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Item Objeto da Contratação Jus�fica�va Vínculo com a Estratégia

1 CAPGTIC 3.3.90.40 20/01/2021 28/04/2021 14/05/2021

2 Impressoras mul)funcionais laser A4 CASTIC 4.4.90.52 31/03/2021 10/06/2021 12/07/2021

3 Garan)r a guarda adequada das fitas de backup. CITIC 3.3.90.40 15/12/2021 22/02/2021 15/03/2021

4 CITIC 3.3.90.40 05/04/2021 02/09/2021 17/12/2021

5 CITIC 3.3.90.40 05/04/2021 02/09/2021 17/12/2021

6 CITIC 4.4.90.40 09/07/2021 17/10/2021 31/12/2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Plano Anual de Contratações - SETIC
Exercício 2021 – V2 – 27/12/2021

Unidade 
demandante

Coordenadoria 
de TIC

Classificação 
Orçamentária  

do
Objeto

Prazo para 
finalizar o ETP

Prazo para 
finalizar o 

processo de 
contratação

Prazo para a 
solução estar 

disponível

Serviço de Suporte Técnico com Atualização 
Tecnológica para Solução Integrada de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da 
Informação – Assyst e Ferramenta de CMDB 
Discovery, de inventário eletrônico, de 
gerenciamento de a)vos e configuração 
(ITOM) (AXIOS SYSTEMS)

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

(SETIC)

Garan)a de maior disponibilidade e estabilidade da solução para que o 
atendimento oferecido pela SETIC, pela SILAP e pela CAUSJE possa operar em 
excelência. 

Adequada gestão de a)vos de infraestrutura tecnológica e microinformá)ca, 
conforme resolução CNJ nº 211/2015.

Redução de vulnerabilidades e riscos de segurança com a atualização constante das 
versões das aplicações do pacote.

Vale ressaltar, ainda, que a SETIC contratou serviço especializado de telessuporte e 
atendimento presencial na área de Tecnologia da Informação para o atendimento 
às demandas de suporte técnico de TIC. Por sua vez, essa função de gerenciamento 
de serviços de TI denominada Service Desk (Central de Serviços) é apoiada pelo uso 
da ferramenta Assyst.

PEI Obje)vo 3 - Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 
administra)vas;
PEI Obje)vo 6 - Gestão da governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicações;
PETIC - Obje)vo 2 - Garan)r o gerenciamento de 
serviços de TIC com qualidade;
PETIC - Obje)vo 5 - Garan)r a disponibilidade dos 
sistemas judiciais e administra)vos e
PETIC - Obje)vo 9 - Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 
judiciais e administra)vas

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicações
. 

Para atendimento da demanda, no momento da elaboração dos Estudos 
Preliminares, a Equipe de Planejamento da Contratação deverá avaliar a 
vantajosidade da contratação de serviço de manutenção do parque atual ou 
aquisição de novas máquinas com garan)a e suporte técnico. 

Obje)vos do PEI: 
3. Garan)a de infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados às a)vidades judiciais e administra)vas   

Ações do PEI: 
6 Prover infraestrutura adequada para o 
funcionamento das unidades judiciais e 
administra)vas.

Renovação do Contrato CCT-CT nº 020/2017 – 
Serviços de transporte e guarda de fitas de 
backup

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

PETIC 2016-2020:

Obje)vo 5: Garan)r a disponibilidade dos sistemas 
judiciais e administra)vos
Obje)vo 9: Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 
judiciais e administra)vas

Contratação de serviço de conexão ao 
backbone de internet do Brasil, por meio de 
fibra ó)ca.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Por conta do aumento conOnuo do tráfego de internet, optou-se por realizar 
renovações anuais do serviço, nas quais é reavaliado o consumo e negociada uma 
largura de banda maior se necessário. Quando dessa renovação, o link em uso pelo 
tribunal deverá ser de ao menos 500MB, devendo ser avaliada a necessidade de 
upgrade.

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 5: Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 
e administra)vos
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Contratação de serviço de conexão ao 
backbone de internet do Brasil, por meio de 
enlace de rádio.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Por conta do aumento conOnuo do tráfego de internet, optou-se por realizar 
renovações anuais do serviço, nas quais é reavaliado o consumo e negociada uma 
largura de banda maior se necessário. Quando dessa contratação, o link em uso 
pelo tribunal deverá ser de ao menos 500MB, devendo ser avaliada a necessidade 
de upgrade.

