
Item Objeto da Contratação
Unidade 

demandante
Justificativa

Classificação do

Objeto
Fonte de Recurso Vínculo com a Estratégia

Unidade 

técnica

Prazo para 

finalizar o ETP

Prazo para 

finalizar o 

processo de 

contratação

Prazo para a 

solução estar 

disponível

1 Renovação das licenças do software GeneXus. SETIC

Atualmente, a equipe de desenvolvimento utiliza a versão 9 do software de

desenvolvimento GeneXus e sua atualização para nova versão ou troca de tecnologia

acarretariam em gasto adicional de licenciamento, capacitação e conversão dos

sistemas desenvolvidos. Para os sistemas informatizados que sustentam o processo

judicial, estas atividades são vedadas pela Resolução CSJT nº (185/2017), a qual

estabelece parâmetros para uso, governança, infraestrutura e gestão do Sistema

Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho, mas ainda existem

outros sistemas já elencados, desenvolvidos nesta tecnologia, que não foram migrados

e por este motivo há necessidade de manter um contrato de suporte técnico para as

licenças Genexus até o fim da estimativa de vida da solução de hardware e software

baseada em equipamento power system – IBM (Plataforma iSeries) adquirida através

do Pregão Eletrônico nº 158/2014, Contrato CCL-CT nº 028/2015.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.

CDS 15/07/2019 31/12/2019 31/12/2019

2 Manutenção do ambiente de videoconferência SETIC

Continuar a fornecer manutenção e suporte técnico aos equipamentos de

videoconferencia em uso do contrato CCL-CT

22/2014

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

Objetivos do PEI:3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas Ação 6 - Prover

infraestrutura adequada para o funcionamento das

unidades judiciais e administrativas. PDTIC

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

de TIC em utilização, deve contar com contratos de

suporte técnico com prazos adequados...

"Resolução 211/2015 do CNJ Art. 24. O nivelamento

da infraestrutura de TIC deverá obedecer aos

seguintes requisitos mínimos:XI - pelo menos 1 (uma)

solução de videoconferência corporativa para a sede

de cada tribunal". 

CASTIC 19/04/2019 03/07/2019 03/07/2019

3

Renovação do serviço de suporte, manutenção

e atualização das licenças da solução Módulo

Risk Manager

SETIC

A renovação é necessária para a gestão de segurança da informação no TRT2. A

ferramenta é utilizada para a sustentação das principais atividade da Coordenadoria de

Segurança de TIC, apoiando hoje os processos de gestão de riscos e gestão de incidentes

em segurança da informação. A ferramenta também deverá apoiar os processos de

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

em segurança da informação e gestão de vulnerabilidades técnicas do ambiente

computacional. Sem a manutenção do suporte e das atualizações, qualquer problema

que aconteça com a solução inviabilizaria a continuidade de sua utilização, uma vez que

a solução emprega tecnologia proprietária e não pode ser absorvida pela equipe técnica

do TRR. Além disso, esta situação também poderia representar um grande risco para o

ambiente computacional do TRT, pois não teríamos mais informações atualizadas sobre

os riscos tecnológicos de nosso ambiente.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

01050001 – 

Manutenção e Gestão 

dos Serviços e Sistemas 

de Tecnologia da 

Informação

PEI Objetivo 6 - Gestão da Governança de Tecnologia

da Informação e Comunicações. Petic Objetivo 3 -

Aprimorar a gestão de riscos de TIC, Objetivo 4 -

Aprimorar a gestão de segurança de TIC, Objetivo 5 -

Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e

administrativos, Objetivo 9 - Prover infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais administrativas. ètic Objetivo 3 -

Aprimorar a gestão de riscos de TIC.

CSTIC 23/03/2019 13/05/2019 13/05/2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Plano Anual de Contratações - SETIC

Exercício 2019 – V2 - 1º/04/2019

Plano_Anual_Contratações_TIC-2019_final_V2-Para Publicação-01042019.xls Página 1



4

Manutenção de uma licença do software

GxTend Server e quatorze licenças do software

GxTend (Contrato CD-394/15)

SETIC

Continuar o controle no trabalho concorrente estabelecendo mecanismos de reserva de

objetos em desenvolvimento no ambiente de desenvolvimento GeneXus .

Continuar o controle das alterações e versionamento dos objetos desenvolvidos.

Continuar com a rastreabilidade das mudanças: motivo das mudanças, documentos

relacionados, interfases com sistemas de ocorrências.

Redução do número de licenças em função da inativação futura da ferramenta.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.

CDS 30/08/2019 16/02/2020 16/02/2020

5

Manutenção para duas licenças de uso do

software Interform IBM Power Systems e licença

de uso do software DigiSeal Office Pro 100

(Contrato CD-383/15)

SETIC

A ferramenta Interform é amplamente utilizada na emissão e impressão de documentos

padronizados dos Sistemas de Acompanhamentos Processuais dos processos físicos

(SAP1, SAP2 e SAPg).

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.

