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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 TJSP, incluindo as 

normativas internas do Tribunal: 
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NOMENCLATURA DATA OBJETO 

RESOLUÇÃO DO CNJ 99/2009 24 /11/2009 Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Comunicação no âmbito do 
Poder Judiciário. 

RESOLUÇÃO DO CNJ 182/2013 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.  

RESOLUÇÃO 91/2009 29/09/2009 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 CNJ 102/2009 15/12/2009 Dispõe sobre a regulamentação da publicação de 
informações alusivas à gestão orçamentária e 
financeira, aos quadros de pessoal e respectivas 
estruturas remuneratórias dos tribunais e 
conselhos. 

RESOLUÇÃO CNJ 151/2012 05/07/2012 Altera a redação do inciso VI do artigo 3º da 
Resolução nº 102, de 15 de dezembro de 2009, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

RESOLUÇÃO CNJ 198/2014 01/07/2014 Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão 
Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 

RESOLUÇÃO CNJ 211/2015 15/12/2015 Dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o 
acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. 

RESOLUÇÃO CNJ 234/2016 13/07/2016 Institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional 
(DJEN), a Plataforma de Comunicações 
Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma 
de Editais do Poder Judiciário, para os efeitos da 
Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e dá outras 
providências. 
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3 Vinculação 
 

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

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

PETI 2015/2020 e do Plano Diretor de TI – PDTI 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

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, de 10 de dezembro de 2013, estabelece normas 

regulamentares a serem adotadas no regime jurídico das licitações e contratos 

administrativos para aquisições de bens e prestação de serviços, celebrados pelo TJSP. 
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5 Novos Contratos para o período 2017 
 

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 com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

Contratação do módulo "Gravação de 
Audiências" 

Serviço de Desenvolvi-
mento de Sistema 

8.800.000,00 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3775 

Contratação de serviços de evolução 
tecnológica, suporte técnico remoto, 
manutenção corretiva e evolutiva dos 
sistemas Judiciais SAJ 1ª instância  

Serviço de Manuten-
ção de Sistemas 

22.050.000,00 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3783 

Contratação de serviços de suporte 
técnico remoto e suporte técnico 
local eventual, manutenção evolutiva 
e adaptativa do Sistema de Controle 
de pagamento de Precatórios do 
DEPRE - Departamento de Precatórios 

Serviço de 
Desenvolvimento de 
Sistema 

1.483.524,60 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3834 

AQUISIÇÃO DA PARCELA DE 15.000 
(QUINZE MIL) DESKTOPS, REFERENTE 
A AQUISIÇÃO DE 45.000 (QUARENTA 
E CINCO MIL) EQUIPAMENTOS 

Atualização de 
Equipamentos de 
informática - "Up 
Grade" 

45.000.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3849 

Pontos de rede lógica e elétrica Instalação de rede de 
transporte de dados - 
lógica 

20.000.000,00 Grupo 3 
OE 4 (Ação 12) 

2017/3859 

Ampliação dos Sistemas de Load Ba-
lance para datacenter 

Serviço de gerencia-
mento de sistemas de 
informática (Data Cen-
ter) 

6.000.000,00 Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/3873 

Projeto Datacenter Ativo-Ativo Com-
pra de appliance, treinamento e insta-
lação 

Instalação de rede de 
transporte de dados - 
lógica 

80.000.000,00 Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/3878 

Licenciamento de Estações para VDI Aquisição de licença 
de uso de software de 
Virtualização 

1.827.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3882 

Extensão da Garantia do produto MS 
SQL Server - Base de dados 

Atualização de licença 
de uso de software 

62.837.760,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3895 

Construção de datacenter contratação do site do 
datacenter 

61.823.591,50 Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/3899 

Renovação do Suporte Storages EMC 
VMAX 

Serviço de Suporte 
Técnico e Manuten-
ção em Appliance 

10.000.000,00 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3902 

Solução de Backup Coorporativa de 
Datacenter 

Atualização de licença 
de uso de software 

50.000.000,00 Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/3910 

Renovação do Suporte de equipa-
mento Solução de Conexão do Data-
Center 

Serviço de Suporte 
Técnico em Informá-
tica 

1.000.000,00 Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/3915 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

