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1 Objetivo 
 

Este documento tem como objetivo estabelecer o Plano de Contratações de STI - Soluções de 

Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), conforme determinado 

pela Resolução 182, de 17/10/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

Esta Resolução estabeleceu em seu Capítulo III, Art. 7º, que as contratações de bens e serviços 

da área de TIC devem estar elencadas em documento denominado “Plano de Contratações de STIC” e 

submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade competente do órgão que 

deliberará sobre as ações e investimentos em TIC a serem realizados.   

 

 

 

2 Referencial normativo 
 

Para efeito de conformidade, este plano de contratações de bens e serviços de TI 

atende aos seguintes requisitos legais diretamente incidentes sobre o TJDFT, incluindo as 

normativas internas do Tribunal: 

NOMENCLATURA DATA OBJETO 

RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 90 29/9/2009 Dispõe sobre os requisitos de nivelamento de 
tecnologia da informação no âmbito do Poder 
Judiciário.  

RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 136 13/7/2011 Altera arts. 6º, 14,17 e 18 da Resolução 90. 

RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 91  29/9/2009 Institui o Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão de Processos e 
Documentos do Poder Judiciário e disciplina a 
obrigatoriedade da sua utilização no 
desenvolvimento e manutenção de sistemas 
informatizados para as atividades judiciárias e 
administrativas no âmbito do Poder Judiciário. 

RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 99 24 /11/2009 Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Comunicação no âmbito do 
Poder Judiciário. 
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RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 182 17/10/2013 Dispõe sobre diretrizes para as contratações de 
Solução de Tecnologia da Informação e 
Comunicação pelos órgãos submetidos ao 
controle administrativo e financeiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

LEI 8666/1993 21/6/1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras 
providências. 

LEI 10520/2002 17/7/2002 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências.  

 

 

 

3 Vinculação 
 

As contratações de bens e serviços aqui descritas estão precedidas do Plano 

Estratégico do TJSP - Período 2015/2020, da revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação - PETI 2018/2020 e do Plano Diretor de TI – PDTI 2019. 

 
 
 
 

4 Requisitos de Contratação 
 

A Resolução 182, de 17 de outubro de 2013, estabelece aos órgãos submetidos ao 

controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ a disciplina nos 

processos de contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O Provimento CSM 2838/2013,  
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5 Novos Contratos para o período 2019/2020 
 

Para o período acima descrito, são previstas as novas contratações abaixo: 

Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado 
Estimado de  
OE do PETI 

Nº da  
Solicitação 
de novo 
Contrato 

Aquisição de 1500 Notebooks Microcomputador tipo Note-
book 

7.050.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/435 

Monitores para deficientes visuais parciais. 
Monitor LED 21,5" Full Hd 300.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/436 

Desenvolvimento de sistema contábil para a 
SOF. 

Serviço de 
Desenvolvimento de 
Sistema 

28.050.000,00 OE 04 2020/1075 

Manutenção Evolutiva, Apoio Técnico à Solu-
ção, Apoio Técnico à Solução, adequação do 
Sistema SCP. 

Serviços de manutenção e 
suporte técnico em 
Sistemas Informatizados 

4.500.000,00 OE 04 2020/1076 

Prestação de serviços de Desenvolvimentos 
da Plataforma de Justiça Digital 

Serviço de 
Desenvolvimento de 
Sistema 

280.000.000,00 OE 01 2020/1077 

Renovação das assinaturas MSDN, Adobe e 
Telerik. 

Serviço de aquisição/atuali-
zação de software 

3.220.360,00 OE 09 2020/1078 

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços técnicos especializados em Desen-
volvimento e Manutenção de Sistemas de In-
formação, no formato de equipes de desen-
volvimento. 

Serviço de Desenvolvi-
mento de Sistema 

23.100.000,00 OE 04 2020/1079 

Fábrica de métricas Serviço de análise e desen-
volvimento de sistema 
(gestão) 

1.100.000,00 OE 04 2020/1080 

Contratação de empresa especializado em 
serviços de BI 

Solução de Business Intelli-
gence (B.I.) 

