DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PLANO DE CONSTRATAÇÕES DE TI 2022

RESUMO OBJETO

Breve Justificativa

Vínculo com a Estratégia

Unidade
Técnica

Tipo

Rubrica
orçamentária

Entrega dos
Estudos
Técnicos
Preliminares

Entrega da
Minuta do
Termo de
Referência

Estimativa
Valor Global

Referências

Impacto
Financeiro 2022
(R$)

Custeio(R$)

Investimento
(R$)

Nível do Risco da não contratação
com base na probabilidade e
impacto (escala de 1 a 12)
Probabilid
ade

Inspeção 2020 - PP CNJ nº 000108295.2020.2.00.0000 - Solicita treinamento
relacionado
às questões da Resolução CNJ n. 182
Capacitação na Resolução do
CNJ que trata de Contratações e em Fiscalização de Contrato para os servidores
da DITEC e da Administração envolvidos nas
de TI que substituirá a
Contratações de Solução de Tecnologia da
182/2013
Informação e Comunicação. Capacitação para
COGTI, Gerentes, Coordenadores e Diretor da
DITEC e para 3 membros da GECON.
Obrigatioriedade de elaboração dos estudos
Contratação de consultoria para técnicos preliminares e TR para as conttratações
produção de estudos
de TI e escassez de servidores habilitados e com
preliminares e TR para as
disponibilidade de tempo para elaboração dos
documentos, impactando diretamente no
contratações de TI e nos
cumprimento dos prazos necessártios à execução
processos e projetos de
das contratações e na segurança legal dos
Governança de TI.
processos de contrtatações de TI
A solução ajudará a localizar ameaças em todo o
ambiente TI, sendo capaz de prover evidências
forenses para rastrear possíveis atacantes;
analisar todo o tráfego em tempo real;
diagnosticar o que é tráfego normal e o que é
Solução de Inteligência
tráfego suspeito; oferecer técnicas
Cibernética
comportamentais (não baseadas em assinaturas);
fornecer respostas automáticas à tráfego
suspeito; fornecer métricas de desempenho, da
qualidade operacional da rede, com análise de
tráfego em todas as camadas.
Constante necessidade de atualização dos
conhecimentos dos servidores desta Diretoria,
tendo em vista a velocidade de evolução das
diversas tecnologias utilizadas na área de TI e, em
Fornecimento de licenças atendimento às Resoluções nº 211/CNJ em seu
Curso EAD
Art. 15 e Resolução nº 35/2015 desta Corte, que
tratam da necessidade de capacitação e
desenvolvimento de competências no Poder
Judiciário.
Manutenção e/ou ampliação dos serviços que
fazem uso de certificado digital com elevado
Contratação de Empresa
padrão de desempenho, qualidade e
Especializada na Prestação de
confiabilidade; Garantir a autenticidade,
Serviço de Emissão de
integridade e o não repúdio das transações
Certificado Digital e
realizadas; Garantir a segurança das informações
Fornecimento de Token.
trafegadas por meio dos acessos realizados às
aplicações disponibilizadas pelos órgãos do Poder
Judiciário.

Leitores / Gravador de DVD
Externo

Aquisição de 500 unidades de leitor/gravador de
DVD externo para servir aos órgãos julgadores
que receberão novos desktops que não possuem
este recurso

Contratação de serviços
especializados em TI
Manutenção dos serviços de Suporte nos níveis
englobando processos de
N1, N2 e N3 e Atendimento ao Usuário,
atendimento aos usuários e
possibilitando a utilização de automação de
gestão de serviços de TI,
serviços, com a ampla utilização da inteligência
artificial, automatização dos atendimentos,
seguindo as recomendações do
processos e serviços, além de dispor de maior
ITIL, ISO/IEC 20000 e da
quantidade
de UST, proporcionará a execução de
ISO27001; dos Serviços de
atividades relacionadas a outros níveis de
Gerenciamento e
serviços.
Automatização da Central de
Serviços. Por um períodod e 24
meses.

Promover a capacitação
contínua dos servidores da
DITEC; Promover o
desenvolvimento contínuo das
competências dos sevidores da
DITEC

Promover a capacitação
contínua dos servidores da
DITEC; Promover o
desenvolvimento contínuo das
competências dos sevidores da
DITEC

COGTI

COGTI

Nova
Contratação

Nova
Contratação

Valor consultado na
internet em 04/10/2021.
38.000,00
Empresa IBGP. R$ 1520,
oor participante

33.90.36

33.90.35

12/2022

01/2022

Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas.
Promover a Segurança da
Informação; Garantir a
adequação de software,
infraestrutura de TI e sua
governança.

