
ESTUDOS 
PRELIMINARES

TERMO DE 
REFERÊNCIA

1 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de Microcomputador/Mini 
Desktop

DATE GND4
não se aplica - ata 

registrada
não se aplica - 
ata registrada

INFRAESTRUTURA Insiso VIII 2A01

2 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de licenças de Antivírus DRED GND4 mar/19 out/19
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO **** 2A01

3 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de Mesa Digitalizadora DRED GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

4 10 Certificação digital
Prestação de serviço de emissão de 
Certificados Digitais

DATE GND3 mar/19 out/19
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
**** 2A01

5 2
Ampliar a velocidade do link de comunicação de dados das 
Subseções Judiciárias e a internet do TRF3

Prestação de serviço de comunicação de 
dados WAN das Subseções e link internet 
do Tribunal

DRED GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso III 2A01

Prestação de serviço de Conexão Ponto à 
Ponto ao IX.br de São Paulo

DRED GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso III 2A01

Prestação de serviço de acesso ao IX.br 
de São Paulo

DRED GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso III 2A01

Aquisição de Solução de Vídeo 
Conferência - Consumo e Instalação 

DATE GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso XI 2A01

Aquisição de Solução de Vídeo 
Conferência - Software e Permanente

DATE GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso XI 2A01

8 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwares de TI, seja permanente,
consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em 
que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e 
no caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas,
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de autoatendimento, equipamentos e 
softwares de infraestrutura central, entre outros

Implementação de novos mecanismos 
para gravação de audiência por 
videoconferência e outros mecanismos 
que facilitem a experiência do usuário no 
uso da solução

DATE GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso XI 2A01

9 124
Sistema de Transmissão de arquivos (Nuvem própria do TRF 
3ªR)

Solução de colaboração em nuvem DRED GND3 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso X 2A01

GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA Insiso X 2A01

11 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwares de TI, seja permanente,
consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em 
que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e 
no caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas,
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 

Contratação de prestação de serviços 
especializados em Tecnologia da 
Informação, na área de administração de 
banco de dados postgreSQL  9.4 ou  
superior, abrangendo a implementação, a 
manutenção e a administração, pelo 
período de 12 (doze) meses

DIAD GND3 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

Implantar sistema de gravação audiovisual nos juizados, em 
substituição à gravação de áudio

158

Aquisição de equipamentos e acessórios 
para o sistema DRS-Audiências - 
reposição e expansão para Juizados 
Especiais

DESCRIÇÃO

7 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 

contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 

computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 

códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

TIPO

DATE10

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

2
Ampliar a velocidade do link e comunicação de dados e internet 
das Subseções Judiciárias e do TRF3

PRAZO DE ENTREGA/2019

6

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TI - 2019 - AI - MTGI - BANCOS - TRF 3ªR/SEÇÕES

ITEM CLASSIFICAÇÃO
UNIDADE 

DEMANDANTE
ID PDTI INICIATIVA PDTI

CÓDIGO PARA 
REQUISIÇÕES

Atende Política de 
nivelamento de 

infraestrutura Res. 
477/2018 - CJF



12 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwares de TI, seja permanente,
consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em 
que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e 
no caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas,
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de autoatendimento, equipamentos e 
softwares de infraestrutura central, entre outros

Prestação de serviços especializados em 
Tecnologia da Informação, na área de 
administração de banco de dados SQL 
Server 2014 ou superior, abrangendo a 
implementação, manutenção e 
administração, SEI 0041727-43

DRED GND3 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

13 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwares de TI, seja permanente,
consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em 
que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e 
no caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas,
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de autoatendimento, equipamentos e 
softwares de infraestrutura central, entre outros

Prestação de serviços técnicos 
especializados em TI para Sistemas 
Operacionais Microsoft e serviços de rede 
Microsoft, abrangendo implementação, 
manutenção, suporte e administração da 
Plataforma Microsoft, SEI 0038866-84

DRED GND3 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

14 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwares de TI, seja permanente,
consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em 
que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e 
no caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas,
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de autoatendimento, equipamentos e 
softwares de infraestrutura central, entre outros

Prestação de serviços técnicos 
especializados em Tecnologia da 
Informação (TI), para ferramentas de 
segurança das estações de trabalho e 
servidores de rede, SEI 0038762-92

DRED GND3 mar/19 out/19
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO **** 2A01

15 18
Revisar e definir metodologias e ferramentas para 
desenvolvimento de softwares

Aquisição de licenças de Visual Studio 
Professional ou Enterprise versão 2017  

UDEM/DEJU/DIWE/
DSAP/DSPE

GND4 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

16 18
Revisar e definir metodologias e ferramentas para 
desenvolvimento de softwares

Atualização de licenças de Visual Studio 
Professional ou Enterprise versão 2017  

UDEM/DEJU/DIWE/
DSAP/DSPE

GND4 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

17 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de Notebook DATE GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

18 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de distribuidor VGA/DVI para 
salas de audiência

DATE GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

19 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de componentes/acessórios de 
impressão para impressora térmica em 
razão de desgaste

DATE GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

20 89
Contratação de serviço para identificação de vulnerabilidades de 
segurança (pentest)

Prestação de serviço externo de Auditoria 
de Segurança em aplicações, serviços, 
infraestrutura e Treinamento de Segurança 
da Informação voltado ao ambiente interno

UARI GND3 mar/19 out/19
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO **** 1A07

21 88 Aquisição de softwares diversos
Aquisição/Serviços dos Softwares Família 
Pacote Adobe

EMAG/SEGE/ 
SJMS

GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

22 88 Aquisição de softwares diversos
Aquisição de Software de recuperação de 
Dados

DATE GND4 mar/19 out/19
SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO
**** 2A01

23 88 Aquisição de softwares diversos
Aquisição/Serviços dos Softwares Pacote 
Autocad

DAEG/SJMS GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

24 88 Aquisição de softwares diversos
Prestação de serviço de renovação do 
Software Volare

UMIN/NUIN/ 
SADI/DAEG

GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

25 88 Aquisição de softwares diversos
Aquisição de software para cálculo de 
estruturas de concreto armado

UMIN/NUIN/ 
SADI/DAEG

GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01



26 9 Solução de monitoramento de ambientes e sistemas

Prestação de serviço de monitoramento 
dos principais serviços de TI 
disponibilizados, a partir de um local 
externo - NOC

DRED GND3 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

27 18
Revisar e definir metodologias e ferramentas para 
desenvolvimento de softwares

Aquisição/Renovação de licenças para 
Ferramentas Case - modelagem de dados

DIAD/UDEM GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

28 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Aquisição de Scanner para material 
bibliográfico

DATE/SJMS/SUIN/
SJSP/NUBI

GND4 mar/19 out/19 INFRAESTRUTURA **** 2A01

29 18
Revisar e definir metodologias e ferramentas para 
desenvolvimento de softwares

Aquisição de IDE específica para 
desenvolvimento em JAVA 

DSPE GND4 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

30 18
Revisar e definir metodologias e ferramentas para 
desenvolvimento de softwares

IDE específica para desenvolvimento em 
javascritp

DIWE/DSAP/DEJU GND4 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01

31 1

Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de 
equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, 
serviços ou software, para substituição nos casos em que a 
contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no 
caso de softwares com versão desatualizada, tais como 
computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, 
equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de 
códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos 
e softwares de infraestrutura central, entre outros

Prestação de serviços de manutenção e 
suporte especializado de 
produtos/licenças de software Novell

DRED GND4 mar/19 out/19 MANUTENÇÃO **** 2A01