9.500.000,00 OE 09 2020/1081 

Pontos de rede lógica e elétrica Instalação de pontos de 
rede de transporte de da-
dos - lógica 

15.000.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/1082 

Prestação de serviços de impressão departa-
mental, incluindo o gerenciamento, inventário 
e contabilização de sua execução. 

Serviços de impressão 18.000.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/1083 

Aquisição de licenças e suporte a gravação 
de audiências, áudio e vídeo. 

PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE GRAVAÇÃO DI-
GITAL DE ÁUDIO 

7.924.626,02 OE 09 2020/1085 

Manutenção do sistema de gravação de audi-
ências 

Serviço de Manutenção de 
Sistemas 

2.588.269,86 OE 09 2020/1086 

Aquisição de equipamentos para gravação de 
audiências e videoconferência 

PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE GRAVAÇÃO DI-
GITAL DE ÁUDIO 

1.700.000,00 OE 09 2020/1087 

Serviço de helpdesk e service desk Serviços de atendimento e 
suporte ao usuário 
(Help/Service Desk) 

18.000.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/1088 

Certificado digital Certificado Digital 5.000.000,00 OE 04, 07 e 08 2020/1089 

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de 57.000 licenças de acelera-
ção de Office 365, por meio dos equipamen-
tos aceleradores de link WAN (RIVERBED) 

OTIMIZADOR DE LINKS 
WAN 

12.474.000,00 OE 09 2020/1090 

Novo ambiente de Aceleração de Links e vir-
tualização de servidores SSDS.  

Aquisição de licença de uso 
de software de Virtualiza-
ção 

110.111.000,00 OE 09 2020/1091 

Troca dos switches de borda em todo o Es-
tado. 

Serviço de Instalação/Mon-
tagem de Switch 

95.500.000,00 OE 09 2020/1092 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de monitoração global 
do ambiente de TI. 

Serviços de Monitoramento 12.985.333,32 OE 09 2020/1093 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado 
Estimado de  
OE do PETI 

Nº da  
Solicitação 
de novo 
Contrato 

Solução de segurança - Cofre de senhas. Serviços de detecção e re-
ação a incidentes de segu-
rança 

4.000.000,00 OE 09 2020/1094 

Serviço de Nuvem Pública. Aquisição de licença de uso 
de software de Virtualiza-
ção 

5.000.000,00 OE 09 2020/1095 

Aquisição de equipamentos para filtragem de 
tráfego, (firewall) composta por hardware, 
software e implantação. 

IPS/IDS - Analisador de se-
gurança do Tráfego de 
Rede 

30.000.000,00 OE 09 2020/1096 

Solução de Backup de Datacenter. Serviço de Suporte Técnico 
e Manutenção em Appli-
ance (backup) 

50.000.000,00 OE 04 2020/1097 

Aquisição de solução de rede de Data Cen-
ter. 

Serviço de Instalação/Mon-
tagem de Switch 

50.000.000,00 OE 04 2020/1098 

Solução de segurança e acesso WEB com-
posto por hardware, software, licencia-
mento e implantação. 

Solução de Segurança de 
Conteúdo e Gerenciamento 
WEB 

12.000.000,00 OE 04 2020/1099 

Solução de Gerenciamento de Banco de Da-
dos Relacional (MS-SQL Server). 

Serviços de Administração 
de Banco de Dados 

100.000.000,00 OE 10 2020/1100 

Aquisição de licenças de Sistema Operacio-
nal (MS-Windows Server). 

Serviço de aquisição/atuali-
zação de software 

69.000.000,00 OE 10 2020/1101 

Atualização do parque de servidores e stora-
ges. 

Atualização de parque tec-
nológico 

150.000.000,00 OE 09 2020/1102 

Solução de virtualização de dados. Aquisição de licença de uso 
de software de Virtualiza-
ção 

50.000.000,00 OE 10 2020/1103 
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6 Contratos a serem renovados no ano de 2019 
 

Para o ano de 2019, são previstas as renovações ou continuidade de vigência 

contratuais listadas abaixo: 

  

Descritivo da contratação 
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
grupos de 

metas da Res. 
211 do CNJ, 

OEs  do PETI e 
Planos do PDTI 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

Prestação de serviços de impressão departa-
mental, incluindo o gerenciamento, inventário 
e contabilização de sua execução. 

