PLANO DE CONTRATAÇÕES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – JUSTIÇA FEDERAL – Para o Exercício de 2020
UNIDADE
REQUISITANTE

SEDOD

SEDOD

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Contratação dos serviços de
publicação
de
matérias
oficiais em jornal de grande
circulação no Estado do
Espírito Santo
Contratação dos serviços de
publicação de matérias de
interesse
desta
Seção
Judiciária nos jornais oficiais
editorados pela Imprensa
Nacional – exercício de 2020

SECOMP

Contratação de Banco de
Preços

SEMAT

Gêneros Alimentícios (Açúcar
e café)

SEMAT

Expediente

SEMAT

Acondicionamento,
embalagem, copa e cozinha

SEMAT

Proteção e Segurança

SEMAT

Áudio, Vídeo e Foto

SEMAT

Bandeiras,

Flâmulas

e

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

220

7.000,00

Obrigatoriedade da publicação

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Agilizar os trâmites judiciais

400

60.000,00

Obrigatoriedade da publicação

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Agilizar os trâmites judiciais

01

7.990,00

A ser utilizado como uma das ferramentas para a pesquisa de
preços de mercado, visando as licitações, dispensa e
prorrogações contratuais.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Atender aos servidores, magistrados e terceirizados da capital
e do interior gerando bem-estar no ambiente de trabalho.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Aumentar a qualidade dos
processos de contratações e
aquisições
Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

38.000,00

Atender aos servidores, magistrados e terceirizados da capital
e do interior gerando bem-estar no ambiente de trabalho.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

5.500,00

Atender aos servidores, magistrados e terceirizados da capital
e do interior gerando bem-estar no ambiente de trabalho.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

500,00

Atender aos servidores, magistrados e terceirizados da capital
e do interior gerando bem-estar no ambiente de trabalho.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

1.000,00

Atender aos servidores, magistrados e terceirizados da capital
e do interior gerando bem-estar no ambiente de trabalho.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

1.000,00

Atender às solenidades e aos eventos em geral.

Jan a dez

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

Não
se
aplica

Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se

61.432,80
(valor alterado
por ter ficado
acima de 25%
na pesquisa, o
gestor estimou
24.000,00)
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UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Insígnias

VALOR
ESTIMADO

Forno micro-ondas

05

3.500,00

SEPAT

Contratação
para
manutenção de mobiliário

200

17.000,00

SEPRO

Substituição da sinalização
visual do Edifício Sede

SEPRO

Substituição da sinalização
visual da Vara de Serra

SEPRO

Substituição da sinalização
visual da Vara de Cachoeiro

SEPRO

Substituição da sinalização
visual da Vara de Linhares

SEPRO

Substituição da sinalização
visual da Vara de São Mateus

Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica

SEPRO

Substituição do sistema de ar
condicionado de Linhares por
VRF e sistema de renovação
de ar
Fornecimento e instalação de
porta de vidro temperado
automática,
com
acionamento por sensor de
presença, para a entrada
principal do prédio que
abriga a Vara Federal de
Linhares.
Aquisição de materiais de

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

aplica

SEPAT

SEPRO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

01

Não

Substituir aparelhos antigos que apresentam defeitos

Recuperar cadeiras e outros bens para mantê-los em perfeito
estado de uso.

Jan a dez

Atender à nova resolução que instituiu o Manual de
Identidade visual da JF

Jun/jul/ago

35.000,00

Atender à nova resolução que instituiu o Manual de
Identidade visual da JF

Jun/jul/ago

45.000,00

Atender à nova resolução que instituiu o Manual de
Identidade visual da JF

Jun/jul/ago

25.000,00

Atender à nova resolução que instituiu o Manual de
Identidade visual da JF

Jun/jul/ago

25.000,00

Atender à nova resolução que instituiu o Manual de
Identidade visual da JF

Jun/jul/ago

R$ 14.998,60

Melhorar a eficiência dos equipamentos de ar condicionado e
reduzir o consumo de energia, assim como melhorar a
qualidade do ar

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

Modernização de
Instalações da Justiça
Federal
Modernização de
Instalações na Justiça
Federal
Modernização de
Instalações da Justiça
Federal
Modernização de
Instalações da Justiça
Federal
Modernização de
Instalações da Justiça
Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

Jan a dez

125.000,00

350.000,00

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Abr/mai/jun
/jul/ago

Atender solicitação do Juiz Federal Gustavo Moulin Ribeiro,
tendo em vista a segurança de todos na Subseção de
Linhares, bem como uma melhor atuação dos vigilantes, que
possam boa parte do expediente trancando e destrancando a
porta de entrada, tirando deles boa parte da atenção e
concentração com a segurança efetivamente.