CDS 30/08/2019 12/02/2020 12/02/2020

6 Aquisição de computadores SETIC

Equipamentos atualmente em uso terão contrato de garantia expirado, estando sujeito

a defeitos sem possibilidade de manutenção. Criação de novas unidades, bem como

expansão das unidades já existentes necessitam do fornecimento de novos

equipamentos.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Ações Estratégicas: Ação 6 - Prover infraestrutura

adequada para o funcionamento das unidades

judiciais e administrativas PDTIC 2016/2017 Diretriz

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

deve contar com contratos de suporte técnico com

prazos adequados para restabelecimento de seu

funcionamento normal, sempre que a relação custo-

benefício se mostrar favorável. Objetivos do PEI: 3.

Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.

Resolução 211/2015 do CNJ Art. 24.

CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

7
Aquisição de 05 (cinco) unidades do aplicativo

PAPERPORT

SERAF

(SGP)

Esse aplicativo será utilizado para organizar os documentos digitalizados, permitindo,

de maneira mais ágil, a edição, manipulação e formatação de arquivos digitalizados em

pdf em grande quantidade. A Coordenadoria de Administração Funcional é responsável

pelo arquivo das pastas funcionais de todos os servidores e magistrados do Tribunal. E

todas as pastas funcionais e documentos são digitalizados para posterior arquivo digital

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

organizar e compartilhar todos esses documentos.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

OBJETIVO ESTRATÉGICO: - Garantia de infraestrutura

e recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas. - Gestão de governança

judiciária e administrativa. AÇÃO ESTRATÉGICA: -

Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa.

CASTIC 27/02/2019 19/04/2019 04/05/2019

8

Aquisição de até 15 (quinze) certificados digitais

vinculados à hierarquia e estrutura de

certificados da ICP-Brasil

SETIC

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

possam confirmar sua autenticidade, navegar e trocar dados de modo criptografado e

seguro. Através da estrutura ICP-Brasil, o certificado garante que o site é legítimo e que

as informações recebidas e enviadas serão criptografadas e protegidas de acordo com

os critérios exigidos pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) - ligado à Casa Civil

da Presidência da República (Medida Provisória 2200-2). Esta aquisição se faz necessária

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

estabelecida através da resolução do CNJ nº 185/2013 em seu Art. 27, § 2º e transcrito a

seguir: Os sítios eletrônicos do PJe dos Conselhos e dos Tribunais deverão ser acessíveis

somente por meio de conexão segura HTTPS, e os servidores de rede deverão possuir

certificados digitais Equipamento Servidor da ICP-Brasil adequados para essa finalidade.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

Esta demanda está alinhada com os seguintes

objetivos do Planejamento Estratégico de Tecnologia

da Informação e Comunicação (PETIC): Objetivo 4 –

Aprimorar a gestão de segurança de TIC; Objetivo 5 –

Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e

administrativos; Objetivo 9 – Prover infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. Objetivo 9 –

Prover infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados ao suporte das atividades judiciais e

administrativas. Resolução do CNJ nº 185/2013 em

seu art. 27, § 2º.

CSTIC 28/02/2019 19/04/2019 19/04/2019

9
Aquisição de 9 impressoras coloridas, de papel

tamanho A4

SECOM

EJUD2

SETIC

A compra tem a finalidade de aprimorar a comunicação visual em fóruns regionais,

sobretudo no que se refere à distribuição do TRT Mural - publicação impressa semanal

produzida por esta Secretaria. Atualmente, o referido periódico é impresso nas

dependências da Secom (Ed. Millenium) e distribuído via malote para todas os fóruns da

capital e do interior. Além dos custos desse procedimento, há diversas ocorrências de o

material chegar ao destino com informações defasadas, prejudicando o fluxo de

comunicação com as unidades regionais.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e

administrativas

CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/06/2019

Plano_Anual_Contratações_TIC-2019_final_V2-Para Publicação-01042019.xls Página 2



10 Licenças de Microsoft Office Excel e Word
SGP

EJUD2

SGP

A atualização dos programas é necessária tendo em vista que suas funcionalidades

otimizam a rotina da Secretaria, reduzindo o tempo e facilitando a elaboração e

visualização dos arquivos nestes programas. Outrossim, algumas dessas funcionalidades

são úteis para a elaboração de relatórios que exigem tratamento de informações

extraídas do SIGEP nos formatos destes mesmos programas. Quanto à instalação nas

máquinas que não possuem os programas, faz-se necessária a instalação para que

possamos padronizar os documentos elaborados e a formatação destes diverge

substancialmente quando trabalhamos com programas diferentes, o que demanda

tempo para formatar e fazer alterações, que seriam desnecessárias caso todos

dispusessem dos mesmos programas e versões instalados em suas máquinas.