Ciclo de vida de identidade Atualização de licença 
de uso de software 

6.400.000,00 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3920 

Atualização do ambiente do Active Di-
rectory  

Atualização de licença 
de uso de software 

13.632.000,00 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/3923 

Solução de segurança - Cofre de se-
nhas 

Solução integrada de 
hardware e software 

3.500.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3925 

Aquisição de equipamentos para fil-
tragem de tráfego, (firewall) com-
posta por hardware, software e im-
plantação. 

Solução integrada de 
hardware e software 

870.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3930 

Contratação de empresa especiali-
zada para projeto e execução de ser-
viços de atualização do MS Lync para 
o Skype for Business + licenciamento..   

Atualização de licença 
de uso de software 

68.841.500,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3938 

Contratação de empresa especiali-
zada para projeto e execução de ser-
viços de atualização do System Center 

Atualização de licença 
de uso de software 

9.600.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3944 

Compra de transceivers (Gbics) HP 1G 
LC SX - (JD118B)  

Serviço de instalação 
de módulos de cone-
xão para Switch 

1.492.500,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3947 

Renovação de garantia e suporte de 
558 equipamentos de aceleração de 
Link Wan (RIVERBED) 

otimizador de links 
wan 

7.725.409,56 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3952 

Sistema para Transmissão de Ensino à 
Distância - Ponto de Transmissão 

Serviço de Apoio Ope-
racional em Informá-
tica: transmissão de 
áudio-vídeo 

7.182.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3955 

Contratação de Comunicação Móvel 
Pessoal Corporativa com forneci-
mento de equipamentos em como-
dato 

Contratação de Infra-
estrutura de Comuni-
cação de Dados 

566.400,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3958 

Consultoria em governança de TI Solução de Gover-
nança de TI 

6.300.000,00 Grupo 1 
OE 6 (Ação 35) 

2017/3962 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e evolutiva, serviço técnico especiali-
zado de apoio à publicação do DJE e 
serviços sob demanda para o DJE - Di-
ário da Justiça Eletrônico. 

Serviço de Manuten-
ção Evolutiva e Adap-
tativa por meio de 
pontos de função 

252.790,32 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3972 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e evolutiva, serviço técnico especiali-
zado de apoio à publicação do DJE e 
serviços sob demanda para o DJE - Di-
ário da Justiça Eletrônico. 

Serviço de Manuten-
ção Evolutiva e Adap-
tativa por meio de 
pontos de função 

469.467,84 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3978 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e evolutiva, serviço técnico especiali-
zado de apoio à publicação do DJE e 
serviços sob demanda para o DJE - Di-
ário da Justiça Eletrônico. 

Serviço de Manuten-
ção Evolutiva e Adap-
tativa por meio de 
pontos de função 

370.948,32 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3978 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e evolutiva, serviço técnico especiali-
zado de apoio à publicação do DJE e 
serviços sob demanda para o DJE - Di-
ário da Justiça Eletrônico. 

Serviço de Manuten-
ção Evolutiva e Adap-
tativa por meio de 
pontos de função 

136.222,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3978 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e evolutiva, serviço técnico especiali-
zado de apoio à publicação do DJE e 
serviços sob demanda para o DJE - Di-
ário da Justiça Eletrônico. 

Serviço de Manuten-
ção Evolutiva e Adap-
tativa por meio de 
pontos de função 

44.382,50 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3978 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
expansão, capacitação e implantação 
assistida dos sistemas integrantes do 
SAJADM. Projeto 100% ADM. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas 

189.366,88 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3978 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
expansão, capacitação e implantação 
assistida dos sistemas integrantes do 
SAJADM. Projeto 100% ADM. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas 

1.362.888,64 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3985 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
expansão, capacitação e implantação 
assistida dos sistemas integrantes do 
SAJADM. Projeto 100% ADM. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas 