Serviços de impressão 0,0 Grupo 1  
OE 04 

P 39  
 

270/2013 

Fornecimento de Certificados Digitais, tipos 
A1 e A3, emitidos sob as normas da ICP-Bra-
sil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasi-
leiras). 

Serviços de certificados di-
gitais 

997.168,52 
 

Grupo 1  
OE 04 

P 39  
 

089/2015 

Prestação de serviços gerenciados e integra-
dos para suporte técnico e manutenção em 
redes locais, através da implantação de Ser-
vice Desk e Portal de Serviços de TIC e 
apoio na gestão de serviços estratégicos de 
tecnologia, gestão dos serviços de atendi-
mento aos usuários de TIC e monitoração 
dos links de comunicação e gerenciamento 
de ativos de rede, observando as melhores 
práticas de serviços de TIC (ITIL). 

Serviços de suporte técnico 
e manutenção em redes 

18.873.225,27 
 

Grupo 2 
OE 02 

P 21 

113/2015 

Prestação de serviços de manutenção e su-
porte ao Sistema da Vara de Execuções Cri-
minais (SIVEC) e Sistema de Inteligência de 
Informações (Intinfo) 

55.0397 - Equipe para ma-
nutenção de sistemas - In-
fraestrutura de Produção - 
Infraestrutura por Cartório - 
Help Desk - Pesquisa de 
andamento das Varas Exe-
cuções Criminais 

6.605.941,52 
 

STI 1.1 020/2018 
 

Prestação de serviços de administração de 
banco de dados, suporte ao ambiente opera-
cional relacionado à solução contratada, evo-
lução tecnológica, suporte técnico, manuten-
ção adaptativa, corretiva e evolutiva e gestão 
da execução da sustentação aos sistemas de 
recursos humanos e da área da saúde. 

55.0171 - Serviço Remoto 
de Administração de Ban-
cos de Dados; Suporte e 
Gestão de Pessoal 

36.464.152,03 
 

Grupo 1  
OE 04 

P 50 
 

038/2017 
 

Contrato para prestação de serviços de su-
porte técnico remoto e manutenção corretiva 
e evolutiva para o Sistema de Ingresso na 
Magistratura (SIMA), firmado com a Compa-
nhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo - PRODESP. 

55.0171 - Analista de Ne-
gócio Nível I - hora/homem 

0,0 STI 2.2 
 

090/2017 
 

 

Prestação de serviços de manutenção do 
sistema gabinete virtual e hospedagem dos 
sistemas de ingresso a magistratura e 
gabinete virtual, na modalidade hosting 
virtualizado avançado 

55.0171 - Armazenamento 
de Dados Open - GB/mês, 
servidores HTTP, licencia-
mento de plataforma, má-
quina virtual, Banco de Da-
dos, Gestão de Pessoas 

771.473,53 
 

STI 2 091/2017 
 
 

Prestação de serviços de impressão e digita-
lização departamental, em regime de emprei-
tada por preço unitário, incluindo o gerencia-
mento, inventário de sua execução, bem 
como os serviços de instalação dos equipa-
mentos necessários, com assistência técnica, 
manutenção, reposição de peças e software 
de controle, com abastecimento de todos os 
suprimentos e consumíveis. 

Serviços de digitalização e 
impressão 

24.171.870,24 
 

STI 3 104/2019 
 
 



 

 
Plano de Contratações de TI | 2019/2020 pág. 4 

Descritivo da contratação 
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
grupos de 

metas da Res. 
211 do CNJ, 

OEs  do PETI e 
Planos do PDTI 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

Fornecimento de subscrições que entregarão 
acesso ilimitado a bases de conhecimento a 
seus autores, contendo análises de tendên-
cias, prognósticos, avaliação de produtos e 
fornecedores para os assuntos de tecnologia 
da informação e telecomunicações, que se-
rão usados para subsidiar os processos de 
tomada de decisão dos profissionais de infor-
mática do Tribunal de Justiça de São Paulo 

62.0042 - Licença de Uso 
de Software Executive Pro-
gram Leadership Team - 
Leader , partner member, 
software Gartner, tickets 
para Gartner Symposium, 
Summits. 
 

