
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2016 

Crítico R$ 62.751.263,57 
l i r g e n t e R$ 134.448.657,21 

liiiporlanie R$ 71.809.375,99 
Continuado R$ 26.774.194,69 

R$ 295.783.491,46 
Prazo de Entrega 

ITEM OBJETO 

UNIDADE 

DEMANDANTE JUSTIFICATIVA 

Estudos 

Prel iminares 

Termo de 

Referência FONTE 

ESTIMATIVA 

PRELIMINAR ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (PES, PETIC OU PDTI) 

1 Outsourcing de Impressão 

Depar tamento 

de Suporte e 

In formação 

Novo contrato, para subst i tu i r o atual . Aumento do 

quant i ta t ivo de impressoras e da produção mensal. 
29 /01/2016 29 /02 /2016 240 RS 15.000.000,00 

PES 

4.4 Segurança e Suporte dos Serviços e das 

Informações 

PDTI 

PAPEP 4 - Segurança e suporte dos serviços e das 

informações. 

2 
Aquisição de licenças Windows 8 e 

renovações de licenças Microsof t 

Depar tamento 

de Suporte e 

Informação 

Para upgrade dos computadores. Renovação de licenças : 

Sharepoint , Windows Server, Project e Visual Studio. 
29 /01 /16 29 /02 /16 240 R$3.433.720,00 

PES 

4.4 Segurança e Suporte dos Serviços e das 

Informações. 

3 Licenças para Software Service Desk 

Depar tamento 

de Suporte e 

Informação 

Software de fe r ramenta de Gerenc iamento de Serviços e 

Governança de Tecnologia da Informação com seus processos 

fundamentados nas melhores práticas ITIL V3 e no COBIT, 

compreendendo o fo rnec imento de licenças de sof tware que 

a tendam as disciplinas, e a fe r ramenta de gestão e cont ro le . 

29 /01/2016 29 /02 /2016 240 RS 3.003.627,57 

PES 

4.4 Segurança e Suporte dos Serviços e das 

Informações. 

PDTI 

13.2.1 Projetos e Ações de Tecnologia da Informação 

Estruturantes - Reestruturação da Central de 

Serviços. 

4 Mater ia l de Consumo -NOC 

Depar tamento 

de 

Conect iv idade 

Mater ia l de Consumo para atender demandas de manutenção 

e reparo, realizados pela equipe do NOC do Depar tamento de 

Conectividade. 

31 /01/2016 29 /02 /2016 240 RS 500.000,00 

PES 

4.1 Infraestrutura de equ ipamentos, comunicação e 

sof twares de TI. 

5 Serviços Terceirizados PJE 

Depar tamento 

de Sistemas e 

Aplicações 

Implantação do PJe - Processo Judicial Eletrônico. Custo de 

mão de obra contratada por Acordo de Nível de Serviço para 

desenvo lv imento do Pje, de soluções acessórias essenciais ao 

uso da aplicação, da migração dos sistemas Projudi e Apoio 

Eletrônico, além da implantação da aplicação nas unidades 

judiciais. 

Já l icitado. Já l icitado. 240 RS 13.000.000,00 

PES 

4.2 Ap r imoramen to da informat ização dos processos 

judiciár ios. 

6 
Servidor Blade ( Cisco UCS) para Data 

Centers. 

Depar tamento 

de 

Conect iv idade 

Considerando a defasagem tecnológica que a estrutura de 

processamento de dados apresenta hoje, prevendo, aumen to 

no ingresso de dados, bem como evolução dos sistemas 

inst i tucionais, faz-se necessário a melhor ia dos servidores 

Blades que se encont ram no TJ e Fórum. -

Já l ic i tado. Já l ic i tado. 240 RS 3.166.000,00 

PES 

4.1 Inf raestrutura de equ ipamentos, comunicação e 

sof twares de TI. 

7 

Servidores c loud ( computação em 

nuvem). 

Depar tamento 

de 

Conect iv idade 

Converter a estrutura básica de dados/serviços do PJMT em 

serviços de acesso t ipo CLOUD (NUVEM), possibi l i tando assim 

a gestão (gasto/ invest imento efet ivo) pormenor izada 

Já l icitado. Já l icitado. 240 RS 9.086.000,00 

PES 

4.4 Segurança e Suporte dos Serviços e das 

Informações. 

8 

Nobreak de rack 3 KVA Comarcas. 

Depar tamento 

de 

Conect iv idade 

Aquisição de Nobreaks que visa atender as Comarcas do PJMT. Já l icitado. Já l ic i tado. 240 RS 442.050,00 

PES 

4.1 Infraestrutura de equ ipamentos , comunicação e 

sof twares de TI. 
