EJUD2

A atualização de 19 licenças de MS-Office, faz-se necessária, visto que na Secretaria da

EJUD2 existem 15 computadores com o pacote da versão 2013 e 4 notebooks com o

pacote na versão 2010. Com o intuito de padronizar os documentos e arquivos da

EJUD2, a Secretaria e as respectivas Coordenadorias e Seções utilizam muito os recursos

oferecidos por esse Software para a realização de suas atividades principalmente para

elaboração de relatórios estatísticos, manuais, recebimento de palestras, além do uso

integral no auxílio das atividades de elaboração e desenvolvimento de conteúdo digitais

(EAD). 

A aquisição das 6 licenças decorre da grande necessidade dos notebooks e

computadores estarem compatíveis com os arquivos recebidos pelos instrutores e

palestrantes, visto que em sua maioria são apresentações e arquivos das ferramentas

MS Office e para evitar problemas de configuração com o LibreOffice precisamos ter

licença nos computadores e notebooks utilizados nas apresentações. 

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

OBJETIVO ESTRATÉGICO: - Garantia de infraestrutura

e recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas. Gestão de governança

judiciária e administrativa. AÇÃO ESTRATÉGICA: -

Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa.

CASTIC 24/12/2018 09/03/2019 09/03/2019

11
Contratação de Testes de invasão (Pentest) em

aplicações web
SETIC 

A primeira aquisição de testes de invasão a aplicações e endereços de Internet foi

realizada nos anos de 2017 e 2018 para 05 (cinco) endereços (URLs) do Tribunal, por

meio do contrato CCT-CT nº 006/2017 (PG 090/2016). Com o fim do contrato, outras

aplicações críticas que não foram contempladas necessitam ser testadas. Além disso,

novas vulnerabilidades são descobertas, continuamente, em itens de infraestrutura que

suportam aplicações web, em geral, o que reforça a necessidade de efetuar novos testes

de invasão periodicamente.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e

Comunicações (PETIC): Objetivo 3 – Aprimorar a

gestão de riscos de TIC; Objetivo 4 – Aprimorar a

gestão de segurança de TIC; Objetivo 6 - Desenvolver

competências técnicas e gerenciais com foco na

estratégia; Objetivo 9 – Prover infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas. Objetivo 4 –

Aprimorar a gestão de segurança de TIC.

CSTIC 19/04/2019 03/07/2019 02/08/2019

12

Suporte técnico da Solução Integrada de Gestão

de Serviços de TI (Axios Assyst Enterprise) e da

Solução Integrada de Gestão de Ativos (ITAM).

SETIC

A ferramenta Axios Assyst Enterprise não poderia ser substituída por outra equivalente

porque o Tribunal possui contrato decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº

19835/2017, o qual no seu item 1.1.2.5.1 afirma que "O sistema de service desk a ser

utilizado para registro e acompanhamento das solicitações de suporte será o software

Assyst (Axios Systems) na versão assyst10 SP7 ou superior, disponibilizado e hospedado

nas dependências do contratante;". Além disso, não há perspectiva de troca da

ferramenta, uma vez que as necessidades deste Regional são atendidas

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

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

Central Nacional do CSJT para atendimento das soluções nacionais, em que todos os

Tribunais teriam a mesma ferramenta de gestão de serviços de TI.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

01050001 – 

Manutenção e Gestão 

dos Serviços e Sistemas 

de Tecnologia da 

Informação

6. Gestão da governança de Tecnologia da

Informação e Comunicações. Plano Estratégico da

Justiça do Trabalho 2015-2020: Aprimorar a

infraestrutura e a governança de TIC

CAPGTIC 17/04/2019 01/07/2019 01/07/2019

13
4 (quatro) licenças do software Acrobat

Professional
SILAP

Para manipulação dos arquivos PDF digitalizados pela Coordenadoria em retorno do

TST, nos termos da portaria GP nº 21/2017, artigo 2º.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Objetivo estratégico nº 3. CASTIC 17/02/2019 03/05/2019 01/08/2019

Plano_Anual_Contratações_TIC-2019_final_V2-Para Publicação-01042019.xls Página 3



14

Serviço de suporte técnico para o Sistema

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

PostgreSQL

SETIC

O SGBD PostgreSQL é parte da infraestrutura que sustenta diversos serviços de

Tecnologia de Informação ofertados pela SETIC aos usuários internos e externos, com

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

utilizado pelos serviços de Emissão de Certidões Trabalhistas, SISCONDJ, Acervo

Eletrônico, Cadastro de Dados Bancários de Advogados, diversos sistemas de

agendamentos, entre outros. A contratação de suporte especializado visa maximizar a

disponibilidade destes serviços, uma vez que possibilita a execução das manutenções

preventivas e corretivas que venham a ser necessárias com a maior agilidade possível.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

01050001 – 

Manutenção e Gestão 

dos Serviços e Sistemas 

de Tecnologia da 

Informação

PETIC - Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos

sistemas judicias e administrativos; PETIC - Objetivo

9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados ao suporte das atividades judiciais e

administrativas. 

