
 
JU STIÇ A D O TR A BA LHO

TR IBU N A L R EGION A L D O TR A BA LHO  D A 20 ª  R EGIÃ O

ATO DG.PR Nº 004/2019

Aprova  o  Plano  de  Contratações  do  Tribunal  
Regional  do  Trabalho  da  20ª  Região  para  o  
exercício de 2019.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

R   E   S   O   L   V   E:

Art.  1º Fica  aprovado  o  Plano  de  Contratações  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 20ª Região para o exercício de 2019.

Art. 2º O plano de contratações será disponibilizado para consulta no Portal do 
TRT da 20ª Região na internet, e poderá ser alterado mediante autorização do Presidente ou 
do Diretor-Geral, observada a disponibilidade orçamentária. 

Parágrafo  único.  Periodicamente,  o  Presidente  do  Tribunal  determinará  a 
publicação da versão atualizada do plano de contratações.

Art.  3º A execução  do plano de  contratações  ficará  sob a  coordenação do 
Diretor-Geral.

Art. 4º Para as novas aquisições e contratações, em que os recursos já estão 
assegurados e cuja licitação será conduzida pelo próprio Tribunal, fica estabelecido o mês de 
julho como prazo final para realização do procedimento licitatório.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de publicação no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho.

Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Aracaju, 16 de janeiro de 2019.

(assinado digitalmente)
VILMA LEITE MACHADO AMORIM

Desembargadora Presidente
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação

Situação(8)
Início(6) Fim(7)

101 151212019000001
Pesquisa  de  Satisfação  de  Usuários 
Externos

1,00 unidade Licitação AGE

Medição  do  grau  de  satisfação  dos  usuários  externos 
(advogados  e  jurisdicionados)  para  acompanhar  a 
evolução e o cumprimento de meta estratégica no Plano 
Estratégico  Participativo  deste  Tribunal,  sexênio  2015-
2020.

10.615,00 10.615,00 março agosto

102 151212019000002
Locação  de  espaço  para  realização  de 
eventos

1,00 unidade
Prorrogação do 

contrato
AGE e EJUD

Realização  de  eventos  institucionais  ou  ações  de 
capacitação,  a  exemplo  de  cursos,  oficinas,  encontros, 
reuniões e workshops, sob o regime de semi-internato

31.000,00 31.000,00 novembro janeiro

103
Entrega  de  Premiação  alusiva  ao 
Programa “Banco de Ideias”

1,00 unidade N/A AGE

Premiação que objetiva valorizar ideias de magistrados e 
servidores para a melhoria da prestação jurisdicional, das 
rotinas de trabalho, cumprimento de metas, qualidade de 
vida, ambiente de trabalho

8.000,00 julho outubro

SUBTOTAIS AGE 41.615,00 49.615,00

201 151212019000005 Serviços fotográficos, sob demanda 135,00 hora Licitação ASCOM
Registro fotográfico de eventos e solenidades no âmbito 
de atuação da Justiça do Trabalho em Sergipe.

15.000,00 15.000,00 outubro dezembro

202 151212019000006 Serviços de assessoria de imprensa 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
ASCOM

Produção  de  notícias  e  releases  institucionais  para 
divulgação no âmbito da internet, intranet, redes sociais e 
imprensa em geral

298.900,00 298.900,00 maio julho

203 151212019000007
Contratação  de  espaço  publicitário 
(Radio, Busdoor, Outdoor e Jornais), sob 
demanda

800,00 veiculação Licitação ASCOM
Divulgação de eventos e ações institucionais da Justiça do 
Trabalho no âmbito do Estado de Sergipe

10.000,00 10.000,00 abril junho

204 151212019000008
Locação  de  serviços  e  materiais  para 
realização de eventos, sob demanda

1,00 verba Licitação ASCOM Realização de eventos institucionais 5.000,00 5.000,00 janeiro fevereiro

205 151212019000009
Serviços  de  sinalização,  plotagem  e 
confecção de banners, sob demanda

1,00 verba Licitação ASCOM
Sinalização dos prédios, unidades e postos de trabalho, de 
placas de trânsito e de comunicação visual para eventos.

5.000,00 5.000,00 janeiro fevereiro

206 151212019000010 Serviços gráficos, sob demanda 1,00 verba Licitação ASCOM
Produção de impressos informativos, convites e materiais 
para eventos e solenidades do TRT20

10.000,00 10.000,00 janeiro fevereiro

207 151212019000011 Camisas, sob demanda 3.200,00 unidade Licitação ASCOM

Utilização pelos participantes nos eventos institucionais e 
de qualidade de vida programados para 2019 (Semanas de 
Conciliação  e  Execução,  eventos  do  Programa  Bem 
VIVER, Fórum de Gestão Estratégica, etc)

5.000,00 5.000,00 janeiro fevereiro

SUBTOTAIS ASCOM 348.900,00 348.900,00

301 151212019000122 Taxa de iluminação pública - Energisa 12,00 mês
Contratação 

direta
CAD Pagamento da TIP das unidades atendidas pela Energisa 14.520,00 14.520,00 --- ---
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

302 151212019000123 Taxa de iluminação pública – Sulgipe 12,00 mês
Contratação 

direta
CAD

Pagamento  da  TIP  da  Vara  do  Trabalho  de  Estância 
atendida pela Sulgipe

2.904,00 2.904,00 --- ---

303 151212019000124 Serviços de manutenção dos jardins 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Manutenção  das  áreas  ajardinadas  do  Complexo  da 
Justiça do Trabalho em Aracaju

80.401,00 170.000,00 novembro fevereiro

304 151212019000125
Serviços  de  manutenção  em  central 
telefônica

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Manutenção  da  central  telefônica  tipo  PABX  do 
Complexo  da  Justiça  do  Trabalho  da  20ª  Região  em 
Aracaju

50.400,00 50.400,00 maio agosto

305 151212019000126 Serviços de desinsetização e desratização 4,00 trimestre
Prorrogação do 

contrato
CAD

Manutenção  dos  ambientes  higienizados  e  livres  de 
pragas e ratos

5.943,00 7.200,00 abril julho

306 151212019000127 Serviços de telefonia móvel 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Chamadas  originadas  de  aparelhos  celulares  de  uso  de 
servidores e magistrados na forma da RA 016/2013

71.500,00 71.500,00 maio agosto

307 151212019000128 Serviços via suprimento de fundos 4,00 trimestre N/A CAD
Realização  de  despesas  de  pequeno  vulto  em  que  é 
dispensada a formalização de processo específico

12.000,00 16.000,00 janeiro janeiro

308 151212019000129

Energia elétrica dos prédios sediados em 
Aracaju  e  nas  cidades  de  Maruim, 
Lagarto,  Propriá,  Itabaiana  e  Nossa 
Senhora da Glória

12,00 mês
Contratação 

direta
CAD

Suprimento  de  energia  nos  prédios  localizados  em 
Aracaju  e  nas  cidades  de  Maruim,  Lagarto,  Propriá, 
Itabaiana e Nossa Senhora da Glória

1.510.080,00 1.600.000,00 --- ---

309 151212019000130
Água e captação de esgoto do prédio que 
sedia a vara do trabalho de Estância