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 5: Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 
e administra)vos
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Registro de preços para aquisição de licenças 
e subscrições da solução de backup IBM 
Spectrum Protect

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Garan)r a disponibilidade e operação normal dos serviços de tecnologia da 
informação que u)lizam da guarda de dados, no servidor de backup TSM, através 
da adequação da subscrição de licenças, garan)ndo a resolução de qualquer 
incidente que venha a afetar o ambiente, bem como garan)r o acesso a qualquer 
ação corre)va ou evolu)va que seja disponibilizada para o sistema em questão.

PETIC 05: Garan)r a disponibilidade dos sistemas 
judiciais e administra)vos
PETIC 09: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas
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7 CITIC 3.3.90.40 18/12/2020 22/01/2021 07/03/2021

8 CITIC 4.4.90.52 22/01/2021 01/02/2021 01/03/2021

9 CITIC 4.4.90.52 22/01/2021 01/02/2021 01/03/2021

10 CITIC 3.3.90.40 29/10/2020 27/11/2020 02/02/2021

11 CITIC 3.3.90.40 29/01/2021 15/11/2020 01/06/2021

12 CITIC 3.3.90.40 21/05/2021 29/08/2021 12/11/2021

13 CITIC 3.3.90.40 22/01/2021 26/02/2021 27/02/2021

14 Ter suporte a)vo para todos os servidores Linux atualmente no Tribunal. CITIC 3.3.90.40 30/06/2021 08/10/2021 22/12/2021

Contratação de enlace redundante para 
interligação dos datacenters Sede <→ FRB 
(10Gbps).

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Pretende-se trabalhar com os dois Datacenters integrados, hospedando ambientes 
de produção. Para a)ngir esse obje)vo, é necessário contar com uma interligação 
confiável e condizente com a demanda entre os sites

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 5: Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 
e administra)vos
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Aquisição de disposi)vo de vídeo, fonte de 
alimentação e cabos para monitores do NOC

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Com a aquisição de uma placa de vídeo própria para uso em ambientes de noc, a 
operação dos 06 monitores tende a ser mais simples, reduzindo o tempo necessário 
para a manipulação das telas pelo operador.

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Aquisição e instalação de sensores de 
temperatura, humidade, CO2 e acesso para 
as salas TC das comarcas.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

A aquisição de sensores possibilitará o monitoramento das instalações, acionando 
imediatamente as equipes responsáveis pelo controle ambiental ou de acesso 
quando houver alguma anormalidade.

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação do contrato de prestação de 
serviço telefônico fixo comutado (STFC).

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Permi)r a manutenção do serviço telefônico fixo comutado (STFC) (fixo-fixo e fixo-
móvel) e de serviço móvel pessoal - SMP (móvel-móvel, móvel-fixo e dados), na 
modalidade local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional 
(LDI) a ser executado de forma conOnua.

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação de contrato de serviço de 
prestação de subscrição de servidor de 
aplicação Jboss

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

A ocorrência de eventos que causem indisponibilidade ou degradação de 
desempenho de aplicações Java Enterprise implantadas neste Tribunal, e que 
estejam associados ao servidor de aplicação JBoss são de diVcil análise da equipe 
técnica deste Regional.

A aquisição das subscrições em questão mi)ga os riscos associados a  
disponibilidade, escalabilidade e desempenho do das aplicações Java Enterprise na 
medida que envolve o fornecedor do servidor de aplicação nos tratamentos das 
ocorrências incidentes.

PETIC 05: Garan)r a disponibilidade dos sistemas 
judiciais e administra)vos
PETIC 09: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação do contrato nº 106/2018, 
referente à prestação de serviços de 
subscrição de servidor de aplicação Jboss por 
12 meses

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

A ocorrência de eventos que causem indisponibilidade ou degradação de 
desempenho de aplicações Java Enterprise implantadas neste Tribunal, e que 
estejam associados ao servidor de aplicação JBoss são de diVcil análise da equipe 
técnica deste Regional.

A aquisição das subscrições em questão mi)ga os riscos associados a  
disponibilidade, escalabilidade e desempenho do das aplicações Java Enterprise na 
medida que envolve o fornecedor do servidor de aplicação nos tratamentos das 
ocorrências incidentes.