CITIC 17/10/2019 31/12/2019 31/12/2019

15

Aquisição de suporte para 14 discos SSD de

1.6TB dos storages IBM V5000 utilizados pelo

iSeries

SETIC
Com o término da garantia se faz necessário o suporte para substituição de peças em

caso de quebra dos discos.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 16/04/2019 30/06/2019 30/06/2019

16
Contratação de suporte para 8 (oito) servidores

Dell PowerEdge R620
SETIC

Atualmente o Tribunal possui 8 servidores Dell PowerEdge R620 utilizados da seguinte

forma: 

4 - para Banco de Dados Oracle : produção, réplica e homologação;  

4 - para Servidor de Arquivos Samba Sede, Comarcas, Sistemas, Sessão, etc. 

Com o término da garantia se faz necessário a aquisição de suporte para manter os

ambientes em produção, evitando indisponibilidades e prejuízos aos usuários de

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

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 17/06/2019 31/8/2019 31/08/2019

17
Aquisição de suporte para ambiente de

virtualização VMWare
SETIC

Com o término do suporte contratado na aquisição das licenças em 01/02/2019, se faz

necessário aquisição de novo período de suporte para todo o ambiente virtualizado.

Neste momento, 08/03/2018, temos 515 máquinas virtuais que disponibilizam todos os

serviços do Tribunal.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

01050001 – 

Manutenção e Gestão 

dos Serviços e Sistemas 

de Tecnologia da 

Informação

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 19/10/2018 07/01/2019 20/01/2019

18

Renovação contratual dos serviços de auditoria

e certificação de equipamentos e carimbadores

de tempo à ReTem/HLB (Rede de Carimbo de

Tempo Certificado à Hora Legal Brasileira)

SETIC

A solução de registro de data/hora conforme o horário oficial, conhecida como PDDE, é

utilizada na protocolização de documentos e assinatura digital, sendo utilizado nas

atividades da área judiciária. 

Para garantir que a hora do equipamento será mantida atualizada de acordo com o

horário oficial e que qualquer problema técnico nesta solução seja prontamente

atendido, faz-se necessária a manutenção do contrato.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 22/09/2019 06/12/2019 06/12/2019

19

Renovação contratual do serviço de conexão ao

backbone de internet do Brasil, por meio de

fibra ótica.

SETIC

A conectividade do Tribunal com a internet é realizada através de dois enlaces

redundantes ativo-ativo, de operadoras distintas, sendo um enlace de fibra, que é o

objeto desta solicitação, e um enlace de fibra rádio. Para a manutenção dessa

conectividade, de forma a garantir que os usuários internos possam acessar serviços na

internet, bem como que os usuários externos possam acessar os serviços de TI

oferecidos por este Regional, faz-se necessário que o referido serviço seja mantido.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 04/06/2019 18/08/2019 18/08/2019

20
Registro de preços para aquisição de roteadores

wireless (accesss point)
SETIC

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

do FRB, além de pontos de acesso no Ed. Millenium (andares Mezanino, 15º e 17º). Faz-

se necessário ter uma ATA de registro de preços vigente para eventual aquisição de

equipamentos visando repor a reserva técnica atual, para garantir a continuidade do

serviço em pauta, que permite a magistrados, servidores e jurisdicionados o acesso aos

serviços de TI disponibilizados pelo Tribunal através de tablets, smartphones e

notebooks.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 29/03/2019 11/06/2019 12/07/2019
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21
Contratação de suporte para o indexador de

documentos
SETIC

Dispor de suporte tanto para a operação quanto para possíveis falhas de hardware que

venham a acontecer nestes equipamentos. Tais falhas podem acarretar na

indisponibilidade dos sistemas de busca deste Tribunal: Diário Oficial – Busca por

palavra, Jurisprudência – Pesquisa por palavra (acórdãos), Jurisprudência – Pesquisa por

palavra (sentenças), Jurisprudência – Pesquisa por palavra (acórdãos ementados),

Normas do TRT2 – Atos normativos - busca por palavra, Pesquisa CLT dinâmica,

Pesquisa certidão.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas. 
CITIC 29/03/2019 12/06/2019 12/06/2019

22
Suporte para os robôs scalar i500 utilizados para 

backup do iseries
SETIC

Manter em funcionamento os serviços de backup e restore utilizados pela infraestrutura

de servidores iSeries que comportam os sistemas de acompanhamento processual

SAP1/SAP2/SAPg, e a base de dados IBM DB2 que, além de ser utilizada por estes

sistemas, é utilizada por diversas outras aplicações.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.
CITIC 16/10/2019 30/12/2019 30/12/2019

25

Unificação dos contratos de suporte de

telefonia, que possuem vencimento em

10/08/2019 e 15/08/2019.

SETIC

Transformação do PABX da Sede em LUN remota do PABX do Fórum Ruy Barbosa, com

posterior migração dos ramais da Sede para estrutura IP, além da renovação de

software assurance e unificação dos contratos de suporte, que possuem vencimento em

10/08/2019 e 15/08/2019.