COSEI

Nova
Contratação

44.90.40

10/2021

Adesão à ARP
Procuradoria do
Amapá- Ajustes
TR até 11/2021

Promover a capacitação
contínua dos servidores da
DITEC; Promover o
desenvolvimento contínuo das
competências dos sevidores da
DITEC

DITEC

Nova
Contratação

44.90.40

05-2022

6-2022

GEATE

Nova
Contratação

33.90.40

10-2021

11/2021

GEATE

Nova
Contratação

44.90.52

03/2022

05/2022

Garantir a adequação de
software, infraestrutura de TI e
sua governança;
Promover a uniformização e a
melhoria contínua de políticas
e rotinas;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciaispela
e administrativas.
Primar
satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;

Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI.

GEATE

Nova
Contratação

33.90.40

01-2022

02-2022

Valor calculado a partir
do preço praticado no
contrato firmado pelo
600.000,00
TRF1, baseando-se em
50% do Valor da
contratação .

4.118.163,50

60.000,00

Valor previsto na
licitação Procuradoria
do Estado do Amapá

Preço praticado em
2021sem reajuste.

Valor anual do contrato
135.000,00
atual. Sem reajustes

87.500,00

Pesquisas de preços
iniciais em 2021

Previsão valor global
baseada na Análise de
Viabilidade de nova
contratação, realziada
em 05/2021. Estimativa
3.600.000,00 impacto 2022 baseada
na média valor do pago
mensalmente contrato
atual até junho, + média
de 300,000,00 pagos de
julho a dezembro 2022

38.000,00

38.000,00

600.000,00

600.000,00

2

3

Impacto

4

4

Riscos da Não Contratação

Risco

8

Não atendimento da
determinação do CNJ e falta de
expertise dos servidores da
DITEC e da GECON na
elaboração dos estudos técnicos
preliminares e TR para
contratações de TI

Aguardar publicação da nova
resolução para definir datas. A
ideia é capacitar todos os fiscais
com os respectivos substitutos e
servidores envolvidos nas
contratações de TI de outros
setores. Aoo todo 25 servidores

12

Não cumprimento dos prazos de
execução do plano de
contratações e maior risco de
impugnações e apontamentos
de auditoria dos orgãos de
controle.

Apesar de várias pesquisas, não
conseguimos coletar preços atuais,
Este preço baseia-se em um
contrato de 2018

- Risco de ataques cibernéticos
- Risco de perda de dados
- Risco de acesso indevido a
dados sigilosos
- Risco de paralisação das
atividades judiciárias por
ataques cibernéticos

4.118.163,50

4.118.163,50

2

4

8

60.000,00

60.000,00

2

2

4

Servidores da DITEC não se
atualizarem com as principais
tecnologias e competências
necessárias para executar as
atribuições especializadas em
cada área de TI

109.984,24

87.500,00

2.617.716,78

76.988,97

Observações

Possibilidade de ser transferida
para 2022. Necessidade de
conclusão da contratação até
março de 2022- Validade da ARP 04/2022

32.995,27

2

4

8

Os magistrados e servidores do
TJPB, não poderão exercer suas
atividades nos sistemas judiciais Previsão de licitação 01/2022. .
e administrativos que
Tentar fazer ARP
necessitem de certificação
digital.

87.500,00

1

2

2

Impossibilidade de leitura de
CD/DVD nas unidades que
receberão os novos desktops.

2.617.716,78

3

4

12

Colapso total na prestação dos
serviços de
suporte/atendimento de 1º nível
de TI, necessária para o bom
funcionamento das atividades
administrativas/judiciárias, bem
como a perda de capacidade na
prestação dos serviços de
suporte/atendimento de 2º nível
de TI, necessária para o bom
funcionamento das atividades
administrativas/judiciárias, que
resulta na redução de 66% da
força de trabalho para
manutenção e recuperação de
equipamentos de TI

DIFIN informou em reunião
orçamentária que o valor total
desta contratação entraria na
rúbrica de inverstimento
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Prover uma solução que permita aos
administradores de TI do TJ-PB, gerenciar com
segurança todo o ciclo de vida de desktops,
laptops e servidores em Windows, Linux e
ambientes virtuais, incluindo implantação
Solução de Gestão de Ativos de
(provisionamento de SO), monitoramento da
TI
"saúde" de hardware, gerenciamento do
licenciamento de softwares, monitoramento de
alterações no inventário, distribuição de
softwares e gerenciamento de patch (programas
para atualizar ou corrigir) afim de reduzir custos e
aumentar a produtividade.