12,00 mês
Contratação 

direta
CAD

Abastecimento de água e captação dos esgotos na sede da 
vara do trabalho de Estância

4.792,00 4.792,00 --- ---

310 151212019000131 Serviços de lavanderia 8,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD Lavagem de togas, jalecos, toalhas 5.622,00 5.622,00 abril julho

311 151212019000132
Serviços de telefonia móvel via chip na 
central telefônica

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD Chamadas para telefonia móvel via central telefônica 3.483,00 3.483,00 maio agosto

312 151212019000133
Serviços de telefonia fixa comutada local 
para as unidades sediadas no interior do 
Estado

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Comunicação via telefonia fixa comutada das unidades do 
interior do Estado

13.228,00 13.228,00 março maio

313 151212019000134
Serviços  de  telefonia  fixa  comutada 
(STFC)  na  modalidade  longa  distância 
(LDN)

12,00 mês Licitação CAD Comunicação na modalidade longa distância 13.325,00 8.400,00 janeiro junho

314 151212019000135
Serviços  de  manutenção  em  grupos 
geradores de energia

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  geradores  de 
energia  do  Complexo  da  Justiça  do  Trabalho  da  20ª 
Região em Aracaju

77.110,00 26.760,00 setembro dezembro

315 151212019000136
Serviços  de  manutenção  predial,  sob 
demanda

1,00 verba
Prorrogação do 

contrato
CAD

Manutenção  dos  prédios  e  instalações  do  Tribunal 
localizados na capital e interior do Estado

458.634,00 540.000,00 setembro dezembro

316 151212019000137

Água e captação de esgotos dos prédios 
sediados  em  Aracaju  e  nas  cidades  de 
Maruim,  Lagarto,  Propriá,  Itabaiana  e 
Nossa Senhora da Glória

12,00 mês
Contratação 

direta
CAD

Abastecimento de água e captação de esgotos nos prédios 
localizados  em  Aracaju  e  nas  cidades  de  Maruim, 
Lagarto, Propriá, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória

275.880,00 275.880,00 --- ---
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

317 151212019000138
Energia elétrica para a vara do trabalho 
de Estância

12,00 mês
Contratação 

direta
CAD

Suprimento  de  energia  no  prédio  que  sedia  a  vara  do 
trabalho de Estância

31.611,00 32.000,00 --- ---

318 151212019000139
Serviços de telefonia fixa, na modalidade 
local,  com  tecnologia  DDR  para  as 
unidades sediadas em Aracaju

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Comunicação na modalidade local, nas unidades sediadas 
em Aracaju

62.906,00 9.000,00 setembro novembro

319 151212019000140

Serviços  de  locação  de  gabinete  com 
quatro interfaces analógicas e uma digital 
com  setenta  ramais  e  dez  aparelhos 
telefônicos digitais

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Locação  de  gabinete  com  interfaces  para  central 
telefônica

40.805,00 40.805,00 janeiro abril

320 151212019000141 Locação de placas para central telefônica 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Disponibilização dos ramais  para  ligação via  tronco  da 
central telefônica

50.160,00 50.160,00 setembro novembro

321 151212019000142
Instalação  de  sistema  de  proteção  para 
trabalhos em altura.

2,00 mês Licitação CAD

Implantação  de  estrutura  contemplada  no  projeto 
desenvolvido  de  sistema de  proteção  contra  quedas  de 
modo  a  atender  às  normas  técnicas  de  segurança  do 
trabalhador

50.000,00 60.000,00 janeiro março

322 151212019000143

Serviços  de  readequação  e  manutenção 
do sistema de proteção  contra  descarga 
atmosférica (spda) do edifício sede e do 
Fórum Dantas do Prado

3,00 mês Licitação CAD
Atendimento  à  norma  regulamentadora  relativa  a 
inspeção  e  manutenção  de  instalações  expedida  pela 
ABNT

150.000,00 150.000,00 janeiro março

323 151212019000144

Projeto  de  sistema  de  proteção  contra 
quedas  para  serviços  de  manutenção, 
limpeza  e  restauração  de  fachadas  no 
Fórum  Dantas  do  Prado  e  no  edifício 
sede

2,00 mês Licitação CAD Atendimento às normas de segurança do trabalhador 10.000,00 10.000,00 janeiro março

324
151212019000145 
151212019000147

Serviços, com mão de obra residente, na 
área de refrigeração

12,00 mês Licitação CAD
Manutenção dos aparelhos de ar condicionado do TRT da 
20ª Região

258.981,00 258.981,00 janeiro abril

325 151212019000146
Serviços com mão de obra residente nas 
áreas  de  limpeza  e  conservação,  copa, 
mensageria, recepção e garçom

12,00 mês Licitação CAD
Atendimento às necessidade desses serviços no TRT 20ª 
Região

2.350.261,00 2.408.000,00 maio agosto

326 151212019000148
Serviços com mão de obra residente na 
área  de  manutenção  de  instalações 
prediais

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
CAD

Realização  dos  pequenos  serviços  de  manutenção  das 
instalações  dos  prédios  de  forma  célere,  mediante 
terceirização de mão de obra

100.111,00 100.111,00 janeiro abril

327 151212019000149
Material de consumo por suprimento de 
fundos

4,00 trimestre N/A CAD
Realização  de  despesas  de  pequeno  vulto  em  que  é 
dispensada a formalização de processo específico

16.000,00 16.000,00 janeiro janeiro

328 151212019000150 Gás GLP em botijão de 13 kg 1,00 ano
Contratação 

direta
CAD

Utilização nas copas dos prédios da capital e interior do 
Estado

11.220,00 11.220,00 janeiro março

329 151212019000151

Serviços de ampliação e readequação das 
subestações  elétricas  localizadas  no 
Complexo  da  Justiça  do  Trabalho  em 
Aracaju

1,00 unidade Licitação CAD
Atendimento às necessidade de ampliação, modernização 
e adequação às normas técnicas

350.000,00 350.000,00 janeiro março
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

330 Laudos de insalubridade e periculosidade 5,00 unidade
Contratação 

direta
CAD

Fornecimento de informações e subsídios para a área de 
engenharia

5.000,00 janeiro março

331
Aparelhos de ar condicionados de janela 
e hi wall

1,00 verba Licitação CAD
Substituição  de  aparelhos  antigos  das  salas  técnicas  e 
ambientes menores

30.000,00 janeiro março

332
Equipamentos  de  sonorização  para  o 
auditório e anexo

1,00 verba Licitação CAD
Instalação de equipamentos de sonorização nos ambientes 
instalados  no  novo  prédio  anexo  e  atualizar  os 
equipamentos à tecnologia 4G

50.000,00 janeiro março

SUBTOTAIS CAD 6.081.877,00 6.391.966,00

401 151212019000080
Serviços  de  assistência  à  saúde  de 
servidores  e  magistrados  e  respectivos 
dependentes

1.075,00 pessoa Licitação CGP
Prestação  de  assistência  à  saúde  de  magistrados  e 
servidores na forma prevista no ATO DG.PR Nº 242/2012

2.658.850,00 2.658.850,00 março setembro

402 151212019000081

Certificados  Digitais  para  servidores  e 
magistrados tipo A3 para pessoas físicas, 
com validade de 3 anos, incluindo visitas 
técnicas para emissão de certificados

260,00 unidade Licitação CGP

Atuação  de  servidores  e  magistrados  nos  processos 
administrativos e judiciais – atendimento à Resolução nº 
164/2016 do CSJT, que disciplina o uso e a concessão de 
certificados digitais institucionais no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus

8.520,00 13.000,00 novembro fevereiro

403 151212019000083
Concessão  de  auxílio-transporte  a 
estagiários

12,00 mês N/A CGP
Pagamento  decorrente  da  execução  do  Programa  de 
Estágio, conforme art. 14 da RA nº 018/2012.