E.D.: 339039 - OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e 

administrativas 

CITIC 29/03/2019 11/06/2019 11/06/2019

26

Aquisição de subscrição linux e suporte

especializado para sistema operacional de

distribuições baseadas em Red Hat

SETIC

O sistema operacional Linux é utilizado por mais de 90% do parque do TRT2. Manter o

sistema suportado e atualizado permite aumentar a disponibilidade dos serviços e ter

acesso a correções de segurança necessárias para a resiliência do parque

computacional.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

01050001 – 

Manutenção e Gestão 

dos Serviços e Sistemas 

de Tecnologia da 

Informação

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e 

administrativas 

CITIC 28/02/2019 19/04/2019 19/04/2019

27
Contratação de Monitoramento e Operação em

regime 24x7
SETIC

As atividades necessárias para o funcionamento dos sistemas e serviços de TI estão

divididas em atividade de monitoramento, operação e administração. 

As atividades de monitoramento visam acompanhar o funcionamento do ambiente

computacional, que inclui links de comunicação, switches, roteadores, servidores,

sistemas, serviços e aplicativos, além de monitorar o ambiente do datacenter e as salas

de TI do Tribunal, informando sobre alteração do ambiente, falha no sistema de ar-

condicionado, abertura de portas, entre outras atividades. Utiliza ainda sistema interno

de imagens para notificar a equipe técnica de problemas ou alertas. Uma das principais

ferramentas utilizadas é o software Nagios. 

Já o serviço de administração e operação constitui-se de tarefas de vários graus de

complexidade distintos, que vão desde o atendimento de um chamado para o qual há

procedimento conhecido e documentado, até a instalação de equipamento de grande

porte no Datacenter do Tribunal. 

A Coordenadoria de Infraestrutura de TIC monitora o ambiente de tecnologia da

informação do Tribunal em regime 12 x 5 (12 horas por dia, das 08 h até 20 h, de

segunda-feira a sexta-feira), com trabalho extraordinário de servidores nos casos em

que há feriado somente no município de São Paulo, no recesso ou quando é necessário

fazer grande intervenção no ambiente de infraestrutura, que causa impacto nos

sistemas e serviços. 

Com essa contratação, pretende-se repassar à terceirizada atividades de baixo grau de

complexidade e extender o horário de operação e administração do ambiente para um

período de 24 horas, possibilitando a intervenção da contratada por meio de

procedimentos técnicos pré-estabelecidos confeccionados pela equipe de técnicos do

Tribunal.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e 

administrativas 

CITIC 29/03/2019 11/06/2019 11/06/2019
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29
Atualização de 3 licenças do software Articulate

e compra de 1 licença nova. 
EJUD2

Atualmente, estão à disposição da Coordenadoria de Gestão e Criação de Conteúdos

Digitais três licenças do Software Articule, sendo necessária a atualização sob o risco do

software tornar-se obsoleto.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

1. Promoção da valorização das pessoas e da

qualidade de vida Ações Relacionadas: Ação 05-

Capacitar continuamente magistrados e servidores

nas competências essenciais e na gestão

administrativa Ação 06-Prover infraestrutura

Adequada para o funcionamento das unidades

judiciais e administrativas Institucional – PEI (2015-

2020) e com a Resolução CSJT nº 159/2015 (Política

Nacional de Educação para Servidores da Justiça do

Trabalho).

CASTIC 04/01/2019 24/02/2019 26/03/2019

32 Aquisição de scanner planetário de mesa. Presidência

O Scanner Planetário de Mesa, tombo nº 251202, é um equipamento próprio para

digitalização de documentos delicados, que minimiza o risco de dano possível aos

objetos no processo de digitalização. A digitalização de documentos de cunho histórico

é uma forma de preservá-los, possibilitando também maior facilidade de manuseio e

pesquisa, seja pelo público interno ou externo do Tribunal. Cabe ressaltar que a equipe

da Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos Arquivísticos foi formada em

outubro de 2017, não recebendo o treinamento inicial de uso do maquinário. O referido

treinamento foi dado a outros servidores, que não fazem parte da equipe atualmente.

Assim, dada a especificidade do equipamento, e a recente formação de nossa equipe, é

necessária a contratação da ação de treinamento para uso adequado do aparelho, para

pelo menos 5 servidores.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Objetivos estratégicos relacionados: 1. Promoção da

valorização das pessoas e da qualidade de vida; 3.

Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas;

9. Garantia da atuação com responsabilidade

socioambiental. 

CASTIC 11/03/2019 01/05/2019 01/05/2019

33 Aquisição de 12 microcomputadores. SSI

O sistema de monitoramento é fundamental para as ações cotidianas voltadas à

segurança institucional. Tanto na perspectiva preventiva quanto reativa. No aspecto

preventivo, os Agentes monitoram em tempo real as diversas câmeras e auxiliam aos

demais na identificação de pessoas em atitudes suspeitas, acompanhamento em tempo

real de pessoas com tais atitudes e até localização para detenção de infratores da lei

que eventualmente podem estar dentro das unidades judiciárias. No aspecto reativo, o

sistema de monitoramento permite a busca de imagens e identificação de suspeitos e

infratores que tenham cometido algum delito, além do fato de constituírem provas em

diversos tipos de processos judiciais. Atualmente, com as atuais configurações, algumas

câmeras têm deixado de gravar em tempo real e "falham" quando gravam "picotado",

ou seja, de forma a interromper e retornar a gravação, deixando dúvidas em

determinadas gravações e prejudicando o "resgate" de imagens de datas passadas.       