Nobreaks

Prestação de serviços de
Webconferência, Webinar e
Streaming de áudio/vídeo

Scanners

Renovação de 66% (700 unidades) do parque de
TI (Nobreak) para servir as unidades agraciadas
por este equipamento no ato nº 45/2020, sendo
33% (350 unidades) para 2022 e 33% (350
unidades) para 2023, conforme plano de
renovação gradual do parque.

Manutenção da Prestação de serviços de
Webconferência, Webinar e Streaming de
áudio/vídeo- Renovação contrato 018/2019

Renovação de 18,5% (300 unidades) do parque
de TI (Scanner), tendo em vista que 63% destes
possuem idade igual ou superior a 10 anos

A contratação pretendida visa estender a garantia
prestada pela fabricante Dell Computadores do
Brasil sobre 400 conjuntos de computadores,
Contratação de extensão de monitores, mouses e teclados, por um período de
24
meses, uma vez que 200 das 600 unidades
garantia de 400 desktops DELL
adquiridas tiveram sua garantia expirada em
junho/2021, não havendo tempo hábil para a
renovação da garantia das mesmas.

Suporte e atualização às
licenças Oracle

Continuação da prestação dos serviços previstos
no Contrato nº 012/2021 com a empresa Oracle
do Brasil, a fim de garantir o suporte e
atualização às licenças Oracle

Contratação de empresa
Necessidade de complementar corpo técnico das
especializada para sustentação
equipes que compõe a Gerência de Infraestrutura
da infraestrutura do datacenter
de TI da DITEC
do TJPB

Primar pela satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;

Primar pela satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI
Primar pela satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciaispela
e administrativas;
"Primar
satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;"
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI

GEATE

GEATE

Nova
Contratação

Nova
Contratação

44.90.40

44.90.52

11-2021

03/2022

01-2022

05/2022

em todas as unidades do TJPB

Prover infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;

280.000,00

Valor anual, baseado em
pesquisas de preço de
2021 constante no DOD.

Pesquisas de preços de
mercado em 2021.

Valor previsto 2020 Plano Contratação 2021

750.000,00

198.000,00

33.90.40

07-2022

N/A

GEATE

Nova
Contratação

44.90.52

3/2022

5/2022

GEATE

Nova
Contratação

33.90.40

11/2021

12/2021

Proposta enviada pela
198.000,00 empresa detentora dos
serviços

N/A

(Valor contrato vigente
até abril de 2022 +
305.847,72
reajuste de 5% a partir
de abril)

GEINF

Prorrogação

Nova
Contratação

33.90.40

33.90.40

12-2021

12-2021

GEINF

Nova
Contratação

44.90.52

03-2022

750.000,00

Valor baseado em
pesquisas de preços
contida no DOD

02-2022

1.000.000,00

04-2022

400 APs + Controladora Previsão 2020
Ap:R$ 5000,00
2.000.000,00
Controladora: R$ 250000
Estudos preliminares

310.000,00

140.000,00

310.140,00

Prorrogação

GEINF

310.000,00

Estimativa de aditivo de
25% ao contrato atual .
Sem possibilidade de
cálculo do reajuste
310.140,00
solicitado pela empresa,
uma vez que o contato
será renovado apenas
em 11/2022.

