentes atualizações de segurança e
funcionalidades. Também, o licenciamento de 
software garante a conformidade com os Termos 
de Direito de uso de software original Microsoft, 
atendendo a questões legais.

05/19 06/19 06/19 06/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$9,000.00 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 1º Revisão 04/19

63 Treinamento para storages Hitachi
Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Foram adquiridos os storages da marca Hitachi e é 
necessário capacitar a equipe para sua operação. 
O objeto foi adquirido a partir da contratação de 
item da Ata de Registro de Preços nº 059/2018, 
assinada em 13/11/2018.

07/17 03/18 03/18 07/18 Despesa Corrente 
(custeio) Recursos próprios R$60,743.00 2019

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

Coordenadoria de 
Administração de 
Recursos de TIC

1º Revisão 04/19

64 Fitas para os robos de backup

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações  / 
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 

Necessidade de realização de cópias de 
segurança periódicas dos dados, aplicações e 
bases de dados dos sistemas do
Tribunal através da utilização da tecnologia de 
Tape Libraries LTO-7 adquiridas através do 
Processo de Compra CP0589/2018.

03/19 05/19 05/19 05/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$484,305.86 2019 Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC
Coordenadoria de 

Infraestrutura de TIC 1º Revisão 04/19

65 Aquisição de 30 Webcam Seção de Formação

Equipamento a ser utilizado para a realização de 
cursos a distância – webinar, tutorias remotas, 
interligando os docentes da EJud15, por 
videoconferência, com unidades de primeira 
instância de toda a 15ª Região.

01/19 03/19 03/19 05/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$9,654.00 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Formação 1º Revisão 04/19

66 Aquisição de 30 Headset Seção de Formação

Equipamento a ser utilizado para a realização de 
cursos a distância – webinar, tutorias remotas, 
interligando os docentes da EJud15, por 
videoconferência, com unidades de primeira 
instância de toda a 15ª Região.

01/19 03/19 03/19 05/19 Despesa de Capital 
(investimento) Recursos próprios R$4,775.40 2019

Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário
Seção de Formação 1º Revisão 04/19

TOTAIS
Recursos próprios R$ 18,849,626.78 2019 R$ 13,531,626.78

Recursos descentralizados R$ 1,567,476.64 2020 R$ 6,885,476.64
Rec. Descentralizados e próprios R$ 0.00 Total R$ 20,417,103.42

Despesa de Capital (investimento) R$14,525,396.94
Despesa Corrente (custeio) R$5,891,706.48



[1] Preencher com a data da última atualização da planilha.

[2] Informar o objeto da demanda de forma sucinta, precisa, clara e suficiente.

[3] Descrição (completa e sem abreviaturas)  da Unidade(s) demandante(s); ex: Escola Judicial

[4] Informar a justificativa da demanda de forma sucinta, precisa, clara e suficiente.

[5] Informar se o objeto refere-se a uma Despesa Corrente (custeio) ou Despesa de Capital (investimento).

[6] Informar, de acordo com a Proposta Orçamentária, a fonte dos recursos financeiros destinados à cobertura das despesas da demanda. 
Opções de preenchimento: Recursos próprios, Recursos descentralizados, Recursos descentralizados e próprios

[7] Informar a estimativa preliminar da contratação

[8] para o planejamentário orçamentário, Informar se a despesa acontecerá já em 2019 ou somente em 2020

[9] Informar qual(is) ação(ões) do PDTIC exige(m) essa contratação, quando houver

[10] Este atributo será preenchido pela SETIC.

Descrição da Unidade(s) administrativa(s) da área técnica. 

Exemplo: Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC(CARTIC)

[11] Unidade(s) (nome completo e sem abreviações) que propõe a contratação (pode ser diferente da unidade Demandante).

[12] Unidade(s) (nome completo e sem abreviações) que propõe a contratação (pode ser diferente da unidade Demandante).

[13] Prazo previsto para realizar os Estudos Preliminares (os produtos deste estudo serão os documentos DOD, Análise da viabilidade, Análise de riscos, 
Plano de Sustentação e Estratégia da Contratação)

[14] Prazo previsto para a entrega do documento Termo de Referência.