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Objetivos Estratégicos: 2 - Provimento e

infraestrutura física adequada às atividades judiciais

e administrativas; 3 - Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas; 9 - Garantia da atuação

com responsabilidade socioambiental. 

CASTIC 27/02/2019 07/06/2019 06/08/2019

34
Apoio técnico especializado para a gestão da

plataforma Moodle
EJUD2

Disponibilização dos novos recursos do Moodle que permitam melhorar a qualidade dos

cursos e experiência dos magistrados e servidores alunos da Ejud2.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

1. Promoção da valorização das pessoas e da

qualidade de vida. 3. Garantia de infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados às atividades

judiciais e administrativas. 5. Planejamento

Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) e com as

Resoluções ENAMAT 06/201 e CNJ 192/2014.

CASTIC 29/03/2019 11/06/2019 11/06/2019
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35 Aquisição de microcomputador Mac. CDS

Com a adesão do TRT2 no programa de desenvolvimento de aplicativos móveis para o

sistema operacional iOS (APPLE DEVELOPER PROGRAM), conforme documentação

disponível do pacote Xcode - ambiente desenvolvimento necessário para compilação

dos aplicativos móveis para IOS - e pelo lançamento do iOS 11.0, na loja "Apple Store",

serão aceitos somente aplicativos compilados no mínimo na versão 9.0 do referido

pacote. Os requisitos mínimos de instalação do Xcode 9.0 é um microcomputador Mac

com sistema operacional macOS High Sierra. Pretende-se com a configuração mínima

de processador de 2,3 GHz, armazenamento de 1 TB e 8 GB de memória RAM um

equipamento com bom processamento e apto a receber eventuais atualizações do

sistema operacional macOS e do Xcode.

A não aquisição do referido equipamento impedirá a compilação dos aplicativos móveis

desenvolvidos para o sistema operacional iOS.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

PEI OE 3. Garantia de infraestrutura e recursos 

tecnológicos adequados às atividades judiciais e 

administrativas.

CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

36
Aquisição de 4 computadores para edição

gráfica.
EJUD2

Permitir o trabalho de edição gráfica de conteúdos de forma adequada, sem

interrupções por travamentos constantes de máquinas de processamento muito lento

dos comandos, situações que levam à redução da produtividade e ao aumentando o

desgaste cognitivo dos usuários.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

A solicitação do serviço está alinhada com o disposto 

na Ação n° 05, do Planejamento Estratégico 

Institucional - PEI (2015-2020).

CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

37 Aquisição de equipamento de digitalização A3. EJUD2
Equipamento atualmente em uso terá contrato de garantia expirado em 13/01/2019,

estando sujeito a defeitos sem possibilidade de manutenção.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas.

Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para o

funcionamento das unidades judiciais e

administrativas. PDTIC 2016/2017 Diretriz nº 12:

Toda e qualquer solução de TIC em utilização,

deve contar com contratos de suporte técnico

com prazos adequados para restabelecimento de

seu funcionamento normal, sempre que a relação

custo-benefício se mostrar favorável. Resolução

211/2015 do CNJ

Art. 24. O nivelamento da infraestrutura de TIC

deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos: III

– equipamento de impressão e/ou de

digitalização compatível com as demandas de

trabalho, preferencialmente com tecnologia de

impressão frente e verso e em rede, com qualidade

adequada à execução dos serviços.

CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

39
Módulo 10G

(Proad 1548/17)
SETIC

Este pedido visa possibilitar a ampliação da capacidade de comunicação de dados entre

os principais equipamentos do Datacenter principal (switch core e as Blades,

equipamentos centrais da rede corporativa do TRT/2), a fim de garantir a

disponibilidade dos serviços de TIC, tendo em vista o aumento crescente do consumo de

tais recursos.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

Administrativas.

CITIC 10/12/2018 23/02/2019 25/03/2019
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40
Modernização da telefonia

(Proad 21716/17)
SETIC

Atualmente, o Tribunal possui contrato com a empresa Fortt do Brasil Ltda referente à

prestação de serviço técnico de manutenção preventiva e corretiva, conservação e

assistência técnica nos equipamentos e softwares que fazem parte da solução de PABX

do TRT/2, responsável por permitir a comunicação telefônica entre os prédios

localizados na capital. A solução em questão é composta por um PABX MD110 no

Edifício Sede, equipamento este antigo e sem suporte a telefonia IP, que atende aos

prédios da Sede, Millenium e Rio Branco. No FRB há também uma central MX One

versão 5.0, também do fabricante Mitel, e seus módulos remotos na Unidade

Administrativa II, no Fórum da Zona Leste e no Fórum da Zona Sul, equipamentos estes,

mais novos e já suportam a tecnologia VoIP. As Varas localizadas nas cidades da Grande

São Paulo e Baixada Santista são atendidas por linhas individuais analógicas da

prestadora Vivo. Em algumas Varas há pequenos PABX instalados possibilitando a

comunicação interna à Vara sem utilizar a rede pública de telefonia. O objetivo é

modernizar a solução de telefonia do TRT-2, de forma a uniformizar a tecnologia e os

equipamentos utilizados.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

Administrativas.

