PODER JUDICIÁRIO
VERSÃO FINAL APROVADA EM REUNIÃO DO COMITÊ DIRETIVO DE TIC, REALIZADA EM 17.03.2015

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - ANO 2015
PRAZO DE ENTREGA
Item

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE

BREVE JUSTIFICATIVA
TERMO DE
REFERÊNCIA OU
PROJETO BÁSICO

ESTUDOS
PRELIMINARES

1

Realizar atividades relacionadas à sustentação de sistemas em desenvolvimento pelas
unidades da Coordenadoria de Sistemas/STIC, ou que venham a ser desenvolvidos
Prestação de serviços de sustentação de Secretaria de Tecnologia da futuramente, considerando o volume de projetos e ações previstos no Plano de Ação
Fevereiro/2015
software.
Informação e Comunicação constante do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deste Tribunal,
bem como o término do contrato existente entre TSE e Empresa CTIS, do qual este
Tribunal era beneficiado.

2

Serviços de implantação, operação, manutenção
Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados
e gerência da rede de comunicação multimídia Secretaria de Tecnologia da adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as
(backbone secundário) do Tribunal Regional Informação e Comunicação necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e
Eleitoral do Rio Grande do Norte.
efetividade.

3

Serviços de implantação, operação, manutenção
Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados
e gerência da rede de comunicação multimídia Secretaria de Tecnologia da
Fevereiro a
adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as
(backbone secundário) do Tribunal Regional Informação e Comunicação
Maio/2014
necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e
Eleitoral do Rio Grande do Norte.
efetividade, tendo em vista a proximidade do encerramento do contrato vigente.

CLASSIFICAÇÃO
DO OBJETO

Março/2015
(Protocolo PAE Custeio
759/2015)

FONTE DE
RECURSO

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

ESTIMATIVA
PRELIMINAR
(R$)

300.000,00

VÍNCULO COM O PDTIC,
PETIC OU PEI

UNIDADE TÉCNICA

PETIC 2015 - Objetivo
Seção
Estratégico: Primar pela
Desenvolvimento
satisfação do cliente de
Sistemas/CIT/STIC
TIC

OBSERVAÇÃO

de
de Contratação em fase de planejamento

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Manutenção do contrato vigente, até a
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
1.421.873,00
finalização do processo licitatório em 2015
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
(objeto do item 3)
Tecnológica

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
1.399.525,00
Contratação em fase de licitação
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
Tecnológica

4

Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a
Outubro/2014
Circuito dedicado de comunicação de dados Secretaria de Tecnologia da quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line ( como Agosto
a
(Protocolo PAE Custeio
(link internet de 100Mb).
Informação e Comunicação VPN, webmail , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho Setembro/2014
14595/2014)
de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e Contratação em fase de licitação, com
44.000,00
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
execução a partir de maio/2015
Tecnológica

5

Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a
Circuito dedicado de comunicação de dados Secretaria de Tecnologia da quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line ( como Março
(link internet de 100Mb) - Redundância.
Informação e Comunicação VPN, webmail , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho Abril/2015
de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

40.000,00

6

Circuito dedicado de comunicação de dados
Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a
(link alternativo de internet de 10Mb), com Secretaria de Tecnologia da quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line ( como
contrato nº 029/2013, firmado com a Empresa Informação e Comunicação VPN, webmail , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho
INTERJATO, vide PAE nº 8527/2012.
de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e Manutenção do contrato vigente (até
32.000,00
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
04.09.2015)
Tecnológica

7

Circuito dedicado de comunicação de dados
Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a
(link alternativo de internet de 10Mb), com Secretaria de Tecnologia da quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line ( como
contrato nº 030/2013, firmado com a Informação e Comunicação VPN, webmail , processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho
EmpresaBR, vide PAE nº 8527/2012.
de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e Manutenção do contrato vigente (até
16.800,00
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
09.09.2015)
Tecnológica

8

Serviço de acesso móvel à internet (3G), objeto Secretaria de Tecnologia da Acessar a rede mundial de computadores de forma alternativa, pelas unidades da Sede e
do documento PAE nº 3548/2013.
Informação e Comunicação Centrais de Atendimento ao Eleitor, em caso de interrupção na comunicação de dados.