153.384,00 167.328,00 janeiro janeiro

404 151212019000084
Inscrição  de  servidores  em  cursos 
externos  (Congressos,  Fóruns, 
Seminários e outros eventos)

3,00 mês
Contratação 

direta
CGP

Participação  de  servidores  em  Cursos,  Congressos, 
Fóruns,  Seminários  e  outros  eventos  solicitados  pelo 
servidor ou de interesse imediato da administração, desde 
que tratem de temas inseridos no plano de capacitação 
2019

70.000,00 70.000,00 fevereiro novembro

405 151212019000085
Contratação  de  facilitador  para 
Workshop – Revisão Anual do PEP

1,00 unidade
Contratação 

direta
AGE Auxílio nos trabalhos relativos à revisão do PEP/2019. 8.000,00 8.000,00 janeiro janeiro

406 151212019000086
Treinamentos  SCI  -  participação  de 
servidores  em cursos  externos  (fora  do 
Estado) 

3,00 unidade
Contratação 

direta
CGP Proposta de capacitação apresentada pela SCI 10.590,00 10.590,00 março novembro

407 151212019000087
Curso Reciclagem Anual para Atividade 
de Segurança (in company) - 2 turmas

2,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Curso de caráter obrigatório – ATO DG.PR Nº 125/2013 
– é  imprescindível  sua realização  para continuidade  da 
percepção da Gratificação de Atividade Judiciária – GAS

40.000,00 40.000,00 maio agosto

408 151212019000088 Seguro de vida para estagiários 12,00 mês
Contratação 

direta
CGP

Contratação decorrente do art. 15 da RA nº 018/2012, que 
regulamenta o Programa de Estágio neste TRT.

1.196,00 1.196,00 junho setembro

409 151212019000089
Contratação de palestrantes para Fórum 
de Gestão Estratégica

1,00 unidade
Contratação 

direta
AGE Evento de caráter obrigatório 25.000,00 25.000,00 agosto novembro

410 151212019000090
Curso  Brigada  de  Incêndio  e  de 
Primeiros  Socorros  (in  company)  –  2 
turmas 

2,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Reciclagem  dos  Brigadistas  –  Curso  de  caráter 
obrigatório – Portaria DGCA.GP. Nº 155/2009 

7.800,00 7.800,00 março junho
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

411 151212019000091 Pesquisa de clima organizacional 1,00 unidade Licitação CGP
Apuração do Índice de Clima Organizacional previsto no 
PEP 2015-2020 aprovado pela RA nº 010/2016

11.000,00 11.000,00 maio agosto

412 151212019000092
Treinamentos  SETIC  -  participação  de 
servidores  em cursos  externos  (fora  do 
Estado) 

3,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Proposta  de capacitação apresentada  pelo Secretário  da 
SETIC

11.570,00 11.570,00 março novembro

413 151212019000093
Treinamentos  NSI  -  Participação  de  2 
servidores no curso Tático com Calibre 
12 

2,00 unidade
Contratação 

direta
CGP Proposta de capacitação apresentada pelo chefe do NSI 3.200,00 ----- ----- Cancelada

414 151212019000094
Treinamentos  NSI  -  Participação  de  2 
servidores no curso Tático com Pistola II 

2,00 unidade
Contratação 

direta
CGP Proposta de capacitação apresentada pelo chefe do NSI 6.300,00 ----- ----- Cancelada

415 151212019000095
Curso de Desenvolvimento Gerencial (in 
company

6,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Curso  de  caráter  obrigatório  –  art.  5,  §  3º,  da  Lei 
11.416/2006

90.000,00 90.000,00 fevereiro maio

416 151212019000096 Curso de Desenvolvimento Humano 2,00 unidades
Contratação 

direta
CGP

Proposta  de  capacitação  na  área  de  Desenvolvimento 
Humano para 2019.

20.000,00 20.000,00 março junho

417 151212019000097
Consultoria em Gestão por Competência 
para ampliação do programa para todo o 
Tribunal

1,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Ampliação  do mapeamento dos  postos  de trabalho não 
gerenciais

50.000,00 50.000,00 fevereiro maio

418 151212019000098
Curso  Legislação  de  Pessoal  - 
Aposentadoria e Pensão (in company)

1,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Proposta de capacitação na área de Legislação de Pessoal 
para 2019

31.500,00 31.500,00 abril julho

419 151212019000099
Curso  sobre  Contratações  Públicas  (in 
company)

1,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Proposta  de  capacitação  na  área  de  Contratações  de 
Pessoal para 2019

31.500,00 31.500,00 maio agosto

420 151212019000100

Treinamento  a  serem  realizados  com 
pagamento  de  GECC  - 
servidores/magistrados de outros órgãos 
da Administração Pública Federal 

6,00 unidade N/A CGP
Proposta de capacitação com pagamento de GECC para 
2019

87.700,00 87.700,00 janeiro fevereiro

421 151212019000101
Treinamentos  a  serem  realizados  com 
pagamento  de  GECC  –  a  servidores  e 
magistrados deste Tribunal 

42,00 unidade N/A CGP
Proposta de capacitação com pagamento de GECC para 
2019

166.042,00 152.021,56 janeiro fevereiro

422 151212019000102
Treinamentos  SETIC  -  cursos  in 
company 

1,00 unidade
Contratação 

direta
CGP

Proposta  de capacitação apresentada  pelo Secretário  da 
SETIC

25.000,00 25.000,00 abril agosto

423 151212019000103
Concessão  de  GECC  nos  processos 
seletivos para estágio

4,00 unidade N/A CGP

Pagamento  da  gratificação  de  encargo  de  curso  ou 
concurso regulamentada pelo ATO DG.PR Nº 155/2012 
em decorrência de previsão de 4 processos seletivos para 
2019  (direito,  engenharia  civil,  administração  e  design 
gráfico)

82.037,00 82.037,00 janeiro fevereiro

424 151212019000104 Concessão de bolsa de estágio 12,00 mês N/A CGP
Pagamento  decorrente  da  execução  do  Programa  de 
Estágio, conforme art. 13 da RA nº 018/2012.

796.800,00 796.800,00 janeiro janeiro

425 151212019000105 Mídia  criptográfica  (tokens)  para 
armazenar o certificado digital.