CITIC 29/03/2019 11/06/2019 11/06/2019

41

Contratação de interligação por meio de fibra

ótica 

(Proad 38364/18)

SETIC

Aumentar consideravelmente o volume de dados que pode trafegar entre os

datacenters, possibilitando extensão da rede LAN, assim como a utilização dos

datacenters de forma redundante, reduzindo o custo de interligação dos contratos

atuais. Adicionalmente, estabelecer canal de comunicação sem a intermediação de

provedores com o PTT de São Paulo, de forma a aumentar consideravelmente a

capacidade do Tribunal de trocar informações com outros sistemas autônomos da

Internet.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

Administrativas.

CITIC 09/06/2019 25/09/2019 22/04/2020

42
Atualização do Sistema Operacional do iSeries 

(Proad 51871/18)
SETIC

Para garantir o suporte ao sistema operacional e ao banco de dados DB2, faz-se

necessária a atualização desse ambiente para as versões mais atuais disponíveis pelo

fabricante.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

Objetivo Estratégico 5: Garantir a disponibilidade dos

sistemas judiciais e administrativos 

Objetivo Estratégico 9: Prover infraestrutura e

recursos tecnológicos adequados ao suporte das

atividades judiciais e administrativas

CITIC 27/02/2019 13/05/2019 12/06/2019

43 Contratação do software LanPro  SETIC

Atender a demandas da Coordenadoria de Segurança e da Coordenadoria de

Atendimento, possibilitando facilidades na operação do serviço de diretório além da

possibilidade de verificações de segurança das senhas.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.

CITIC 15/07/2019 23/10/2019 07/11/2019

45
Manutenção Sistema SIABI

(Proad 9865/18)
SETIC

Com a renovação das licenças do 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 Regional.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

PEI - OE3. Garantia de infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas.

PETIC - Objetivo 9 - Prover infraestrutura e recursos

tecnológicos adequados ao suporte das atividades

judiciais e administrativas. 

CDS 04/01/2019 24/02/2019 24/02/2019
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46
Manutenção software de gestão de frota

(Proad 50360/18)
SSI

Tendo em vista que o Tribunal dispõe atualmente de uma frota composta por 261

veículos, torna-se essencial um software que controle os diversos pontos que envolvem

a gestão da frota. Mensalmente é necessário a emissão de vários relatórios, alguns deles

para serem enviados para Órgãos Superiores, e outros para servirem de parâmetro na

busca do uso eficiente e mais econômico dos veículos. A Coordenadoria de Transporte

Institucional utiliza o software Fleetcom há mais de 10 anos na gestão da frota. O

software atende completamente a necessidade do Tribunal, abrangendo todos os

pontos necessários para uma gestão eficiente. Há alguns anos não é realizado

manutenção nem atualização do software, o que vem causando atualmente alguns

problemas operacionais que precisam ser reparados e após isso mantidos em perfeito

funcionamento. A não contratação desse serviço pode ocasionar a impossibilidade da

emissão de dados estatísticos e, consequentemente, uma ineficiência na gestão da

frota.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas (

Ação 03 - Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa)

5. Gestão da governança judiciária e administrativa

(Ação 03 - Munir o Tribunal de

sistemas de gestão administrativa)

9. Garantia da atuação com responsabilidade

socioambiental

CASTIC 28/02/2019 16/05/2019 27/06/2019

47
Contratação de software de controle de acesso

do edifício Sede (Proad 44889/18)
SSI

Considerada Resolução 175/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que

preconiza em seu artigo 1º, inciso I: controle de fluxo de pessoas e materiais em suas

instalações; como medidas a serem adotadas pelos Tribunais, e, em seu artigo 2º, inciso

IX estabelece: “fiscalizar as atividades de controle de acesso, circulação e permanência

de pessoas, materiais, equipamentos e volumes nas dependências do Tribunal” como

uma das atribuições da Segurança Institucional dos Tribunais; A utilização de um

sistema de controle de acesso para cadastramento dos visitantes das Unidades deste

Tribunal se faz de extrema utilidade e colabora para a proteção dos magistrados,

servidores e jurisdicionados, permitindo um efetivo controle da quantidade de

visitantes no prédio e seu tempo de permanência, obtendo um verídico quadro

estatístico, além de coibir o acesso indevido de pessoas não autorizadas.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas (

Ação 03 - Munir o Tribunal de sistemas de gestão

administrativa) 5. Gestão da governança judiciária e

administrativa (Ação 03 - Munir o Tribunal de

sistemas de gestão administrativa)