GEATE

Necessidade de melhorar a infraestrutura de

Aquisição de novos pontos de redes das unidades do TJPB, sendo o uso de WI-FI
acesso para modernização do
uma opção mais viável em relação a
parque e expansão da rede wi-fi reestruturação física para cabeamento. Também
cobrirá a necessidade de expansão da rede wifi
para todas as unidades do TJ

310.000,00

302.206,68

1.000.000,00

850.000,00

140.000,00

310.140,00

750.000,00

198.000,00

302.206,68

0,00

1.000.000,00

850.000,00

1

1

Impacto

2

2

Riscos da Não Contratação

Risco

2

Ineficiência na gestão do parque
de TI, ocasionada pela
dificuldade de gerenciamento de
uma grande quantidade ativos,
sem uma ferramenta adequada,
gerando resultados negativos,
tais como: insatisfação dos
usuários com o atendimento
prestado pela TI, estações de
Transferida 2021 para 2022.
trabalho com softwares
Verificar adesão ao convênio
desatualizados e falhas de
segurança, falta de
padronização, tempo elevado
para recuperação de estações
de trabalho em que o sistema
está indisponível, custos com
deslocamento de técnicos para
resolução de problemas que
poderiam ser sanados de forma
remota, etc.

2

Não cumprimento das normas
de nivelamento dos ativos de
microinformática constantes no
Ato da Presidência nº45/2020,
no que tange à utilização de nobreaks.
Comprometimento das
atividades judiciais e
administrativas, que se utilizam
de serviços de Webconferência,
e necessitam de uma plataforma
segura, confiavel e atualizada
para atender a demanda
existente.
Não renovação do parque de
scanners que já se encontra com
mádia de mais de 8 anos de uso,
sem garania e assistência
técnica, o que levaria ao
aumento das paralizações dos
trabalhos de digitalização e
pedidos de suporte e
manutenção.

1

4

4

1

2

2

1

2

2

Perder o suporte e garantia dos
equipamentos utilizados no
segundo grau de jurisdição.

8

Em casos de falha do banco
Oracle pode ocasionar falhas de
acesso a vários sistemas
oferecidos pelo TJPB que usam
banco, como: siscom, custas
judiciais, diário eletrônico, adm
eletrônico, dentre outros.

2

2

2

4

4

4

Observações

8

8

Os serviços continuarão a ser
prestados mas de acordo com o
crescimento das demandas
poderá acarretar em impacto no
tempo e qualidade de
atendimento. Sobrecarga da
equipe de analistas fazendo que
buscas por melhorias no
ambiente e a correta
Infraestrutura
física de rede
administração
dos serviços
e
continuará precária
ocasionando
equipamentos
transtornos
de sejam
acesso aos
impactados.
sistemas, mesmo que o link de

Como aúnica empresa hablitada
para prestar o serviço é o próprio
fabricannte, a contratação será por
inexibilidade.

Transferida 2021 para 2022.
Previsão de contratação concluída
em junho 2022.

Transferida 2021 para 2022.
Previsão de conclusão em
09/2022. Valor da estimativa
global revisto de 850.000,00 para
acesso esteja funcioanando
2.000.000,00, tendo em vista que a
adequadamente. Mudanças de primeira estimativa foi baseada em
layout exigirão confecção de
preços de 2020. Alta do dólar no
novos pontos de acesso físicos o período.
que nem sempre é de fácil
solução, podendo necessitar de
obras de engenharia.
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Aquisição de Licenças Windows
2019R2

39 licenças do Windows 2019R2 ou superior para
substituição das versões Windows que estão
como Servidores.

Aquisição de Licença do
Vrealize do VMware.

Licença do Vrealize para gerenciamento mais
detalhado do VMware.

Aquisição de Racks

Aquisição de Racks para estruturação dos
equipamentos de redes nas comarcas. Atender
também a uma exigência SUPLAN na reforma do
Palácio.

Linceça VMWARE para os
servidores de aplicação

Para que os novos servidores possam ser
inseridos no ambiente de virtualização, é preciso
que sejam adquiridas as licenças do vmware

Contratação de empresas
especializadas na prestação de
serviços de comunicação de
dados para interconexão de
unidades organizacionais
através do fornecimento de
links redundantes

Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;
Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

GEINF

Nova
Contratação

44.90.40

01-2022

02/2022

Pesquisas de preço 2021,
250.000,00 valores baseados para
adesão à ARP

Nova
Contratação

44.90.40

03-2022

04/2022

156.000,00

Pesquisa de preços 2021.
24 sokets por 36 meses

156.000,00

156.000,00

GEINF

Nova
Contratação

44.90.52

12-2021

01/2022

40.000,00

Pesquisas de preço
iniciais 2021 (processo
SUPLAN)

40.000,00

40.000,00

GEINF

Nova
Contratação

44.90.40

01-2022

02/2022

210.000,00

Pesquisas de preço
iniciais 2021

4

8

8

357.938,60

357.938,60

0,00

2

4

8

500.000,00

500.000,00

2

4

8

2

4

8

Prorrogação

33.90.40

05-2022

N/A

Expansão do storage para
armazenamento dos diversos
serviços e servidores

Tendo em vista que o volume armazenado
atualmente está em 70%, faz-se necessário
expandir a área de armazenamento, tendo em
vista o aumento no uso de recursos de
armazenamento após entrada do pje criminal,
digitalização de processos, audiências gravadas,
pje-midias, entre outros.

Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

GEINF

Nova
Contratação

44.90.52

02-2022

03-2022

Pesquisas de preço
iniciais 2020, foi
500.000,00 considerado a variação
do dolar em relação a
2020

GESIS

Nova
Contratação

44.90.40

03-2021

N/A

Expansão da licença de processamento da
solução e manutenção do suporte especializado

2

4

GEINF

1/2022

0

2

Manutenção da Sala Cofre

11/2021

4

0,00

Estimativa aproximada,
tomando como base o
valor do contrato vigente
até agosto + reajuste de
379.912,20
9,5% a partir de
setembro, tendo em
vista não ter tido reauste
este ano.

33.90.40

2

8

372.000,00

Continuação da prestação de serviços previsto no
contrato com a empresa AcecoTI, a fim de
manter as condições de segurança e usabilidade
da sala cofre do Datacenter do TJPB

Nova
Contratação

210.000,00

2

4

372.000,00

Primar pela satisfação dos
usuários de TI; Prover meios
que contribuam para a
celeridade processual;
Promover a Segurança da
Informação; Prover
infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;

GEINF

210.000,00

2

500.000,00

Valor estimado com base
no contrato atual de
2020 aplicado correção
do dolar

500.000,00

500.000,00

Observações

Risco

Sem cálculo de reajuste.
Cálculo impacto
1.040.652,00 financeiro= valor médio
pagamentos contrato média 31.000 *12

Prover infraestrutura de TIC
apropriada às atividades
judiciais e administrativas;

Primar pela satisfação dos
usuários de TI ; Garantir os
recursos de TI apropriados às
atividades judiciais e
administrativas; Garantir a
adequação de software,
infraestrutura de TI e sua
governança; Promover a
uniformização e a melhoria
contínua de políticas e rotinas;
Intensificar e aprimorar a
comunicação (interna e
externa)

250.000,00

GEINF

Prestação de serviços de fornecimento de links
redundantes às Comarcas

Contratação de empresa para
fornecimento de solução de
Business Intelligence-Qlink,
visando atender a demanda do
Poder Judiciário do Estado da
Paraíba.

250.000,00

Impacto

Riscos da Não Contratação

Os servidores ficarem sem
suporte da Microsoft para
atualizações de segurança e
também defasados para
suportar novos serviços
Levantamento da capacidade do
ambiente de datacenter fica
comprometida, tornando
precária a estimativa de
atualização do ambiente o que
impacta diretamente na
performance dos serviços e
sistemas disponibilizados para
os servidores, magistrados e
Os
equipamentos continuariam
população
alocados de forma inadequada
em várias localidades do TJPB,
podendo ocasionar em quebra,
perda, queda de performance e
possibilidade de interrupção dos
serviços .
Não será possível usar os novos
servidores em conjunto com os
servidores que atualmente
existem no ambiente
virtualizado. Não agregando
recursos diretamente ao
ambiente virtualizado.
Ficaríamos sem o link
redundante de dados dedicados,
contudo o acesso aos sistemas
permaneceriam através do link
secundário, no entanto com o
risco de o acesso aos sistemas e
serviços oferecidos pelo tribunal
não poderem ser acessados
pelos
servidores
e magistrados
Risco de
indidponibilidade
de
em caso
de falhas no
segundo
todo
o datacenter
onde
se
link.
Situação,
inclusive,
que do
encontram todos os sistemas
originou
a necessidade
TJPB
ocasionando
em de
redundância
detodo
links.o serviço
paralização de
judiciário tanto para os
juridicionados quanto para a
população que utilizem algum
dos sistemas oferecidos de
forma online, dentre os quais
podemos destacar: PJe, portal,
custas, adm eletrônico, malote
digital.
Ainda há 30% de área
disponível, porém ao atigir 80%
da capacidade pode haver
degradação da performance dos
serviços hospedados, podendo
imapctar diretamente na
experiência do usuário. Caso se
atinja 90% o problema se
agrava,
podendo ser necessário
Não disponibilização
de
desativar serviços ou realocar
Atualização/Manutenção/Suport
recursos
para manter
o
e das Licenças
Qlik Sense,
ambientecausar
funcionando. Novas
podendo
demandas
não
poderão
ser
indisponibilidade proveniente
atendidas
caso
se atinja
os níveis
de
eventuais
bugs
na versão
críticos
descritos
acima.
atual; Menor celeridade,
precisão e eficácia na coleta e
divulgação das informações à
população, comprometendo
assim a eficiência do portal da
transparência do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba;
Possibilidade de atraso na
disponibilidade de informações
solicitadas pelos diversos órgãos
de controle e pela população;