1.252.121,75 
 

STI 5 130/2018 
 
 

Prestação de serviços técnicos para conta-
gem de tamanho funcional de projetos de sof-
tware ou melhorias (evolutivas, adaptativas e 
corretivas) utilizando a técnica de análise de 
pontos de função, com base na metodologia 
IFPUG, e de forma complementar, o roteiro 
de métricas da SISP 

55.0449 - Serviços de mão-
de-obra especializada em 
contagem de tamanho fun-
cional de software - Contra-
tação de empresa 

213.999,84 
 

STI 2.1 
 

276/2018 
 
 

Prestação de serviços especializados de na-
tureza continuada envolvendo Manutenção 
Evolutiva (Sob demanda), Apoio Técnico à 
Solução, Apoio Técnico à Solução Especiali-
zado e Adequação do sistema SAJ ao Sis-
tema Integrado de gestão de Processos Judi-
ciais (digitais e físicos) de Primeira Instância 
denominado Sistema de Automação da Jus-
tiça de Primeiro Grau SAJ/PG. 

55.0456 - Manutenção Evo-
lutiva (sob demanda) do 
Sistema SAJ/JUD-PG - por 
ponto de função e hora téc-
nica, serviço de apoio, por 
versão e gestão de pessoal 

6.337.604,78 
 

Grupo 1  
OE 04 e OE 06 

P 19 e P 38  
 

315/2017 
 
 

Prestação de serviços especializados de na-
tureza continuada envolvendo Manutenção 
Evolutiva (Sob demanda), Apoio Técnico à 
Solução, Apoio Técnico à Solução Especiali-
zado e Adequação do sistema SAJ ao Sis-
tema Integrado de gestão de Processos Judi-
ciais (digitais e físicos) de Segunda Instância 
e Colégios Recursais denominado Sistema 
de Automação da Justiça de Segundo Grau 
SAJ/SG. 

55.0460 - Manutenção Evo-
lutiva (sob demanda) do 
Sistema SAJ/JUD-SG - por 
ponto de função, por hora 
técnica, serviço de apoio, 
por versão e gestão de 
pessoal 

3.348.872,72 
 

Grupo 1  
OE 04 e OE 06 

P 19, P 40 e P 41  
 

316/2017 
 
 

Prestação do serviço de suporte técnico em 
Segundo Nível ao Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo no uso do sistema inte-
grado de gestão de processos judiciais físi-
cos e digitais de primeira e segunda instân-
cias, denominado Sistema de Automação da 
Justiça - SAJ, e dos sistemas administrativos 
denominados SAJ/ADM, bem como configu-
rações e correções de falhas e de erros dos 
referidos sistemas. 

55.0450 - Suporte técnico 
em Sistemas SAJ-
JUD/SAJ-ADM - Atendi-
mento de chamados, judi-
cial, sessões de julga-
mento, DEPRE, visitas téc-
nicas, relatórios, manuten-
ção corretiva. 

28.363.544,47 
 

Grupo 1 
Oe 04 

P38 e 39 

318/2017 

Aquisiçao de renovação do licenciamento e 
serviços de suporte técnico com direito a atu-
alização e migração de versão e plataforma 
da Solução de Gerenciamento de Conteúdo 
Web, correspondente a um período de 48 
meses e treinamento de atualização. 

55.0303 - Serviço de su-
porte técnico 24x7x365 por 
45 meses / Fórum Hely Lo-
pes Meirelles 

6.823.579,02 
 
 
 

 

Grupo 1  
OE 04 

P 39  
 
 
 

319/2017 
 
 
 

 

Prestação de serviços de preparação, 
higienização, digitalização em alta resolução, 
indexação, conferência e disponibilização 
digital de documentos atualmente 
armazenados em microfilmes. 