260,00 unidade Licitação CGP Certificação  digital  para  atuação  nos  processos 
administrativos e judiciais – atendimento à Resolução nº 

2.100,00 13.000,00 novembro fevereiro

ATOPR_Plano_Contratacoes_2019.odt



PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

164  do  CSJT,  que  Disciplina  o  uso  e  a  concessão  de 
certificados digitais institucionais no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus

426
Treinamento  NSI  –  inscrição  de  4 
Agentes  no  Curso  de  Operador  e 
emprego tático da carabina CTT-40 

4,00 unidade
Contratação 

direta
CGP Proposta de capacitação apresentada pelo chefe do NSI 16.000,00 agosto novembro

SUBTOTAIS CGP 4.398.089,00 4.419.892,56

501 151212019000152
Serviços de suporte técnico e atualização 
de versões do SIABI

1,00 unidade Licitação EJUD Sistema de manutenção e suporte técnico da biblioteca 8.500,00 ----- ----- Cancelada

502 151212019000153
Assinatura anual da revista trabalhista e 
previdenciária

1,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD

Acesso  à  base  de  dados  da  revista  trabalhista  e 
previdenciária, importante fonte de pesquisa para a área 
judiciária 

1.947,00 ----- ----- Cancelada

503 151212019000154
Assinatura  anula  do  jornal  Correio  de 
Sergipe

1,00 unidade
Contratação 

direta
ASCOM

Atendimento à necessidade da ASCOM de assinatura de 
jornal local para leitura e seleção de notícias de interesse 
do Tribunal

660,00 1.000,00 janeiro janeiro

504 151212019000155
Assinatura  anual  da  revista  conjuntura 
econômica

1,00 unidade Renovação SCAD Consulta e acompanhamento de indicadores econômicos 180,00 180,00 maio junho

505 151212019000156
Serviços  de  publicação  de  matéria  em 
jornal local/regional

1,00 unidade Licitação CMP
Publicação  de  extratos  de  avisos  de  licitações  e  de 
contratos

40.000,00 40.000,00 maio junho

506 151212019000157 Assinatura anual do banco de preços 1,00 unidade Licitação CMP
Disponibilização  de  ferramenta  de  pesquisa  de  preços 
praticados no âmbito da Administração Pública

7.000,00 7.000,00 julho agosto

507 151212019000158 Assinatura anual do jornal da cidade 1,00 unidade
Contratação 

direta
ASCOM

Atendimento à necessidade da ASCOM de assinatura de 
jornal local para leitura e seleção de notícias de interesse 
do Tribunal

650,00 1.200,00 janeiro janeiro

508 151212019000159
Assinatura  anual  do  informativo  de 
licitações e contratos 

1,00 unidade
Contratação 

direta
CMP

Disponibilização de repositório de artigos doutrinários e 
jurisprudenciais sobre licitações e contratos

9.462,00 9.800,00 novembro dezembro

509 151212019000160 Seguros de automóveis e imóveis 1,00 unidade Licitação CMP
Renovação  e  atualização  de  seguro  para  imóveis  e 
automóveis por mais doze meses

50.000,00 50.000,00 junho agosto

510 151212019000161 Material de expediente 1,00 unidade Licitação CMP
Reposição  do  estoque  de  material  de  expediente  do 
almoxarifado no exercício de 2019

40.000,00 40.000,00 janeiro março

511 151212019000162 Gêneros alimentícios 1,00 unidade Licitação CMP
Reposição  do  estoque  de  gêneros  alimentícios  do 
almoxarifado no exercício de 2019

80.000,00 80.000,00 fevereiro abril

512 151212019000163
Material de copa, cozinha, higienização e 
limpeza

1,00 unidade Licitação CMP
Utilização  nos  serviços  terceirizados  de  limpeza, 
conservação e copeiragem

180.000,00 180.000,00 abril junho

513 151212019000164
Assinatura  anual  do  suplemento 
trabalhista para a biblioteca

1,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD

Manutenção  da  base  atualizada  de  informações  de 
natureza trabalhista de interesse do Tribunal

2.000,00 ----- ----- Cancelada

514 151212019000165 Combustíveis. 12,00 mês Licitação CMP Manutenção da frota abastecida de combustíveis durante 60.000,00 60.000,00 outubro dezembro
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o exercício 2019

515 151212019000166 Água mineral 12,00 mês Licitação CMP
Atendimento ao consumo de água mineral em garrafões 
de 20 l durante o exercício 2019

30.000,00 30.000,00 outubro dezembro

516 151212019000167

Serviços  de  confecção  de  borrachas  de 
impressão  para  carimbos  automáticos  e 
crachás  de  identificação  funcional  em 
PVC.

12,00 mês
Contratação 

direta
CMP

Confecção  de  borrachas  de  impressão  para  carimbos 
entintados no exercício 2019

4.200,00 3.000,00 janeiro fevereiro

517 151212019000168
Material de consumo via suprimento de 
fundos

1,00 unidade N/A CMP
Realização  de  despesas  de  pequeno  vulto  em  que  é 
dispensada a formalização de processo específico

21.000,00 21.000,00 janeiro fevereiro

518 151212019000169 Suprimento de informática 1,00 unidade Licitação CMP
Reposição do estoque de suprimento de informática do 
almoxarifado no exercício de 2019

30.000,00 60.000,00 março julho

519 151212019000170
Serviços  de  publicação  de  matérias  no 
Diário Oficial da União

12,00 mês
Contratação 

direta
CMP

Publicação de matérias de interesse do TRT da 20ª Região 
relacionadas a licitações e contratações.

42.001,00 42.000,00 janeiro fevereiro

520 151212019000171 Mesa redonda para reunião. 3,00 unidade Licitação CMP
Mobiliário  para  reposição  de  itens  com  desgaste 
acentuado em unidades do Tribunal

3.900,00 ----- ----- Cancelada

521 151212019000172 Mesa reta 1,40x0,70x0,74 m. 5,00 unidade Licitação CMP
Mobiliário  para  reposição  de  itens  com  desgaste 
acentuado em unidades do Tribunal

6.000,00 ----- ----- Cancelada

522 151212019000173 Cadeiras ergonômicas. 25,00 unidade Licitação CMP
Mobiliário  para  reposição  de  itens  com  desgaste 
acentuado em unidades do Tribunal

30.000,00 ----- ----- Cancelada

523 151212019000174 Longarinas. 15,00 unidade Licitação CMP
Mobiliário  para  reposição  de  itens  com  desgaste 
acentuado em unidades do Tribunal

25.500,00 ----- ----- Cancelada

SUBTOTAIS CMP 673.000,00 625.180,00

601 151212019000061 Custeio do Programa “Sorria TRT” 1,00 verba N/A DG/SPQV
Execução  do  Programa  de  assistência  odontológica 
complementar  “Sorria  TRT”  vinculado  ao  Programa 
“BEM VIVER” de qualidade de vida

65.480,00 65.480,00 janeiro fevereiro

602 151212019000062
Exames  periódicos  para  servidores  e 
magistrados

1,00 verba
Prorrogação do 

contrato
DG/SPQV

Realização  de  exames  previstos  no  PCMSO  conforme 
diretrizes aprovadas pelo Ato DG.PR Nº 243/2012