PETIC 05: Garan)r a disponibilidade dos sistemas 
judiciais e administra)vos
PETIC 09: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação de licença de soWware LAM PRO 
para gerenciamento dos serviços LDAP.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

As solicitações de novas funcionalidades oriundas da Coordenadoria de Segurança 
de TIC e da Coordenadoria de Atendimento
de TIC não podem ser atendidas pela versão gratuita do soWware

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação de contrato de prestação de 
suporte para servidores linux.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas
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15 Suporte de sistemas operacionais em produção. CITIC 3.3.90.40 19/07/2020 27/10/2020 10/01/2021

16 CITIC 3.3.90.40 18/02/2021 19/07/2021 04/11/2021

17 Fim do suporte e garan)a dos equipamentos. CITIC 3.3.90.40 22/01/2021 31/01/2021 31/01/2021

18 Suporte para Comutadores de Rede POE CITIC 3.3.90.40 22/02/2021 15/03/2021 01/07/2021

19 Renovação de 32 licenças de vSphere Enterprise Plus VMWare. CITIC 3.3.90.40 23/11/2020 14/12/2021 20/01/2021

20 Término do contrato com a atual fornecedora do serviço, em 04/04/2021 CITIC 3.3.90.40 18/12/2020 31/01/2021 04/04/2021

21 CITIC 4.4.90.52 08/07/2021 16/10/2021 30/12/2021

22 CSISTIC 3.3.90.40 18/12/2020 31/01/2021 31/01/2021

Renovação de subscrições Red Hat dos 
servidores de backup TSM.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 

administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 

administra)vas

Contratação de suporte para servidores, 
com equipamentos Dell PowerEdge R620 
(8), Dell PowerEdge M620 (8), Chassi Dell 
PowerEdge M1000e, Switch Ethernet MXL 

10/40 Gbe (4), Brocade M5424 (4),  Dell 
PowerEdge M630 (16 unidades) e M830 (4 

unidades).

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Com o fim do suporte, haverá risco para a con)nuidade dos serviços de TIC em 
razão de possíveis falhas nos equipamentos.

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 

e administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 

administra)vas

Contratação de suporte de hardware para 
equipamentos de armazenamento de 
dados modelos Storage IBM Storwize 

V5000

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 

e administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 

administra)vas

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

O Tribunal possui 126 switchs Huawei adquiridos junto a Goldnet, dos quais apenas 
59 contam com suporte, que estará vigente até 07/2021. Possui também 141 
equipamentos adquiridos junto a VERT, cujo suporte vence no mesmo período e 69 
switchs adquiridos em 2019, do mesmo modelo, cujo suporte vai até 2024. 
Pretende-se contratar suporte para os swithcs Huawei que não contam com o 
serviço, alinhando os prazos dos contratos.

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 5: Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais 
e administra)vos
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação de 32 licenças de vSphere 
Enterprise Plus VMWare.

Coordenadori
a de 

Infraestrutura 
de TIC

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Contratação de fornecimento de solução 
integrada de colaboração e comunicação 
corpora)va.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

1 - Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas judiciais e 
administra)vos
9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Aquisição de aparelhos WIFI APs (Access 
Points) que permitam integração à solução de 
acesso sem fio atualmente em uso na rede 
corpora)va do Tribunal.

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

A solução fornecida pela HP é an)ga, e o Tribunal já enfrentou dificuldades quando 
da realização de contrato de manutenção. Propõe-se realizar licitação com o 
obje)vo de firmar Ata de Registro de Preços para expansão da solução da marca 
Ruckus, abrangendo a possibilidade de subs)tuir a totalidade de equipamentos HP 
e atender eventuais novas demandas.

OE 1: Primar pela sa)sfação dos usuários de TIC
OE 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados ao suporte das a)vidades judiciais e 
administra)vas

Renovação do serviço de manutenção de 
garan)a das licenças do soWware GeneXus 
com vencimento em 31 de janeiro de 2021.

Coordenadori
a de Sistemas 

de TIC

Jus)fica-se pelo fato da aquisição de solução de hardware e soWware baseada em 
equipamento power system - IBM i (Plataforma iSeries) através do Pregão 
Eletrônico nº 158/2014, Contrato CCL-CT nº 028/2015, possuir esta es)ma)va de 
vida, conforme deliberado pelo Comitê de Tecnologia da Informação, ressaltando-
se que ainda que a)nja-se o ponto de não haver novos dados inseridos, 
considerando a migração total para o PJe, há que se manter o sistema disponível 
para re)rada de dados (p.ex. dados estaOs)cos), para efeitos de auditoria, entre 
outras necessidades futuras como restauração de dados.