10.388.105,64 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3985 

Contratação de LABORATÓRIO DE SIS-
TEMAS INTEGRÁVEIS TECNOLÓGICO ? 
LSI-TEC, para serviços de levanta-
mento de requisitos de software con-
templando todas as atividades da Se-
cretaria de Orçamento e Finanças ? 
SOF, 

Serviço de Manuten-
ção de Sistemas 

3.743.000,00 Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/3985 

Plano anual de capacitação e projeto 
justiça bandeirante 

Treinamento - Infor-
mática 

2.000.000,00 Grupo 4 
OE 14 (Ação 

56) 

2017/3990 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e serviços sob demanda para o 
GECON - Sistema de Gestão do Co-
nhecimento, integrante do SAJADM. 

Serviço de análise e 
desenvolvimento de 
sistema (gestão) 

515.168,28 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3993 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e serviços sob demanda para o 
GECON - Sistema de Gestão do Co-
nhecimento, integrante do SAJADM. 

Serviço de Manuten-
ção de Sistemas 

187.743,00 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3993 

Contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de 
suporte técnico remoto e manuten-
ção corretiva, manutenção adaptativa 
e serviços sob demanda para o 
GECON - Sistema de Gestão do Co-
nhecimento, integrante do SAJADM. 

Serviço de análise e 
desenvolvimento de 
sistema (gestão) 

77.683,20 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3998 

Contratação de empresa especiali-
zada para serviços de capacitação e 
implantação assistida da modalidade 
Julgamento Virtual em todas as unida-
des dos Colégios Recursais do Estado 
de São Paulo 

Serviço de Desenvolvi-
mento de Sistema 

1.917.223,80 Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

2017/3998 

Contratação de serviço de digitaliza-
ção de microfilmes 

Serviços de digitaliza-
ção e impressão 

9.000.000,00 Grupo 1 
OE 11 (Ação 

50) 

2017/3998 

Office 365 EPM e Sharepoint MSDN e 
Telerik 

Atualização de licença 
de uso de software 

5.000.000,00 Grupo 1 
OE 6 (Ação 27) 

OE 10 (Ação 
47) 

2017/4002 

Office 365 EPM e Sharepoint MSDN e 
Telerik 

Atualização de licença 
de uso de software 

15.000.000,00 Grupo 1 
OE 6 (Ação 27) 

OE 10 (Ação 
47) 

2017/4008 

Contratação de empresa especiali-
zada para contagem e mentoring em 
pontos de função. 

Serviço de contagem 
de ponto por função 

2.400.000,00 Grupo 2 
OE 4 (Ação 10) 

2017/4012 

Contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de mão de 
obra de desenvolvimento e testes de 
sistemas na modalidade body shop 

Serviço de análise e 
desenvolvimento de 
sistema (gestão) 

15.000.000,00 Grupo 2 
OE 4 (Ação 10) 

2017/4012 

     

Prestação de serviços técnicos 
especializados em informática com o 
objetivo de efetuar a manutenção da 
rede executiva com seus aplicativos 

Serviço de 
Manutenção de 
Software Aplicativos e 
Sistemas - Prodesp 

1.571.537,76 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/414 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

para o tribunal de justiça do estado 
de são paulo - contratação. 

 

Prestação de serviço de hospedagem, 
fornecimento de circuito de comuni-
cação externo e gerenciamento, para 
equipamentos de tecnologia da infor-
mação do Tribunal de Justiça 

55.0044 - Serviço de 
Hospedagem de servi-
dores de informática - 
Data Center 

41.772.208,61 
 

Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/1141 
 

atualização de licenças de softwares 
"oracle" e serviços de suporte técnico 
- contratação. 

Atualização tecnoló-
gica e Software Up-
date License & Sup-
port & Priority Service 

7.958.639,62 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/1142 
 

aquisição de serviço de suporte de 
hardware premier oracle exadata 
para o tribunal de justiça de são 
paulo.  