9. Garantia da atuação com responsabilidade

socioambiental

CASTIC 28/02/2019 16/05/2019 27/06/2019

49 Aquisição de Workstations SECOM

A demanda se faz necessária considerando que a grande quantidade de peças gráficas e

audiovisuais - tais como com animações, vinhetas, legendas, apresentações e ilustrações 

- que compõem diferentes projetos desenvolvidos pela Secretaria de Comunicação

Social hoje são realizadas por micros com capacidade de processamento inferior ao

desejado, o que acarreta atrasos na realização dos trabalhos. Vale ressaltar que a

produção de animações e ilustrações gráficas constitui-se como importante ferramenta,

que integra peças publicitárias e vídeos, com o objetivo principal de facilitar a absorção

de conteúdo pelo espectador e tornar a informação mais simples, atrativa e eficaz.

Dessa forma, a aquisição de tais equipamentos mais avançados faz-se necessária não

apenas para agilizar a execução das demandas e atividades hoje desenvolvidas, mas

também para contribuir - de forma geral - para eficiência dos processos

comunicacionais empreendidos pelo TRT-2.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas
CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

50 Aquisição de Monitores SECOM

Foram adquiridos dois computadores através do PE 44/15 para utilização das

ferramentas gráficas (Pacote Adobe), no entanto permanecemos com os monitores-

padrão, que não possuem alta resolução, nem fidelidade de cores. Tendo em vista a

natureza do trabalho desta seção, que requer alta precisão na área gráfica e de design,

necessita-se de elementos de hardware de alta performance e desempenho.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas
CASTIC 27/02/2019 13/05/2019 12/07/2019

52 Aquisição de 100 notebooks SETIC A demanda visa atender aos cargos vagos de magistrados de 1º grau

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas
CASTIC ARP 30/06/2019 30/06/2019
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53
Registro de Preços para contratação de bens e

serviços de TIC Internet Móvel
SETIC

Fornecimento de acesso de internet móvel a todos os assistentes dos Juízes de 1º Grau,

visando subsidiar a atuação institucional destes servidores em deslocamentos.

E.D.: 339040 – 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ

0105 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas 

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e administrativas
CASTIC 23/01/2019 22/03/2019 26/04/2019

54
Aquisição de pentes de memória para

servidores Dell
SETIC

Verificou-se que os servidores em uso encontram-se com médias relativamente baixas

de processamento e alto consumo de memória. A aquisição dos pentes pode equilibrar

essa situação, fazendo com que exista um melhor aproveitamento do hardware

atualmente instalado. A aquisição de novos servidores não é recomendada, pois os

estimados seriam suficientes para adquirir apenas 3 novos equipamentos além de que o

aumento do parque implicaria na necessidade de aquisição de software de virtualização

adicional.

E.D.: 449052 - 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos

adequados às atividades judiciais e adminitrativas
CITIC 18/01/2019 22/03/2019 26/04/2019

55 Software de Simulação de Tiro SSI

Necessidade de atualização do sistema para melhorar o desempenho dos treinamentos,

aliado ao fato de que o treinamento com equipamentos simulados, economiza gastos

com materiais reais, como por exemplo, munição das armas e combustíveis com o

deslocamento até estandes de tiro.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

Objetivo estratégico nº 2 (Provimento de

infraestrutura física adequada às atividades judiciais

e administrativas) e na ação estratégica 6 (Prover

infraestrutura adequada para o funcionamento das

unidades judiciais e administrativas).

CASTIC 23/01/2019 22/03/2019 26/04/2019

56 Licenças do software Assyst SETIC

Encontra-se em andamento por iniciativa do CSJT, um projeto que visa a

descentralização dos atendimentos aos sistemas nacionais. Por este projeto, os

Tribunais serão os responsáveis, a partir de 02/01/2019, pelo atendimento ao usuário

do Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos (PJe). Desta forma o Tribunal necessita

tomar todas as providências no sentido de absorver os chamados gerados pelos

usuários do PJe, os quais, atualmente, são endereçados ao CSJT. Como parte destes

preparativos, está o aditamento ao contrato em vigor com a empresa Cimcorp, a qual é

responsável pelo atendimento 24x7 dos chamados gerados pelos usuários do Tribunal

relacionados a todos os sistemas de TIC. Este aditamento se faz necessário pelo

aumento da demanda de chamados pelo motivo detalhado no parágrafo anterior. O

aumento da demanda de atendimento da Cimcorp leva ao consequente aumento da

sua força de trabalho, o que por sua vez exige a readequação das licenças do Assyst

para uso pelos atendentes.

E.D.: 449040 - 

SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PJ - 

05 - AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE PRONTO

0181 - Apreciação de 

Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas 

Diversas - Recursos de 

Convênios

PETIC - OE 2 - - Garantir o gerenciamento de serviços

de TIC com qualidade
CAPGTIC 23/01/2019 22/03/2019 26/04/2019
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