Transferida 2021 para 2022. Prazos
de entrega de artefatos e TR,
previsto para uma adesão a ARP.

Transferida 2021 para 2022. A
idéia é fazer adesão à ARP

Possibilidade de realização em
2022- Processo SUPLAN- Verificar
previsão conclusão reforma do
Palácio da Justiça.

Transferida 2021 para 2022. A
ideia é fazer adesão à ARP

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PLANO DE CONSTRATAÇÕES DE TI 2022

RESUMO OBJETO

Breve Justificativa

Vínculo com a Estratégia

Unidade
Técnica

Tipo

Rubrica
orçamentária

Entrega dos
Estudos
Técnicos
Preliminares

Entrega da
Minuta do
Termo de
Referência

Estimativa
Valor Global

Referências

Impacto
Financeiro 2022
(R$)

Custeio(R$)

Investimento
(R$)

Nível do Risco da não contratação
com base na probabilidade e
impacto (escala de 1 a 12)
Probabilid
ade

Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

GEINF

Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Garantir os recursos de TI
apropriados às atividades
judiciais e administrativas;
Primar pela satisfação dos
usuários de
TI;

GEINF

Suporte à Plataforma Natural
Adabas

Melhorar a entrega e
qualidade dos sistemas de TI;
Continuação da prestação dos serviços com a
Aprimorar e fortalecer a
empresa CODATA. a fim de garantir o suporte aos
integração e a
sistemas baseados na plataforma Natural-Adabas
interoperabilidade de sistemas
e serviços N1
de informação;

Contratação de empresa de
fábrica de software

Substituição do contrato de prestação dos
Melhorar a entrega e
serviços, objetos do Contrato nº 046/2017 com a qualidade dos sistemas de TI;
empresa INDRA, tendo em vista a manutenção
Aprimorar e fortalecer a
dos serviços de fábrica e testes de sistemas. Com
integração e a
acréscimo de pontos de função destinados ao
interoperabilidade de sistemas
desenvolvimento e sustentação do PJe.
de informação;

Contratação de ferramenta
colaborativa web

Contratação de equipamentos
de redes do tipo switches para
renovação do parque
computacional

Prestação de serviços de acesso
ao sistema SIAF

Atualmente o TJPB provê o serviço colaborativo
de documentos e email através da ferramenta
livre nextcloud e de email zimbra. Por se tratar de
softwares livres depende muito da equipe interna
e hoje não temos força de trabalho para ficar
dedicada na melhoria destas ferramentas.
Contudo é uma solução que requer uma
dedicação da equipe e considerando a
necessidade cada vez maior do uso colaborativo a
contratação de uma solução em nuvem já pronta
e com suporte corporativo se faz necessário.
Temos cerca de 50 switches antigos sem suporte
e que apresentam problemas constantes, sendo
necessário a sua substituição

A empresa Codata passará a cobrar o acesso ao
Sistema SIAF, onde são realizadas todas as
operações orçamentárias e financeiras do TJPB

Contratação de uma solução de software e
serviços técnicos especializados para
implantação, adequação, governança e
Contratação de plataforma para
monitoramento do tratamento de dados pessoais
gerenciamento da Lei Geral de
para atendimento às Leis nº 13.709/18 e 13.853
Porteção de Dados
/19(Lei Geral de Proteção de Dados) na
modalidade software como Serviço (SaaS) por um
período de 12(doze) meses.

Aquisição de Monitores

Substituição dos monitores antigos por modelos
mais atuais é necessária uma vez que os mesmos
estão fora de garantia, com tecnologia defasada,
necessitam da utilização de cabos adicionais ou
adaptadores de vídeo para instalação nos novos
equipamentos.