55.0487 - Serviço de Digita-
lização de Microfilmes e In-
dexação de Documentos 
Digitalizados 

129.830,40 
 

STI 5 365/2018 
 
 

Prestação de serviços de hospedagem, for-
necimento de circuitos de comunicação e ge-
renciamento para equipamentos de tecnolo-
gia da informação 

55.0044 - Serviço de geren-
ciamento de sistemas de 
informática (Data Center) 

26.323.724,47 STI 4.1 
P 11, 19 

000.127/20
16/CT 

Prestação de serviços especializados de 
suporte técnico para produtos da plataforma 
Microsoft, contemplando ativodades de 
gerenciamento técnico, atendimento reativo, 
proativo com engenharia dedicada e serviços 
de arquitetura estratégica com validação de 
suportabilidade da Microsoft. 

55.0047 - Banco de Horas - 
gerenciamento de conta de 
suporte, Banco de Horas 

132.626.486,13 STI 4.2 

P 11, 19 e 29 

000.373/20
15/CT 
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Descritivo da contratação 
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
grupos de 

metas da Res. 
211 do CNJ, 

OEs  do PETI e 
Planos do PDTI 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

Prestação de serviços de Renovação de 
Soluções de Segurança em TI (Mensageria) 
e serviço de suporte, dividido em dois (02) 
lotes. 

66.0005 - Renovação de 
licenças de uso de 
softwares componentes da 
Solução de Segurança de 
Gateway de SMTP e POP 
3 e suporte técnico 

0,00 STI 4.2 

P 30 e 31 

000.150/20
18/CT 

Gestão e controle das solicitações de 
serviços de comunicações de dados da Rede 
Intragov. 

55.0363 - Gerenciamento 
de serviços de 
comunicação de dados - 
Intragov - Reajuste 2º TA,  

136.868,40 STI 4.3 

P 11 e 19 

000.327/20
15/CT 

Aquisição de segurança para servidores 
virtuais, físicos, desktops virtuais e de bancos 
de dados, compostas por softwares e 
respectivos licenciamentos, implantação, 
suporte técnico e treinamentos. 

62.0002 - Proteção para 
camada de Servidores 
Virtuais, proteção de 
camada de servidores 
virtuais, desktops, BD, 
Treinamentos, Suporte e 
Implantação do Sistema 

71.847.843,75 STI 4.2 

P 19, 29 e 31 

000.390/20
15/CT 

Contrato para renovação do suporte de 
solução completa de virtualização de 
servidores, denominada "private cloud" 
(núvem privada), composta por softwares e 
respectivos licenciamentos. 

55.0307 - Serviços de 
manutenção e suporte 
técnico em Sistemas 
Informatizados 

76.255.612,34 STI 4.1 

11, 19 e 29 

000.207/20
17/CT 

Prestação de serviços técnicos de 
manutenção de hardware/software, 
preventiva mensal e corretiva, e fornecimento 
de peças e/ou upgrades de softwares  para 
Storages EMC- Vmax 20K, Storage EMC 
VNX 5700 e Switches Fiber Channel DCX-
8510-8B. 

55.0307 - Serviços de 
manutenção e suporte 
técnico em Sistemas 
Informatizados  

10.392.637,50 STI 4.1 

P 31, 32 e 33 

000.241/20
17/CT 

Prestação de serviços de Protocolação 
Eletrônica para o sistema SAJ/JUD, de apoio 
técnico à infraestrutura e garantia de 
evolução tecnológica, referente aos sistemas 
SAJ/JUD e SAJ/ADM. 

55.0467 - Serviço de 
Protocolação Eletrônica de 
Documentos para Sistema 
SAJ-JUD e gestão de 
pessoal. 

36.654.961,82 STI 4.1 

P 11, 19, 30 e 31 

000.317/20
17/CT 

Prestação de serviços técnicos de 
manutenção de hardware/software, 
preventiva mensal e corretiva, e fornecimento 
de peças e/ou upgrades de softwares para 
servidores do tipo Blade HP BL460G8, e 
servidores de Rack modelo HP DL-980G7. 