55.000,00 45.000,00 junho setembro

603 151212019000063 Exames oftalmológicos 1,00 verba
Prorrogação do 

contrato
DG/SPQV

Realização  de  exames  previstos  no  PCMSO  conforme 
diretrizes aprovadas pelo Ato DG.PR Nº 243/2012

9.450,00 5.000,00 junho setembro

604 151212019000064 Produtos odontológicos 1,00 verba
Contratação 

direta
DG/SESP

Atendimento  às  necessidades  do  Setor  de  Saúde  e 
Perícias 

8.000,00 8.500,00 março junho

605 151212019000065 Produtos médicos 1,00 verba
Contratação 

direta
DG/SESP

Atendimento  às  necessidades  do  Setor  de  Saúde  e 
Perícias 

6.000,00 5.000,00 março junho

606 151212019000066 Medicamentos 1,00 verba Contratação DG/SESP Atendimento  às  necessidades  do  Setor  de  Saúde  e 12.000,00 12.000,00 fevereiro maio
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direta Perícias 

607 151212019000067
Serviços  de  ginástica  laboral  para  as 
unidades sediadas em Aracaju

4.054,00 sessão
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Execução de atividade inserida no Programa Bem Viver 
de  qualidade  de  vida  no  trabalho  instituído  e 
regulamentado pela Portaria GP Nº 1000/2007

78.666,00 74.000,00 março junho

608 151212019000068
Serviços de lavagem de roupas utilizadas 
nos serviços de saúde

1,00 verba
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Lavagem  de  roupas  utilizadas  pelos  profissionais  da 
saúde

12.511,00 6.323,00 março junho

609 151212019000069
Serviços  de  manutenção  e  assistência 
técnica nos equipamentos odontológicos

12,00 mês Licitação DG/SESP
Manutenção  dos  equipamentos  odontológicos  em 
perfeitas  condições  de  uso,  tais  como,equipo,  cadeira 
odontológica, autoclave, micromotor e canetas

8.147,00 8.390,00 janeiro março

610 151212019000070
Serviços  de  manutenção  dos 
equipamentos médicos

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Manutenção  dos  equipamentos  médico-hospitalares  em 
perfeitas  condições  de  uso,  tais  como,  tensiômetro, 
negatoscópio, balança, estetoscópio, DEA

16.923,00 5.000,00 julho outubro

611 151212019000071
Serviços  de  ginástica  laboral  para  as 
varas do trabalho de Estância,  N. S.  da 
Glória, Maruim e Propriá

575,00 sessão
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Execução de atividade inserida no Programa Bem Viver 
de  qualidade  de  vida  no  trabalho  instituído  e 
regulamentado pela Portaria GP Nº 1000/2007

87.062,00 70.000,00 março junho

612 151212019000072
Serviços  de  ginástica  laboral  para  as 
varas do trabalho de itabaiana e lagarto

282,00 sessão
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Execução de atividade inserida no Programa Bem Viver 
de  qualidade  de  vida  no  trabalho  instituído  e 
regulamentado pela Portaria GP Nº 1000/2007

43.699,00 35.000,00 março junho

613 151212019000073
Serviços  de  coleta,  transporte  e 
tratamento  de  resíduos  de  serviço  de 
saúde

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
DG/SESP

Coleta e destinação final de resíduos gerados pelo setor 
de saúde para cumprimento a exigência legal.

4.397,00 6.000,00 abril julho

614 151212019000074
Realização de três eventos vinculados ao 
Programa BEM VIVER de Qualidade de 
Vida

3,00 eventos
Contratação 

direta
DG/SPQV

Execução de atividade inserida no Programa Bem Viver 
de  qualidade  de  vida  no  trabalho  instituído  e 
regulamentado pela Portaria GP Nº 1000/2007

30.450,00 ----- ----- Cancelada

615 151212019000075
Realização de evento comemorativo em 
homenagem ao Dia das Mães

1,00 verba
Contratação 

direta
DG/SPQV

Satisfação e melhoria da qualidade de vida de servidores 
e magistrados

5.000,00 6.000,00 março maio

616 151212019000076
Serviços de instrutoria/regência do Coral 
20ª Voz

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
DG/SPQV

Execução de atividade inserida no Programa Bem Viver 
de  qualidade  de  vida  no  trabalho  instituído  e 
regulamentado pela Portaria GP Nº 1000/2007

21.310,00 20.940,00 março junho

617 151212019000077

Serviços/profissionais para realização de 
atividades  vinculadas  ao  Programa 
“Novos  Rumos”  de  Preparação  para  a 
Aposentadoria

1 verba
Contratação 

direta
DG

Execução do  Programa “Novos  Rumos”  de Preparação 
para Aposentadoria TRT20.

27.000,00 22.000,00 março junho

618 151212019000078
Passagens aéreas para deslocamentos de 
servidores e magistrados

12,00 mês Licitação DG
Atendimento  às  despesas  com  passagens  aéreas  de 
servidores e magistrados

396.000,00 396.000,00 janeiro março

619
Contratação  de  especialistas  para 
composição de junta médica oficial com 
o  objetivo  de  avaliar 

25,00 perícia
Contratação 

direta
DG/SESP

Realização de perícias  exigidas por lei em servidores e 
magistrados 

25.000,00 março junho
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servidores/magistrados

620
Serviços especializados em medicina do 
trabalho

1,00 verba Licitação DG

Avaliação  clínica  de  magistrados  e  servidores,  baseada 
nos exames médicos periódicos do PCMSO (Programa de 
Controle  Médico  e  Saúde  Ocupacional),  bem  como  o 
acompanhamento da saúde dos magistrados e servidores 
do TRT 20ª Região, em conformidade com a Resolução 
CSJT nº 141/2014

25.000,00 março junho

SUBTOTAIS DG 887.095,00 840.633,00

701 151212019000109
Instrutoria/Inscrição em outras ações de 
capacitação para magistrados

2,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD Execução do plano de capacitação de magistrados 10.000,00 10.000,00 janeiro dezembro

702 151212019000110 Serviços de hospedagem 28,45 unidade
Prorrogação do 

contrato
EJUD

Pagamento  de  diárias  em  hotel  para  colaboradores 
eventuais que participam como instrutores em eventos de 
capacitação

8.002,00 8.002,00 janeiro dezembro

703 151212019000111
Inscrição  de  magistrados  em  eventos 
externos  (Congressos,  Fóruns  e 
similares) realizados por pessoa jurídica

12,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD Execução do plano de capacitação de magistrados 12.000,00 12.000,00 janeiro dezembro

704 151212019000112
Contratação/Instrutoria  para  curso  de 
direito do trabalho e processo do trabalho 
para servidores da área judiciária

2,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD

Execução do plano de capacitação em direito e processo 
do trabalho para servidores da área judiciária

12.000,00 12.000,00 março outubro

705 151212019000113
Contratação/Instrutoria  para  Curso 
Intensivo de Formação Continuada

2,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD Execução do plano de capacitação de magistrados 70.000,00 70.000,00 maio novembro

706 151212019000114
Inscrição  de  magistrados  em  curso, 
congressos  e  outros  eventos  realizados 
por pessoa física