PEI 3 Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 
administra)vas
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23 CSISTIC 3.3.90.40 22/02/2021 02/06/2021 16/08/2021

24 CSTIC 4.4.90.40 07/01/2021 17/04/2021 07/2021

25 CSTIC 3.3.90.40 18/12/2020 22/01/2021 10/03/2021

26 CSTIC 3.3.90.40 18/12/2020 22/01/2021 17/05/2021

Renovação do serviço de manutenção de 
garan)a das licenças do soWware GxTend 

Coordenadori
a de Sistemas 

de TIC

Jus)fica-se pelo fato da aquisição de solução de hardware e soWware baseada em 
equipamento power system - IBM i (Plataforma iSeries) através do Pregão 
Eletrônico nº 158/2014, Contrato CCL-CT nº 028/2015, possuir esta es)ma)va de 
vida, conforme deliberado pelo Comitê de Tecnologia da Informação, ressaltando-
se que ainda que a)nja-se o ponto de não haver novos dados inseridos, 
considerando a migração total para o PJe, há que se manter o sistema disponível 
para re)rada de dados (p.ex. dados estaOs)cos), para efeitos de auditoria, entre 
outras necessidades futuras como restauração de dados.

PEI 3 Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 
administra)vas

Contratação de licenças, instalação, suporte e 
treinamento para Solução de Segurança Local 
para equipamentos Servidores, 
Microcomputadores e Notebooks do TRT da 
2ª Região

Coordenadori
a de 

Segurança da 
TIC

A demanda é mo)vada pela necessidade de manutenção da segurança no ambiente 
computacional do TRT, com recursos de iden)ficação, quarentena e remoção de 

arquivos ou códigos maliciosos. 

A demanda alinha-se com os seguintes obje)vos 
estratégicos do PEI (Plano Estratégico Ins)tucional) 

2015-2020:

Obje)vo 3 – Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 

administra)vas;

Há, também, alinhamento com os seguintes obje)vos 
do PETIC (Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) 2016-2020, v2.0:

Obje)vo 4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
Obje)vo 5 – Garan)r a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administra)vos;
Obje)vo 9 – Prover infraestrutura e recursos 

tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 
judiciais e administra)vas.

Aquisição de 02 (dois) cer)ficados digitais e-
CNPJ para uso no sistema e-Social.

Coordenadori
a de 

Segurança de 
TIC

O cer)ficado digital e-CNPJ que será adquirido em 2020, expirará 12 meses após a 
sua emissão, sendo necessária a aquisição de um novo cer)ficado para o ambiente 

de produção.

Considerando o risco de comprome)mento e revogação do cer)ficado de produção 
com consequente revogação, é recomendável que o ambiente de homologação 

possua cer)ficado dis)nto do ambiente de produção. Desta forma, caso haja 
comprome)mento do cer)ficado de produção, haverá con)nuidade do 

funcionamento do sistema e-Social, u)lizando-se do cer)ficado do ambiente de 
homologação.

A demanda alinha-se com os seguintes obje)vos 
estratégicos do PEI (Plano Estratégico Ins)tucional) 

2015-2020:

Obje)vo 3 – Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 

administra)vas;
Obje)vo 8 – Garan)a da efe)vidade na prestação 

jurisdicional.

Há, também, alinhamento com os seguintes obje)vos 
do PETIC (Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) 2016-2020, v2.0:

Obje)vo 4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
Obje)vo 5 – Garan)r a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administra)vos;
Obje)vo 9 – Prover infraestrutura e recursos 

tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 
judiciais e administra)vas.

Aquisição de até 04 (quatro) cer)ficados 
digitais do )po Web SSL/TLS padrão ICP-Brasil 
(Infraestrutura de Chaves Públicas – Brasil) 
para instalação nos servidores das aplicações 
e-Social e Alvará Eletrônico.

Coordenadori
a de 

Segurança de 
TIC

O emprego de cer)ficados digitais viabiliza o uso do protocolo de segurança SSL/TLS 
(Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) por aplicações web. Esse protocolo 
previne, por meio de criptografia, a leitura ou alteração dos dados trafegados entre 

o navegador (browser) do usuário e o servidor da aplicação sendo acessada, 
aumentando a segurança dessa comunicação.

Além da questão da segurança, o uso de cer)ficados digitais se faz necessário para 
atender exigências legais e/ou técnicas.