33.90.40

07-2022

08/2022

Valor estimado com base
em contratação similar
800.000,00
no ano de 2021. Valor
global para 1 ano

Nova
Contratação

44.90.52

05-2022

06/2022

250.000,00

GESIS

Nova
Contratação

33.90.40

11-2021

01/2022

960.024,30

GESIS

Nova
Contratação

44.90.40

12-2021

01-2022

APERFEIÇOAMENTO DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

DIFIN

Nova
Contratação

33.90.40

11-2021

01-2022

86.200,00

LGPD

DITEC

Nova
Contratação

44.90.40

04-2022

05-2022

Implantação:
R$120.000,00
Mensalidade:
R$25.000,00

GEATE

Nova
Contratação

44.90.52

10-2021

11-2021

4.674.378,93

Fortalecimento da Estratégia
Nacional de TIC e de proteção
de dados Agilidade e
produtividade na prestação
Jurisdicional. ENTIC-JUD 20212026
– Objetivos estratégicos
Objetivo 1: Aumentar a
Satisfação dos Usuários do
Sistema Judiciário
Objetivo 2: Promover a
Transformação Digital

Nova
Contratação

Impacto

800.000,00

2

2

4

Pesquisa realizada em
contratações públicas
similares na data de
27/09/2021

250.000,00

250.000,00

2

4

8

Valor estimado utilização
contrato atual sem
reajustes*

960.024,30

960.024,30

0,00

2

2

4

Estimativa na redução no
valor de PF para R$
565,00. De um total de 6
3.540.000,00
mil PF anuais. Contando
com o custo do contrato
vigente até abril/2022

3.540.000,00

0,00

3.540.000,00

3

4

12

Proposta Codata

86.200,00

86.200,00

1

4

4

Proposta recebida de
duas empresas

270.000,00

270.000,00

2

2

4

4.674.378,93

4.674.378,93

2

4

4

24.458.253,03

Observações

Risco

800.000,00

Valor previsto no PA
2021077447

Riscos da Não Contratação

Continuar com uso de
ferramentas em software livre
sem suporte e sem garantias,
podendo causar
indisponibilidades. Não
atualização das funcionalidades
e patches de segurança devido a
sobrecarga da equipe. As
ferramentas atualmente
Com os switches antigos
utilizadas não apresentam
apresentando problemas e sem
soluções tão robustas quanto as
suporte e garantia para reparo,
corporativas.
podemos ficar sem estoque
Uso por parte dos usuários das A ideia é de adesão à ARP
caso, mais switches sejam
ferramentas de grandes
necessários para nova instalação
plataformas como o google na
ou substituição de
sua versão livre que não provê
equipamentos defeituosos.
as garantias necessárias e não
-garantem
A DITEC não
possui,
políticas
de no seu
quadro,
profissionais
segurança,
incluindo a LGPD.
capacitados e habilitados nesta
plataforma e ninguém será
capaz de prestar tais serviços a
curto prazo;
- Os servidores que
eventualmente assumirem
relacionadas à
-atividades
A DITEC reduzirá
plataforma
Natural/ADABAS
consideravelmente
a sua
modificadas,depassarão
por uma
capacidade
atendimento
de
curva
de
aprendizado;
demandas de desenvolvimento
mais demora
na
e- Haverá
manutenção
(evolutiva,
extração deedados
estatísticos
adaptativa
corretiva)
de
dos
sistemas legados,
sistemas.
para o as
-especialmente
Terá que ser mudada
cumprimento
Metas e Atos
atribuições dosdeservidores
Indisponibilidade
de acesso ao
Normativos
do CNJ.
lotados
Gerência
de
sistema na
SIAF
- Permanência
de
Sistemas. de serviços de
utilização
-terceiros
Demandar
capacitação
dos
sem a devida avença
servidores em desenvolvimento
nas plataformas Java e PHP e
tecnologias subjacentes.
- Haverá uma desconformidade
quanto ao que preconiza a EnticRisco
multas pela Autoridade
Jud dodeCNJ.
Nacional de Proteção de Dados
e processos judiciais por
vazamento de informação
"Implantação: R$120.000,00
pessoal
Mensalidade: R$25.000,00"

Impossibilidade de utilziação dos
novos computadores adquiridos,
tendo em vista a falta de
monitores