Custeio

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Manutenção do contrato de 24 meses
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
5.688,00
(vigente desde 01.12.2014), com previsão
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
de execução de 10 meses em 2015
Tecnológica

9

83 enlaces de comunicação para conexão à
internet , destinados aos Cartórios Eleitorais,
Estabelecer uma conexão com a Rede Privada Virtual (VPN), em eventual falha do link
Outubro/2014
Secretaria de Tecnologia da
Agosto
a
Centrais de Atendimento ao Eleitor, Fórum
principal (backbone secundário), dando continuidade aos serviços do cartório/posto de
(Protocolo PAE Custeio
Informação e Comunicação
Setembro/2014
atendimento.
14596/2014)
Eleitoral da Capital, Centro de Operações da
Justiça Eleitoral e Sede do Tribunal.

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Planejamento da contratação a ser
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
iniciado, com previsão de execução a partir
201.130,00
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
de julho/2015
Tecnológica

10

Serviço de manutenção corretiva e preventiva
Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais do TRE/RN que são armazenados em
Outubro/2014
em 2 equipamentos Storage EMC, modelo VNX Secretaria de Tecnologia da tais Storages , de forma a permitir que, em caso de falha do equipamento, este seja Agosto
a
(Protocolo PAE Custeio
5300, em operação na Central de Dados Informação e Comunicação reparado ou substituído em tempo hábil, diminuindo o período de indisponibilidade dos Setembro/2014
14238/2014)
(Datacenter ).
sistemas.

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e Contratação em fase de licitação, com
163.767,00
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
estimativa de valor destinado a 24 meses
Tecnológica

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Agosto/2014
(Protocolo PAE
11168/2014)

a

Maio/2015

(*)

(*)

(*)

PETIC 2015 - Objetivo
Planejamento da contratação a ser
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e iniciado, destinada a suprir o término dos
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
contratos atuais nºs 029 e 030/2013 (itens
Tecnológica
6 e 7) .

PRAZO DE ENTREGA
Item

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE

BREVE JUSTIFICATIVA
TERMO DE
REFERÊNCIA OU
PROJETO BÁSICO

ESTUDOS
PRELIMINARES

11

12

13

CLASSIFICAÇÃO
DO OBJETO

Licenças Microsoft Windows Server 2012 R2
Outubro/2014
Atualizar as licenças já existentes e a aquisição de novas licenças para, além de novas
Standard e Datacenter (incluídas as licenças de
(Protocolo PAE
Secretaria de Tecnologia da funcionalidades existentes nessas versões atualizadas, permitir a ampliação dos serviços Agosto
a
software Cals) com Software Assurance por 36
677/2015
- Investimento
Informação e Comunicação de ingresso de estações no domínio por parte das zonas eleitorais, de forma a tentar Setembro/2014
meses - sistema operacional das máquinas
REGISTRO
DE
diminuir o suporte ocasionado por manutenção de bases locais de usuários.
servidoras de rede
PREÇOS)
Outubro/2014
Atualizar as licenças já existentes e a aquisição de novas licenças para, além de novas
Licenças de software de backup para
(Protocolo PAE
Secretaria de Tecnologia da funcionalidades existentes nessas versões atualizadas, permitir a ampliação dos serviços Agosto
a
atualização e manutenção das versões instaladas
585/2015
- Investimento
Informação e Comunicação de ingresso de estações no domínio por parte das zonas eleitorais, de forma a tentar Setembro/2014
no Datacenter (Data Protector)
REGISTRO
DE
diminuir o suporte ocasionado por manutenção de bases locais de usuários.
PREÇOS)
Outubro/2014
Licenças de uso de software AUTODESK
(Protocolo PAE
BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE - Secretaria de Tecnologia da Modernizar o conjunto de licenças de software utilizados pela Seção de Engenharia e Agosto
a
14439/2014
- Investimento
FULL “LICENÇA NOVA”, versão mais atual para Informação e Comunicação Obras, objetivando suportar as demandas de responsabilidade da unidade.
Setembro/2014
REGISTRO
DE
MS Windows.
PREÇOS)