12,00 unidade
Contratação 

direta
EJUD Execução do plano de capacitação de magistrados 12.000,00 12.000,00 maio novembro

707 151212019000115 Passagens aéreas 35,00 unidade
Prorrogação do 

contrato
EJUD

Atendimento  às  necessidades  de  deslocamento  de 
magistrados quando em viagem a serviço

35.001,00 35.001,00 janeiro dezembro

708 151212019000116
Assinatura  anual  do  periódico 
Suplemento Trabalhista para a Biblioteca

1,00 unidade
Prorrogação do 

contrato
Biblioteca Atualização do acervo da biblioteca 2.000,00 2.000,00 janeiro dezembro

709 151212019000117
Assinatura  anual  da  Revista  Síntese 
Trabalhista e Previdenciária

1,00 unidade
Prorrogação do 

contrato
Biblioteca Atualização do acervo da biblioteca 1.900,00 1.900,00 janeiro dezembro

710 151212019000119
Livros  para  distribuição  nas  varas  e 
gabinetes

120,00 Unidade Licitação EJUD
Aquisição  de  acervo  atualizado  em  face  da  reforma 
trabalhista

10.000,00 10.000,00 março novembro

711 151212019000120 Livros para o acervo da biblioteca 2,00 Semestre Licitação Biblioteca Atualização do acervo da biblioteca 10.000,00 10.000,00 março novembro

712 151212019000121
Serviços de suporte técnico e atualização 
do SIABI

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
Biblioteca

Manutenção do sistema informatizado de administração 
da biblioteca

9.000,00 9.000,00 janeiro dezembro

SUBTOTAIS EJUD 191.903,00 191.903,00

801 151212019000177 Serviços  de  recarga  de  extintores  e 1,00 verba Contratação NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 3.112,00 3.112,00 março junho
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revisão  de  mangueiras  e  hidrantes  de 
combate  a  incêndio  dos  prédios  de 
Aracaju e interior do Estado 

direta

802 151212019000178
Serviços  de  manutenção  de 
equipamentos de Raio X 

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 56.870,00 56.870,00 julho setembro

803 151212019000179 Confecção de chaves. 1,00 verba
Contratação 

direta
NSI Segurança e manutenção do patrimônio 756,00 756,00 janeiro abril

804 151212019000180 Serviço de manutenção de elevadores 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
NSI Segurança de pessoas e manutenção do patrimônio 42.043,00 42.043,00 outubro dezembro

805 151212019000181
Serviços  de  manutenção  preventiva  e 
corretiva da frota de veículos do Tribunal 

1,00 verba
Prorrogação do 

contrato
NSI Conservação dos veículos 25.200,00 25.200,00 setembro novembro

806 151212019000182
Custeio da taxa de condomínio de vaga 
de garagem de propriedade do Tribunal

12,00 mês N/A NSI Pagamento de taxa condominial 1.652,00 1.652,00 janeiro janeiro

807 151212019000183
Licenciamento  de  veículos  da  frota  do 
Tribunal 

1,00 verba N/A NSI Pagamento do licenciamento anual de veículos 1.575,00 1.575,00 janeiro fevereiro

808 151212019000184 Serviços de lavagem de veículos 1,00 verba
Contratação 

direta
NSI Conservação e limpeza dos veículos 1.890,00 1.890,00 janeiro abril

809 151212019000185 Serviços de revisão de veículos 6,00 semestre
Contratação 

direta
NSI Conservação dos veículos 7.875,00 7.875,00 janeiro abril

810
151212019000186 
151212019000189

Serviços  de  vigilância  armada  nos 
prédios da capital

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 1.611.496,00 1.611.496,00 janeiro março

811 151212019000187
Serviços de vigilância armada nas varas 
do  trabalho  do  interior  do  Estado  –  6 
postos de vigilância. 

12,00 mês Licitação NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 1.340.234,00 1.340.234,00 outubro dezembro

812 151212019000188
Serviços  de  condução  de  veículos 
mediante locação de mão de obra 

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
NSI Serviços administrativos e transporte de magistrados 101.748,00 101.748,00 maio julho

813 151212019000190

Contratação de psicólogo para realização 
de  teste  psicológico  para  renovação  de 
porte de arma dos agentes de segurança 
judiciária.

1,00 unidade
Contratação 

direta
NSI

Atendimento  a  requisitos  legais  para  porte  de  arma de 
agentes de segurança judiciária

2.100,00 2.100,00 janeiro março

814 151212019000191 Cones para sinalização 60,00 unidade
Contratação 

direta
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 4.725,00 4.725,00 janeiro março

815 151212019000192 Fardamento para agentes de segurança 1,00 verba Licitação NSI
Renovação e padronização do fardamento dos agentes de 
segurança judiciária

63.000,00 63.000,00 janeiro março

816 151212019000193
Equipamentos  táticos  individuais  e 
coletivos  de  uso  do  grupo  especial  de 
segurança

1,00 verba
Contratação 

direta
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 5.775,00 5.775,00 janeiro março
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PLANO DE CONTRATAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Atualização: Data: 16/01/2019

Item Item SIGEO-JT(1) Objeto Quantidade Unidade
Modalidade de 
contratação(2)

Demandante(3) Justificativa resumida
Estimativa 

orçamentária(4) 
(R$)

Estimativa de 
execução(5) 

(R$)

Ciclo de Contratação
Situação(8)

Início(6) Fim(7)

817 151212019000194
Cofres para acautelamento de armas para 
as varas do trabalho do interior do Estado

6,00 unidade
Contratação 

direta
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 3.780,00 3.780,00 janeiro março

818 151212019000195
Instalação  de  CFTV  no  novo  prédio 
anexo

1,00 verba Licitação NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 210.000,00 210.000,00 janeiro março

819 151212019000196
Portal  detector  de  metais  para  o  novo 
prédio  anexo  e  varas  do  trabalho  do 
interior do Estado

3,00 unidade Licitação NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 94.500,00 94.500,00 janeiro março

820 Pneus 1,00 verba Licitação NSI Segurança de pessoas e conservação dos veículos 40.165,00 janeiro março

821 Carabinas 6,00 unidade
Contratação 

direta
NSI Segurança de pessoas e do patrimônio 29.080,00 janeiro março

SUBTOTAIS NSI/PR 3.578.331,00 3.647.576,00

901 151212019000079 Serviços de discagem gratuita (0800) 12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
OUVIDORIA Atendimento às ligações de cidadãoS e jurisdicionados 2.560,00 4.800,00 janeiro janeiro

SUBTOTAIS OUVIDORIA 2.560,00 4.800,00

1001 151212019000003
Acervo da LTr Digital para servidores e 
magistrados

1,00 verba
Contratação 

direta
SEJUD Acesso ao conteúdo da Ltr em acervo digital 22.641,00 40.000,00 outubro dezembro

1002 151212019000004
Serviços de processamento de dados da 
Receita Federal – Rede SERPRO

12,00 mês
Contratação 

direta
SEJUD

Acesso  a  banco  de  dados  da  Receita  Federal  (CPF  e 
CNPJ)

12.876,00 21.064,00 outubro dezembro

1003 151212019000175 Serviços postais prestados pelos Correios 12,00 mês
Contratação 

direta
SEJUD

Expedição  de  notificações,  ofícios,  malotes  e  outros 
documentos via Correios

402.336,00 402.336,00 março maio

1004 151212019000176

Serviços de digitalização de documentos 
e peças processuais via locação de mão 
de  obra  de  entidade  assistencial  de 
surdos

12,00 mês
Contratação 

direta
SEJUD

Serviços  de  digitalização  de  documentos  e  peças 
processuais junto aos setores demandantes do Tribunal

152.324,00 152.324,00 janeiro março

SUBTOTAIS SEJUD 590.177,00 615.724,00

1101 151212019000012
Serviços  técnicos  de  atendimento  tipo 
Central  de  Serviços  (Service  Desk)  – 
vigência 31/08/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Atendimento a usuários internos e externos do TRT20 via 
Central de Serviços

445.378,00 465.810,40 abril agosto

1102 151212019000013
Serviços  de  rede  de  dados  e  voz  da 
Justiça do Trabalho.