55.0307 - Servidor Rack 
DL980 

4.987.500,00 STI 4.1 

P 11, 19, 30 e 31 

000.320/20
17/CT 

Prestação de serviços móvel pessoal (SMP) 
para prestação de serviço de comunicação 
de dados, via rede móvel digital (3G e 4G), 
através do fornecimento de 3.100 (três mil e 
cem) mini modems USB em regime de 
comodato durante a vigência do contrato de 
prestação de serviços. 

18.0186 - Mini Modem 
(acesso remoto) 

353.759,40 STI 4.3 

P 11, 19, 30 e 31 

000.398/20
15/CT 

Transmissão, gravação e armazenamento as 
sessões ordinárias e extraordinárias do 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por meio da internet. 

55.0140 - Serviço de Apoio 
Operacional em 
Informática: transmissão de 
áudio-vídeo / Palácio da 
Justiça 

0,00 STI 4.3 

P 11, 19, 30 e 31 

000.110/20
16/CT 

Fornecimento de renovação de suporte e 
garantia, e aquisição de novas licenças de 
solução de aceleração de Links WAN 
(Riverbed Steelhead) 

55.0303 - Serviço de 
Suporte Técnico em 
Informática - ativos MNT-
GLD-CXA-07055 

7.756.798,37 STI 4.3 

P 11, 19, 30 e 31 

000.304/20
17/CT 

Prestação de serviços de telefonia móvel 
(SMP) local e de longa distância (roaming) 
nacional com acesso à internet por canal de 
transmissão de dados via rede celular 4G 

08.0024 - Aparelho de 
Telefonia Móvel 

926.357,95 STI 4.3 

P 30 e 31 

000.331/20
17/CT 
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Descritivo da contratação 
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
grupos de 

metas da Res. 
211 do CNJ, 

OEs  do PETI e 
Planos do PDTI 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

(LTE), por meio de plano corporativo com 
disponibilização de 654 aparelhos celulares 
em comodato e fornecimento de 33 
aparelhos celulares (backup). 

Prestação de serviços de Educação a 
Distância (EaD), através de plataforma 
completa e específica para esse fim. 

55.0141 - Serviço 
Especializado em Produção 
Audio-Visual / Conde do 
Pinhal 

11.684.439,26 STI 4.3 

P 11 e 19 

000.005/20
18/CT 

Prestação de serviço de assistência com 
suporte e extensão da garantia do fabricante, 
manutenção corretiva de hardware e software 
para equipamentos concentradores de rede 
tipo Switch Concentrador, Switch Topo de 
Rack e Transceivers dos Datacenters do TJ-
SP. 

55.0303 - Lote 1 - 1º grupo 
- HP 12508 AC Switch 
Cassis - JF431C ,  todos os 
lotes 

1.742.250,02 STI 4.3 

P 11, 19, 30 e 31 

000.091/20
18/CT 

Prestação de Serviços de Comunicação de 
Dados, devendo ser disponibilizados, em 
regime de comodato, todos os 
equipamentos/acessórios necessários à 
prestação dos serviços que abrangem: a 
instalação, configuração, gerenciamento 
proativo e manutenção de 2 (dois) grupos de 
2 (dois) circuitos de 500 Mbps cada, 
balanceados e seguros para prover acesso à 
internet. 

55.0044 - Valor mensal 
fixo, velocidade de banda 
disçponíel 

3.620.641,70 STI 4.3 

P 11, 19, 30 e 31 

000.118/20
16/CT 

Fornecimento de licenças de uso de 
softwares Microsoft, serviços de implantação 
e horas de serviços de consultoria técnica 
para utilização sob demanda. 

55.0404 - ARQUITETO DE 
SOLUÇÕES DO 
FABRICANTE - Office 365 - 
consultoria de todo o 
projeto de implantação 
migração e adoção 

32.021.485,89 STI 4 

P 11, 16, 19, 21, 
23, 27, 28 e 33 

000.293/20
18/CT 

Prestação de serviços contínuos de SOC 
(Security Operation Center) 

55.0488 - Serviços de SOC 
- Centro de Operações de 
Segurança (sigla em inglês) 

7.686.000,00 STI 4.2 

P 11, 19 e 31 

000.362/20
18/CT 

     

 

  

  

  

 