No caso do e-Social, a exigência do cer)ficado digital é estabelecida no Manual de 
Orientação do Desenvolvedor e-Social versão 1.7 (Agosto de 2018), página 20: “O 
cer)ficado digital u)lizado no sistema e-Social deverá ser emi)do por Autoridade 
Cer)ficadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-

Brasil”.
Já no caso da aplicação Alvará Eletrônico, trata-se de exigência do Banco do Brasil, 

conforme instrução norma)va interna tomada como base o Decreto 3.996, de 
31/10/2001, Art.2º, §1º: “Os serviços de cer)ficação digital a serem prestados, 

credenciados ou contratados pelos órgãos e en)dades integrantes da 
Administração Pública Federal deverão ser providos no âmbito da Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.”

A demanda alinha-se com os seguintes obje)vos 
estratégicos do PEI (Plano Estratégico Ins)tucional) 

2015-2020:

Obje)vo 3 – Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 

administra)vas;
Obje)vo 8 – Garan)a da efe)vidade na prestação 

jurisdicional.

Há, também, alinhamento com os seguintes obje)vos 
do PETIC (Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) 2016-2020, v2.0:

Obje)vo 4 – Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
Obje)vo 5 – Garan)r a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administra)vos;
Obje)vo 9 – Prover infraestrutura e recursos 

tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 
judiciais e administra)vas.
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27 CSTIC 3.3.90.40 03/09/2021 16/12/2021 01/03/2022

28 CASTIC 3.3.90.40 PETIC 01, 08 e 09 e PEI 03 18/12/2020 14/01/21 14/01/2021

29 CASTIC 4.4.90.40 18/12/2020 14/01/2021 14/01/2021

30 CASTIC 4.4.90.40 05/10/2021 20/11/2021 10/01/2022

31 CASTIC 4.4.90.52 22/01/2021 15/02/2021 01/05/2021

32 CASTIC 4.4.90.52 28/02/2021 31/03/2021 01/05/2021

33 Aquisição de Notebooks SETIC CASTIC 4.4.90.52 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021

34 SETIC CITIC 4.4.90.40 30/09/2021 31/10/2021 31/12/2021

35 Aquisição de fitas LTO7 para backup SETIC Viabilizar a execução das cópias de segurança em mídia magnétca CITIC 3.3.90.30 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021

36 Aquisição de equipamentos rede wireless SETIC CITIC 4.4.90.52 31/01/2021 28/02/2021 31/12/2021

Realização de testes externos de invasão em 
aplicações/endereços de Internet do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região.

Coordenadori
a de 

Segurança de 
TIC

A aquisição visa a detecção, a análise e a atuação para evitar ou mi)gar acessos 
indevidos e/ou maliciosos, por meio de testes de invasão controlados ao ambiente 

computacional crí)co do TRT2.

A demanda alinha-se com os seguintes obje)vos 
estratégicos do PEI (Plano Estratégico Ins)tucional) 

2015-2020:

Obje)vo 3 – Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 

administra)vas;

Esta demanda está alinhada com os seguintes 
obje)vos do Planejamento Estratégico de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (PETIC 2016-2020):

Obje)vo 3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
Obje)vo 4 - Aprimorar a gestão de segurança de TIC;
Obje)vo 5 - Garan)r a disponibilidade dos sistemas 

judiciais e administra)vos.

Contratação do serviço de armazenamento 
online de foto e imagem - Flickr

Secretaria de 
Comunicação 
Social (Secom)

A hospedagem de fotos que compõem noOcias publicadas no site do TRT-2 é feita 
por meio da ferramenta Flickr, que deixou de ser gratuita. Desde então, a 

assinatura da referida ferramenta vem sendo custeada com recursos próprios dos 
servidores lotados na Secretaria de Comunicação. A transição para ferramenta 

alterna)va gerará custos, além do tempo dispendido dos servidores envolvidos não 
só para sua implementação, como também para a migração de todas as fotos 

hospedadas, cujo link se encontram em noOcias da internet/intranet do TRT-2. 

Renovação de 03 (três) licenças de uso do 
SoWware – Adobe InDesign para desktops 
( Governamental)

Secretaria de 
Gestão 

Jurisprudencia
l, Norma)va e 
Documental

A renovação das 03 (três) licenças do InDesign é imprescindível pois esse soWware é 
u)lizado na editoração da Revista do Tribunal, além de outras publicações desta 

Secretaria, tais como: Informa)vo Semanal, Informa)vo de Execução, Informa)vo 
Pje, Bole)ns de Jurisprudência, JurisConsolidada, Carta de Serviços, etc.

