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PLANO
DE CONTRATAÇÃO DE TIC 2017
- PCTIC-2017 -

ITEM

1

UNIDADE
UNIDADE
DEMANDANTE TÉCNICA

STI

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

Comunicação de dados
entre a Sede e os
COSUP Fóruns Eleitorais no
interior do estado
(Backbone Secundário)

PRAZO
PRAZO
DE ENTREGA
DE ENTREGA
TERMO DE
ESTUDOS
REFERÊNCIA
PRELIMINARES OU PROJETO
BÁSICO

FONTE
DO RECURSO NA
PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2017

OBS

AOSI TELEPR
26/02/2017

31/03/2017

Despesas de
Teleprocessamento Comunicação de
dados - Backbone
Secundário

Mantido atualmente pelo
contrato nº 14/2014
com vigência até
Maio/2017

AOSI TELEPR
2

3

4

5

STI

COSUP

Serviço de
telecomunicação para
prover acesso à
Internet

STI

COINFE Fábrica de software

STI

Licenças de software
para estações de
trabalho dos usuários e
para ambiente do
COSUP Centro de Dados
(Pacotes de escritório;
sistema operacional;
sistema de gestão de
banco de dados; etc.)

STI

Equipamentos de TI
para as estações de
trabalho dos usuários e
para o ambiente do
Centro de Dados
(Microcomputador;
impressora; monitor;
scanner; aparelho de
telefone IP; etc.)

CLOG

02/05/2017

30/11/2016

02/06/2017

30/11/2016

Despesas de
Teleprocessamento Comunicação de
dados - Serviços de
conexão à Internet
Serviços de
processamento de
dados - Serviços
técnicos profissionais
de tecnologia da
informação - Fábrica
de software

AREA AQISOF
07/11/2016

30/12/2016

Reaparelhamento Aquisição de software
- Licença de software

AREA INFORM

30/09/2016

30/11/2016

Reaparelhamento Equipamentos de
Informática Equipamentos de
processamento de
dados

Aquisição de
Infraestrutura para
o Centro de Dados

6

STI

CNJ: "Garantir ambiente
de processamento
central (Data Center)
com requisitos mínimos
de segurança e de
disponibilidade
estabelecidos em
normas nacionais e
COSUP internacionais, que
abrigue os
equipamentos principais
de processamento e de
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AREA INFORM

28/02/2017

30/03/2017

Reaparelhamento Equipamentos de
Informática Equipamentos de
processamento de
dados
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Mantido atualmente pelo
contrato nº 17/2013
com vigência até
Novembro/2017

Mantido atualmente pelo
contrato nº 01/2016
com vigência até
Janeiro/2018

dados

armazenamento de
dados; de segurança e
ativos de rede centrais,
para maximizar a
segurança e a
disponibilidade dos
serviços essenciais e de
sistemas estratégicos
do órgão"
Aquisição de solução de
armazenamento de
dados e software de
gerenciamento.
7

STI

CNJ: "Garantir solução
COSUP de armazenamento de
dados e respectivos
softwares de gerência,
em que a capacidade
líquida não ultrapasse
80% do limite máximo
de armazenamento"

AREA INFORM
01/06/2017

01/07/2017

Promover ações de
melhoria de Tecnologia
da Informação Aquisição de Sistema
de armazenamento

Aquisição de Licença de
Software para atender
implantação de Site de
Backup

8

STI

CNJ: "Garantir solução
de backup com
capacidade suficiente
para garantir a
salvaguarda das
informações digitais
COSUP armazenadas, incluindo
tecnologias para
armazenamento de
longo prazo e cópia dos
backups mais recentes,
em local distinto do
local primário do órgão,
de modo a prover
redundância e atender
à continuidade do
negócio em caso de
desastre"

AREA AQISOF
30/03/2017

30/04/2017

Reaparelhamento Aquisição de software
- Licença de software
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