55.0303 - Serviço de 
suporte técnico em in-
formática - serviços de 
suporte de sistema 

623.364,61 Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/1143 
 

Aquisição de hardware para datacen-
ter baseada em servidores tipo blade, 
interconexões, sistema de gerencia-
mento e serviços correlatos, que de-
verão compor uma única solução 

SOLUÇÃO PARA SEGU-
RANÇA DA INFORMA-
ÇÃO 
 

19.169.999,60 
 

Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

2017/1144 
 

Aquisição de 40 (quarenta) unidades 
de Equipamentos Servidores para 
Rack em chassi único. 

Servidor – 4 lotes 13.737.600,00 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/1145 
 

Aquisição, expansão e atualização de 
solução completa de virtualização de 
servidores, denominada "Private 
Cloud" (Nuvem Privada), composta 
por softwares e respectivos licencia-
mentos, implantação, suporte técnico 
e treinamento, que compõe um Lote 
Único. 

55.0144 - serviço de 
instalação implemen-
tação/migração 
 

34.659.007,01 
 

Grupo 3 
OE 10 (Ação 

47) 

2017/1149 
 

Fornecimento de Sistema de ensino à 
distância - EAD, através da internet, 
capaz de permitir interatividade dos 
usuários através de diversas mídias no 
processo de aprendizagem  

Transmissão de Áudio 
e Vídeo - via Inter-
net/intranet - ativação 
e instalação. 
 

11.263.905,33 
 

Grupo 4 
OE 13 (Ação 

52) 
 

2017/1227 
 

Aquisição de equipamentos concen-
tradores de rede tipo switch de 
acesso, patch cord de conexão de 
rack, software de gerenciamento e 
treinamento do software, treina-
mento dos ativos adquiridos, configu-
ração e instalação nas localidades do 
TJ-SP. 

Serviço de Instala-
ção/Montagem de 
Switch, Switch de 
acesso, Patch e Trei-
namentos. 
 

11.784.000,00 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

2017/1259 
 

Prestação de Serviços Técnicos espe-
cializados de informática, compreen-
dendo a realização de atividades de 
sustentação aos sistemas de paga-
mento de pessoal e gestão de pes-
soas. 

Serviços de Adminis-
tração de Banco de 
Dados 
 

27.389.017,50 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/2094 
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Descritivo da solicitação  
Explicativo para 

identificar a natureza 
da despesa 

Valor Estimado 
(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº da  
Solicitação 

do POS 

Evolução Tecnológica, suporte técnico 
remoto e local, manutenção adapta-
tiva e evolutiva dos Sistemas Adminis-
trativos para informatização das áreas 
administrativas do TJ. 

Serviço de suporte 
técnico remoto, atua-
lização tecnol. e ma-
nutenção 

11.384.776,45 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/2220 
 

Aquisição de soluções de segurança 
em TI, correspondente a 50.000 (cin-
quenta mil) licenças, por um período 
de 36 (trinta e seis) meses, bem como 
os serviços de implantação e suporte.  

Serviço de Suporte 
Técnico das Soluções 
de Segurança, Gatway 
de SMTP e POP3. 
 

526.500,00 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/2567 
 

Prestação de serviços de evolução 
tecnológica, suporte técnico remoto e 
presencial, manutenção corretiva e 
evolutiva e a administração do banco 
de dados dos sistemas judiciais SAJ 2ª 
Instância para informatização das Uni-
dades Jurisdicionais do 2º Grau e Tur-
mas Recursais e Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos em 2ª Instância - 
CEJUSC do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas - 
Horas - adequações e 
novas implementa-
ções 
 

16.846.729,35 
 

Grupo 2 
OE 4 (Ação 10) 

 

2017/3771 
 

Prestação de serviços técnicos especi-
alizados de informática para a manu-
tenção do ambiente de produção, 
evolutiva (consumo do WebService do 
SAJ) e melhorias para o Sistema Gabi-
nete Virtual - Arquivamento Ipiranga. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas - 
Prodesp 
 

389.007,80 
 

Grupo 2 
OE 4 (Ação 10) 

 

2017/3795 
 

Serviços de consultoria, gerencia-
mento, análise de projeto e desenvol-
vimento, sob demanda, manutenção 
e suporte técnico em hardware e sof-
tware de indexação e pesquisa de 
conteúdo em bases de dados e outras 
fontes de dados composto por 
hardware e software Easy Search. 