12,00 mês N/A SETIC Prover serviços de telecomunicações para o TRT20. 77.829,00 62.893,27 ----- -----

1103 151212019000014
Solução de Business Intelligence para o 
TRT20

1,00 verba
Participação em 

ata
SETIC

Maior celeridade com menos envolvimento da equipe de 
TI  na  coleta  de  dados,  organização,  análise,  ação  e 
monitoramento  para  fins  de  tomada  de  decisões  e  de 
identificar se os investimentos realizados estão trazendo 
melhores resultados.

5.000,00 5.000,00 março agosto

1104 151212019000015 Suporte  para  solução  de  registro 12,00 mês Prorrogação do SETIC Maior  transparência  sobre  os  fatos  e  ações  ocorridas 28.572,00 28.573,48 fevereiro junho
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Ciclo de Contratação
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Início(6) Fim(7)

audiovisual de Audiências – Kenta DRS 
- vigência 03/07/2019

contrato durante as audiências do TRT20.

1105 151212019000016

Serviço  de  suporte,  manutenção, 
capacitação e atualização das licenças do 
software  Axios  Assyst,  por  20  meses  - 
vigência 30/03/2019

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Melhoria  na  realização  de  diagnósticos  acerca  da 
qualidade  dos  serviços  de  TI  disponibilizados  pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação; 

75.261,00 76.510,05 janeiro março

1106 151212019000017
Solução  de  filtragem  para  acesso  a 
Internet – vigência 05/05/19

12,00 mês N/A SETIC Segurança da informação 12.239,00 4.061,96 ----- -----

1107 151212019000018
Serviços de suporte a ambiente VMWare 
para as licenças já adquiridas - vigência 
02/02/2019

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Manutenção  de  suporte  à  virtualização  de  servidores 
VMWare.

369.331,00 600.000,00 janeiro janeiro

1108 151212019000019
Serviços de suporte técnico e atualização 
de licenças de Banco de Dados para PJe 
– vigência 31/08/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Ampliação do nível  de disponibilidade e confiabilidade 
do banco de dados do Pje  por meio  de um serviço  de 
suporte que atenda rapidamente as nossas necessidades.

145.391,00 160.751,25 abril agosto

1109 151212019000020

Serviço  de  suporte,  manutenção  e 
atualização  das  licenças  do  software 
Módulo Risk Manager,  por 12 meses – 
vigência 14/12/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Manutenção  das  ações  e  atividades  inerentes  aos 
processos  de  segurança  da  informação,  em  especial  a 
Gestão de Risco e Conformidade.

39.546,00 41.982,89 agosto novembro

1110 151212019000021
Serviços de suporte técnico e atualização 
de licenças de Sistema Operacional para 
PJe.

12,00 mês Participação SETIC
Ampliação do nível  de disponibilidade e confiabilidade 
do SO do Pje  por meio de um serviço  de suporte  que 
atenda rapidamente as nossas necessidades.

19.901,00 19.901,00 ----- -----

1111 151212019000022
Suporte,  atualização e  manutenção para 
software de Backup IBM Tivoli Storage 
Manager – TSM

12,00 mês N/A SETIC

O sistema de backup é fundamental na salvaguarda dos 
dados  computacionais  do  Tribunal.  Modernizar  esse 
ambiente  prevenirá  falhas  e  o  tornará  mais  confiável, 
contribuindo diretamente nas situações de restauração de 
serviços de TIC.

120.000,00 ----- ----- Concluída

1112 151212019000023
Aquisição de solução de análise de dados 
e auditoria

1,00 Ano Licitação SCI Automatização dos processos de auditoria 5.620,00 46.445,00 ----- -----

1113 151212019000024
Serviços  de  manutenção  dos 
equipamentos  pertinentes  ao  Datacenter 
deste regional – vigência 18/12/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Suporte, atualização e manutenção da sala-cofre. 279.293,00 273.775,56 agosto dezembro

1114 151212019000025
Contratação de suporte  para  as  lâminas 
Dell - vigência 31/12/20

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Suporte à infraestrutura de tecnologia da informação 156.000,00 160.105,85 ----- -----

1115 151212019000026
Suporte  para  os  equipamentos  de 
comunicação do tipo switch de rede do 
complexo do TRT20

12,00 mês N/A SETIC
Modernização  do  parque  de  infraestrutura  de  rede  do 
TRT20.

200.001,00 ----- ----- Cancelada

1116 151212019000027
Suporte,  atualização  e  manutenção  de 
Library de Backup Quantum - vigência 
30/11/19

1,00 verba N/A SETIC
Expansão de equipamento de armazenamento de fitas de 
backup

26.975,00 ----- ----- Cancelada

1117 151212019000028 Suporte  ao  Storage  IBM  (24  meses)  - 
vigência 19/09/2020

12,00 mês N/A SETIC Disponibilização ao Processo Judicial Eletrônico – PJe da 
Justiça  Trabalhista  uma  solução  de  armazenamento  de 

360.000,00 76.464,00 ----- -----
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dados capaz de atender os requisitos de disponibilidade e 
performance requeridos pela aplicação. 

1118 151212019000029
Suporte ao roteador Autonomous System 
(AS). 

12,00 mês Licitação SETIC

Manutenção de alta disponibilidade dos serviços de TIC 
que dependem de conectividade à Internet, dispondo de 
redundância  necessária  para  ações  instantâneas  de 
contingenciamento.

119.001,00 84.864,00 ----- -----

1119 151212019000030
Serviço de colaboração e mensageria em 
nuvem (30 meses) – vigência 19/09/2020

12,00 mês N/A SETIC
Aumento do nível de disponibilidade e confiabilidade dos 
serviços de comunicação e colaboração do TRT20.