PEI 03 – Garan)a de infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados às a)vidades judiciais e 

administra)va

Renovação de 8 (oito) licenças do “Pacote 
Adobe CC – Todos os Apps” com duração de 
36 meses.

Secretaria de 
Comunicação 
Social (Secom)

Manter as a)vidades desenvolvidas por esta Secretaria, sobretudo, as que 
dependem diretamente dos soWwares em questão.

Dentre as relações da demanda com as estratégias do 
TRT-2, encontram-se:

- Provimento de infraestrutura Vsica adequada às 
a)vidades judiciais e administra)vas; 

- Garan)a de infraestrutura e recursos tecnológicos 
adequados às a)vidades judiciais e administra)vas;
- Garan)a da efe)vidade na prestação jurisdicional;
- Estabelecer a gestão por processos nas unidades 

judiciais e administra)vas do TRT2;
- Prover infraestrutura adequada para o 
funcionamento das unidades judiciais e 

administra)vas; e
- Capacitar con)nuamente magistrados e servidores 

nas competências essenciais e na gestão 
administra)va.

- PETIC 02

Aquisição de impressora laser colorida A3 
para Seção de Produção Gráfica. 

Secretaria de 
Infraestrutura, 

Logís)ca e 
Administração 

Predial.

Atender a demandas de serviços de impressão para as unidades deste Tribunal com 
eficiência e eficácia.

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Aquisição de Licenças de soWware de 
orçamento de obras (Instalação, treinamento, 
suporte técnico).

Secretaria de 
Infraestrutura, 

Logís)ca e 
Administração 

Predial.

Para atualizar os valores de um orçamento de reforma de um prédio gasta-se de 1 a 
2 semanas apenas atualizando os valores originários das tabelas SINAPI ,CPOS e 

TCPO, uma vez que cada serviço com composição recalculada precisa abrir itens e 
subitens. Há também casos em que a composição ou item sai do SINAPI ou a 

composição é reestruturada, e nesse caso deve ser refeita a composição. 

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Promover a renovação de equipamentos an)gos, fora de garan)a em posse de 
Juízes de 1° Grau e áreas administra)vas, bem como garan)r a con)nuidade do 
fornecimento de equipamentos para servidores que precisarem de tal recurso, 

devido a inexistência de equipamentos par)culares, defeitos ou obsolescência dos 
mesmos

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Aquisição de SoWware Assurance para 
servidores Windows Server / SQL Server

Para garantr a disponibilidade e contnuidade dos serviços, faz-se necessária a 
renovação do contrato de suporte técnico especializado, conhecido como SoWware 

Assurance, que auxilia o corpo técnico do Tribunal na prevenção de eventuais 
incidentes ou em sua correção com a maior efciência possível. 

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

O obje)vo é ter uma ATA de registro de preços vigente para eventual aquisição de 
equipamentos visando repor a reserva técnica atual, garan)ndo a con)nuidade do 
serviço em pauta, que permite a magistrados, servidores e jurisdicionados o acesso 

aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal através de tablets, smartphones e 
notebooks.

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.
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37 Aquisição de WEBCAM SETIC CASTIC 4.4.90.52 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021

38 Aquisição de Adaptador para rede Wifi SETIC CASTIC 3.3.90.30 31/07/2021 30/08/2021 31/12/2021

39 SETIC CASTIC 3.3.90.30 31/01/2021 28/02/2021 31/12/2021

40 SCERI CASTIC 4.4.90.40 31/01/2021 28/02/2021 31/12/2021

Disponibilizar recursos de câmera e microfones para as salas de videoconferência e 
reuniões do TRT-2

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Disponibilizar recurso de Wi-Fi para microcomputadores do TRT-2 u)lizados em 
residência

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Aquisição de Teclado e suporte para 
notebooks

Os notebooks, anteriormente utlizados apenas algumas horas e em alguns casos 
esporadicamente, passaram a ser utlizados diariamente, durante todo o período de 

expediente de diversos magistrados e servidores.

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.

Aquisição de Licenças do soWware Corel Draw 
Graphics Suite 2020.

A Secretaria necessita do so#ware para realizar a elaboração de convites, flyers, 
imagens, logomarcas, car.lhas, etc. Dentre as atribuições do setor estão o 

desenvolvimento de a.vidades relacionadas a palestras, congressos, seminários, ou 
seja, eventos em geral, o que gera a demanda informada.

PETIC 09 – Prover infraestrutura e recursos 
tecnológicos adequados ao suporte das a)vidades 

judiciais e administra)vas.