Serviço de Suporte 
Técnico e Manuten-
ção em Appliance 
 

960.000,00 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/4075 
 

Prestação de serviços técnicos de in-
formática, objetivando a evolução 
tecnológica, suporte técnico remoto, 
manutenção corretiva e evolutiva e 
administrativo de banco de dados ob-
jetivando a manutenção do sistema 
SIVEC e INTINFO. 

Serviço de Manuten-
ção de Software Apli-
cativos e Sistemas - 
Equipe Prodesp 
 

3.371.670,64 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

2017/4169 
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6 Contratos a serem renovados no ano de 2017 
 
 

Para o ano de 2017, são previstas as renovações ou continuidade de vigências 

contratuais listadas abaixo: 

Descritivo da contratação 
Explicativo para identificar 

a natureza da despesa 
Valor Estimado 

(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

Prestação de serviços de impressão 
departamental, incluindo o gerenci-
amento, inventário e contabilização 
de sua execução. 

Serviços de impressão 30.308.839,09 Grupo 1 
OE 2 (Ação 3) 

270/2013 

Fornecimento de Certificados Digi-
tais, tipos A1 e A3, emitidos sob as 
normas da ICP-Brasil (Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileiras). 

Serviços de certificados di-
gitais 

27.510.000,00 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

089/2015 

Prestação de serviços gerenciados e 
integrados para suporte técnico e 
manutenção em redes locais, atra-
vés da implantação de Service Desk 
e Portal de Serviços de TIC e apoio 
na gestão de serviços estratégicos 
de tecnologia, gestão dos serviços 
de atendimento aos usuários de TIC 
e monitoração dos links de comuni-
cação e gerenciamento de ativos de 
rede, observando as melhores práti-
cas de serviços de TIC (ITIL). 

Serviços de suporte técnico 
e manutenção em redes 

30.112.939,01 
 

Grupo 3 
OE 3 (Ação 7) 

113/2015 

Prestação de serviços de manuten-
ção continuada preventiva, progra-
mada e corretiva, com o forneci-
mento de peças originais para as sa-
las cofres do TJSP. 

Serviço de manutenção 
preventiva-programada e 
corretiva nas salas cofres - 
ONGOING / Fórum Hely Lo-
pes Meirelles 

6.912.856,52 
 

Grupo 3 
OE 4 (Ação 9) 

343/2013 

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

Gerenciamento de serviços 
de comunicação de dados - 
Intragov 

119.695,31 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

327/2015 

Prestação de Serviços de Comunica-
ção Multimídia, de Comunicação de 
Voz, de Acesso à Internet e de Trân-
sito Internet, englobando o gerenci-
amento da Rede IP Multisserviços e 
dos recursos agregados, que inte-
gram ou vierem a integrar a Rede 
INTRAGOV, doravante denominados 
OES. 

Gerenciamento de serviços 
de comunicação de dados - 
Intragov 
 

7.104.527,18 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

6.563/201
4 

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 

18.0186 - Mini Modem 
(acesso remoto) 

 

424.110,80 

 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

398/2015 
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Descritivo da contratação 
Explicativo para identificar 

a natureza da despesa 
Valor Estimado 

(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

cem) mini modens USB em regime 
de comodato durante a vigência do 
contrato de prestação de serviços. 

Prestação de serviços de suporte 
técnico de primeiro nível para o Sis-
tema de Automação da Justiça - SAJ 
e do Sistema Administrativo deno-
minado SAJ/ADM. 

Sistema de Automação Ju-
dicial PG, SG e ADM 

53.496.157,13 
 

Grupo 2 
OE 1 (Ação 2) 

OE 4 (Ação 18) 

236/2015 
 

Prestação de serviços de desenvolvi-
mento e sustentação de sistemas le-
gados, desenvolvidos com a ferra-
menta Genexus. LOTE 2 - Sistema de 
Gestão de Recursos Humanos. 