14

Equipamentos de tecnologia da informação e
comunicação para atualização da Central de
Dados (Datacenter ) do Tribunal (infraestrutura
Atualizar e ampliar a insfraestrutura de processamento, comunicação e armazenamento
de servidores de rede, expansão da área de Secretaria de Tecnologia da
Junho
com o objetivo de garantir a segurança dos dados, a rapidez no processamento das
Julho/2014
armazenamento do storage primário, replicação Informação e Comunicação
informações e uma estrutura adequada às atividades judiciais administrativas e eleitorais.
de dados do storage secundário, implantação
de redundância para nobreaks e expansão de
rede sem fios).

15

Equipamentos de tecnologia da informação e
Garantir a infraestrutura adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais,
Secretaria de Tecnologia da
Junho
comunicação para a renovação e melhoria do
tanto da Sede do Tribunal como de novas Zonas, visando adequar as necessidades
Informação e Comunicação
Julho/2014
parque computacional do Tribunal.
cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.

16

Garantir a infraestrutura adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais,
Equipamentos estabilizadores para utilização no Secretaria de Tecnologia da
Março
tanto da Sede do Tribunal como de novas Zonas, visando adequar as necessidades
parque computacional do Tribunal.
Informação e Comunicação
Abril/2015
cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.

(*) Contratação planejada em exercícios anteriores a 2014, com execução orçamentária em 2015.

FONTE DE
RECURSO

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

ESTIMATIVA
PRELIMINAR
(R$)

VÍNCULO COM O PDTIC,
PETIC OU PEI

UNIDADE TÉCNICA

OBSERVAÇÃO

PETIC 2015 - Objetivo
Contratação em fase de licitação (previsão
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
154.657,00
de aquisição de 250 licenças cals em 2015,
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
ao custo unitário de R$ 111,70)
Tecnológica

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seção de
Redes e
88.342,00
Contratação em fase de licitação
Infraestrutura
Infraestrutura/CIT/STIC
Tecnológica

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo Seções de Redes e
Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura
e
de Licitação concluída, restando a elaboração
85.494,00
Infraestrutura
Suporte
Presencial/ da Ata de Registro de Preços
Tecnológica
CIT/STIC

Agosto/2014
(Protocolo PAE
e
10630/2014
- Investimento
REGISTRO
DE
PREÇOS)

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

474.079,00

Agosto/2014
(Protocolo PAE
10715/2014
- Investimento
REGISTRO
DE
PREÇOS)

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Planejamento da contratação antecipado
Estratégico: Aprimorar a Seções
de
Suporte
296.875,00
para 2014, com execução prevista para
Infraestrutura
Presencial/ CIT/STIC
2015
Tecnológica

Maio/2015

100 - Despesa
Corrente
e
Pessoal Ativo

PETIC 2015 - Objetivo
Estratégico: Aprimorar a Seções
de
Suporte
58.500,00
Planejamento da contratação a ser iniciado
Infraestrutura
Presencial/ CIT/STIC
Tecnológica

e

a

Investimento

TOTAL
PO 2015
SALDO

4.782.730,00
4.782.730,00

0,00

PETIC 2015 - Objetivo Seções de Redes e
Planejamento da contratação antecipado
Estratégico: Aprimorar a Infraestrutura
e
de
para 2014, com execução prevista para
Infraestrutura
Suporte
Presencial/
2015
Tecnológica
CIT/STIC