76.157,00 76.388,79 ----- -----

1120 151212019000031
Link de acesso redundante para Internet 
(Autonomous  System)  -  vigência 
31/03/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Garantia de acesso redundante à internet do TRT20 164.073,00 87.123,12 janeiro março

1121 151212019000032
Internet  móvel,  com  fornecimento  de 
modem.  (tecnologia  4G)  -  vigência 
31/08/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Garantia de acesso redundante à internet do TRT20 39.302,00 39.570,00 abril março

1122 151212019000033
Solução  de  rede  sem  fio  para 
modernização da infraestrutura de TIC

12,00 mês N/A SETIC Renovação de parque de infraestrutura de TIC 120.000,00 ----- -----

1123 151212019000034
Serviços de suporte técnico e atualização 
de  licenças  de  softwares  Oracle  - 
vigência 31/10/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Disponibilização  de  ambiente  estável,  rápido,  seguro  e 
assistido,  para  uso  pelos  usuários  internos  e  externos 
quando do seu acesso aos sistemas corporativos do TRT 
da 20ª Região, inclusive os sistemas de acompanhamento 
de  processos  físicos  trabalhistas  e  de  processo 
administrativo eletrônico.

96.749,00 96.661,67 julho outubro

1124 151212019000035

Contratação  de  rede  de  voz  e  dados 
redundante para as varas do trabalho do 
interior do Estado – 07 links - vigência 
30/11/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Garantia de acesso redundante à internet do TRT20 259.118,00 254.880,00 julho novembro

1125 151212019000036
Solução de acesso ao Ponto de Troca de 
Tráfego de Sergipe

12,00 mês
Contratação 

direta
SETIC

Dotar o TRT20 de poder decisório em questões técnicas 
relacionadas ao tráfego de dados na internet.

76.500,00 76.500,00 fevereiro julho

1126 151212019000037
Serviços de suporte técnico e atualização 
de  licenças  de  Servidor  de  Aplicação 
para PJe - vigência 28/07/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Garantia  de  alta  disponibilidade  do  sistema  Processo 
Judicial eletrônico. As subscrições oferecidas pelo serviço 
pago têm maior confiabilidade nos requisitos de testes, 
segurança  e  infraestrutura,  quando  comparado  com  a 
busca de solução junto à comunidade de usuários, prática 
comum em software livre. 

154.516,00 132.485,97 março julho

1127 151212019000038
Serviços  de  suporte,  atualização  e 
manutenção para software de Antivirus - 
vigência 18/08/21

12,00 mês N/A SETIC
Proteção  dos  computadores  do  TRT20  contra  ameaças 
digitais. 

23.208,00 23.208,00 ----- -----

1128 151212019000039
Sistema de  monitoramento  do  Processo 
Judicial  Eletrônico  (APM Introscope)  - 
vigência 13/04/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC

Monitoramento da infraestrutura tecnológica do Processo 
Judicial Eletrônico

124.121,00 123.239,16 janeiro março

1129 151212019000040
Aquisição  de  licenças  do  Windows 
Server 2019 DATACENTER

8,00 unidade Licitação SETIC
Atualização das licenças dos Sistemas Operacionais dos 
servidores do TRT20.

105.000,00 105.000,00 fevereiro julho
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1130 151212019000041
Projeto  de  AS  BUILT  e  serviços  de 
melhoria  do cabeamento estruturado  do 
TRT20

1,00 verba Licitação SETIC
Modernização  da  rede  corporativa  do  complexo  da  JT 
(fibra e cabeamento estruturado)

260.001,00 260.001,00 janeiro junho

1131 151212019000042
Equipamentos  de  armazenamento  de 
dados (storages) do tipo All Flash

1,00 unidade N/A SETIC Renovação de parque de infraestrutura de TIC. 941.567,00 ----- ----- Concluída

1132
Link de acesso redundante para Internet 
(Autonomous  System)  -  Oi  -  vigência 
31/03/19

12,00 mês
Prorrogação do 

contrato
SETIC Garantia de acesso redundante à internet do TRT20 77.753,76 janeiro março

1133
Serviços de suporte técnico e atualização 
de  licenças  de  Servidor  de  Aplicação 
para PJe. 

12,00 mês N/A SETIC Solução que integra a plataforma do PJe 14.208,48 ----- -----

1134 Estações gráficas 4,00 Unidade Licitação ASCOM

Aperfeiçoamento  das  atividades  desempenhadas  pela 
ASCOM  e  CAD  com  otimização  dos  recursos,  maior 
rapidez  e  melhor  qualidade  dos  serviços  e  produtos 
entregues.

200.000,00 fevereiro julho

1135 Impressoras de grande formato 2,00 Unidade Licitação ASCOM

Aperfeiçoamento  das  atividades  desempenhadas  pela 
ASCOM  e  CAD  com  otimização  dos  recursos,  maior 
rapidez  e  melhor  qualidade  dos  serviços  e  produtos 
entregues.

79.167,00 fevereiro julho

1136
Licenças do MSOffice Standart 2016 ou 
superior

33,00 Unidade Licitação SETIC
Aprimoramento das atividades de TIC com a utilização 
de  suíte  de  aplicativos  condizente  com  as  atuais 
necessidades do Tribunal

39.600,00 fevereiro julho

1137 Central Telefônica Voip 1,00 Unidade Licitação CAD
Modernização da central telefônica, que está sem garantia 
por uma com tecnologia VOIP.

400.157,44 fevereiro julho

1138 Calibrar Equipamento Rede Fluke 1,00 Unidade Licitação SETIC Manutenção de equipamento de infraestrutura de rede 30.000,00 fevereiro julho

1139
Modernização  Video  Wall  da 
Infraestrutura de TIC

1,00 Unidade Licitação SETIC Manutenção de equipamento de infraestrutura de rede 120.000,00 fevereiro julho

1140
Suporte  para infraestrutura de container 
de aplicações

1,00 Unidade Licitação SETIC Modernização da infraestrutura de TIC 152.416,34 fevereiro julho

1141
Suporte  para  Blades  Dell  do  Banco  de 
Dados Oracle para 24 meses - vigência 
24/05/19

12,00 Mês Licitação SETIC
Manutenção  da  infraestrutura  de  TIC  para  o 
funcionamento do Banco de Dados Oracle

39.050,40 janeiro maio

1142
Serviços  de  suporte  ao  acesso  remoto 
para usuários interno e externo

12,00 Mês N/A SETIC

Garantia de acesso remoto seguro, rápido e monitorável à 
rede  corporativa  do  TRT,  bem como disponibilizar  aos 
usuários do Tribunal uma interface de trabalho intuitiva e 
amigável.

48.457,60 ----- -----

SUBTOTAIS SETIC 4.925.650,00 4.583.007,44

TOTAIS 21.719.197,00 21.719.197,00

Glossário:
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(1) Item SIGEO-JT: número de identificação do item no Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho
(2) Modalidade de contratação: Licitação, Contratação direta, Prorrogação do contrato, Participação em ata e N/A (quando não corresponde às anteriores)
(3) Demandante: unidades/subunidades que solicitam o produto ou serviço
(4) Estimativa orçamentária: valores previstos na proposta orçamentária
(5) Estimativa de execução: valores incluídos quando da elaboração do plano de contratações
(6) Início: Mês de referência para instrução do processo de contratação com apresentação do Pedido de Contratação ou Documento de Oficialização da Demanda, acompanhado dos 
Estudos Técnico Preliminares (ETP) ou do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB)
(7) Fim: Mês de referência de assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho
(8) Situação: Em andamento, Concluída, Cancelada e Suspensa
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