Sustentação de Sistemas e 
contagem de pontos de 
função 

401.627,72 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

.014/2015 

Prestação de serviços especializados 
de suporte técnico, atividades de ge-
renciamento técnico, atendimento 
reativo, proativo com engenharia 
dedicada e serviços de arquitetura. 

Suporte Técnico Microsoft 
Premier 
 

41.591.891,36 
 

Grupo 2 
OE 9 (Ação 43) 

373/2015 

Prestação de serviços de desenvolvi-
mento e sustentação de sistemas le-
gados, desenvolvidos com a ferra-
menta Genexus. LOTE 1 - Sistema de 
Gestão da Escola Paulista da Magis-
tratura (EPM). 

Manutenção e suporte de 
Sistemas 
 

602.439,80 
 

Grupo 2 
OE 4 (Ação 18) 

007/2015 

Prestação de serviços contínuos de 
administração, gerenciamento e 
monitoração de ativos. 

Administração, gerencia-
mento e monitoração 
 

4.593.860,06 
 

Grupo 3 
OE 4 (Ação 13) 

 

016/2014 

Aquisição de segurança para servi-
dores virtuais, físicos, desktops vir-
tuais e de bancos de dados, compos-
tas por softwares e respectivos li-
cenciamentos, implantação, suporte 
técnico e treinamentos. 

Proteção para camada de 
Servidores Virtuais 
 

840.000,00 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

390/2015 

Aquisição de renovação do 
licenciamento e serviços de suporte 
técnico com direito a atualização 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 
suporte técnico 24x7x365 
por 45 meses / Fórum Hely 
Lopes Meirelles 

 

2.012.951,84 

 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

301/2013 

Implementação da Segurança da In-
formação por meio da utilização do 
Software "Modulo Risk Manager" . 

Suporte e manutenção 
mensais 
 

7.187.497,31 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

136/2015 

Prestação de Serviços de suporte 
técnico especializado em tecnologia 
Oracle, para manutenção e susten-
tação, evolução e suporte ao projeto 
"Business Intelligence" do Contra-
tante. 

Manutenção e suporte téc-
nico local (1º nível) - Infra-
estrutura - DBA 
 

17.196.428,08 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

327/2014 
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Descritivo da contratação 
Explicativo para identificar 

a natureza da despesa 
Valor Estimado 

(R$) 

Alinhado com 
Objetivos 

Estratégicos do 
PETI e grupos 
de metas da 

Resolução 211 
do CNJ 

Nº do 
Contrato 
Vigente 

Prestação de serviços de evolução 
tecnológica, suporte técnico remoto 
e presencial, manutenção corretiva 
e evolutiva e administração do 
banco de dados dos sistemas Judici-
ais SAJ 1ª instância. 

Serviço de suporte técnico 
em informática, configura-
ção, homologação, suporte 
técnico local. 

5.611.321,75 
 

Grupo 2 
OE 3 (Ação 5) 

OE 8 (Ação 41) 
 

323/2011 

Contratação de serviços de suporte 
técnico remoto e suporte técnico lo-
cal eventual, manutenção evolutiva 
e adaptativa do Sistema de Controle 
de pagamento de Precatórios do DE-
PRE - Departamento de Precatórios. 

Serviço de suporte técnico 
em informática 
 

181.265,78 

 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

327/2011 

Prestação dos serviços de expansão 
dos sistemas judiciais SAJ de 1ª Ins-
tância para a gestão e controle dos 
precatórios. 

Serviços de Desenvolvi-
mento e Implantação de 
Sistema - encargos iniciais 
/ Fórum João Mendes Jr 

12.867.104,82 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

096/2013 

Prestação de serviços de desenvolvi-
mento e sustentação de sistemas le-
gados, desenvolvidos com a ferra-
menta Genexus. LOTE 3 - Sistema de 
Gestão de Adoções Internacionais 
da CEJAI. 

Manutenção e Suporte - 
Aproximadamente e pon-
tos de função 
 

389.832,63 
 

Grupo 3 
OE 8 (Ação 41) 

015/2015 

     

 

  

  

  

 