Março

Reposição de estoque de materiais de instalação de telefonia,

Abr/mai/jun

Modernização de
Instalações da Justiça
Federal
Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Julgamento de Causas na

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.
Busca a satisfação do usuário /
cidadão.
Busca a satisfação do usuário /
cidadão.
Busca a satisfação do usuário /
cidadão.
Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

Implementar melhorias de
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UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SETEL

consumo para uso da SETEL

se
aplica

20.000,00

para atender às necessidades de manutenção no ano de
2020.

/jul

SESEG

Contratação de serviços de
conservação e limpeza dos
edifícios da SJES
Contratação de serviços de
dedetização dos edifícios da
SJES na capital e interior
Contratação de serviços de
Jardinagem – prédios de
Vitória e Serra
Aquisição de materiais de
consumo
(HIDRÁULICOS/CONSTRUÇÃO
) para uso da SEMAN
Aquisição de materiais de
consumo (ELÉTRICOS) para
uso da SEMAN
Aquisição
de
materiais
METAL-MECÂNICOS para uso
da SEMAN
Aquisição de purificadores de
água para a SJES
Contratação de serviços de
manutenção predial dos
edifícios da SJES
Contratação de serviços de
manutenção
de
ar
condicionado da Vara Federal
de Cachoeiro de Itapemirim
Contratação de fornecimento
de óleo diesel

Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica
Não
se
aplica

3.035.800,00

Necessidade de nova contratação em virtude do término do
prazo máximo de 60 meses

Março
12 meses

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

33.000,00

Necessidade de nova contratação em virtude do término do
prazo máximo de 60 meses

Agosto
12 meses

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

80.500,00

Necessidade de nova contratação em virtude do término do
prazo máximo de 60 meses

Março
(12 meses)

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

25.000,00

Reposição de estoque de materiais hidráulicos e de
construção, para atender às necessidades de manutenção no
ano de 2020.

Abril

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

65.000,00

Reposição de estoque de materiais elétricos,
para atender às necessidades de manutenção no ano de
2020.

Abril
(12 meses)

Reposição de estoque de materiais metálicos, para atender às
necessidades de manutenção no ano de 2020.

Abril
(12 meses)

Substituição de equipamentos em final de vida útil.

SESEG

SESEG

SEMAN

SEMAN

SEMAN

SEMAN
SEMAN

SEMAN

SEMAN

SETRAV

Espargidor OC - spray de
pimenta e gás CS - gás
lacrimogênio

Não
se
aplica
Não
se
aplica
03
Não
se
aplica
Não
se
aplica

10.000,00
5.000,00

Justiça Federal

Otimizar custos operacionais.

Otimizar custos operacionais.
Julgamento de Causas na
Justiça Federal
Julgamento de Causas na
Justiça Federal
Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a objetivo
estratégico.
Despesa operacional não
vinculada a objetivo estratégico

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Busca a satisfação do usuário /
cidadão.
Despesa operacional não
vinculada a objetivo
estratégico.
Promover o alinhamento
estratégico da programação
orçamentária

1.300.000,00

Necessidade de nova contratação em virtude do término do
prazo máximo de 60 meses

Maio
(12 meses)
Abril
(12 meses)

266.400,00

Necessidade de nova contratação em virtude do término do
prazo máximo de 60 meses

Agosto
(12 meses)

Estoque de combustível para os geradores do Ed. Sede da
JFES

Janeiro
(12 meses)

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Equipar os agentes de segurança com equipamentos menos
letal de forma a propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados

12 meses

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

1050

5.500,00

30

6.000,00

processos de trabalho.
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UNIDADE
REQUISITANTE

SETRAV

SETRAV

SETRAV

SETRAV

NTI

NTI

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Granadas menos letais Granadas explosivas indoor
(ambiente interno) e outdoor
(ambiente externo)
Bastão retrátil ou bastão
expansível tático

VALOR
ESTIMADO

Renovação da solução de
videoconferência

Renovação dos aceleradores
wan

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

30

9.000,00

Equipar os agentes de segurança com equipamentos menos
letal de forma a propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados

12 meses

30

6.000,00

Equipar os agentes de segurança com equipamentos menos
letal de forma a propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados

12 meses

02

20.000,00

Escudo balístico nível III-A

Serviços continuados de
transporte, serviço de carga e
descarga,
embalagens,
equipamentos e ferramentas
necessários
à
perfeita
execução dos serviços, com
caminhão do tipo “baú”,
visando ao transporte de
mobiliários, equipamentos,
processos e materiais de
expediente, bem como os
bens pessoais pertencentes a
magistrados e servidores
removidos.

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Não
se
aplica

1

R$ 100.000,00

1.300.000,00

1
300.000,00

Equipar os agentes de segurança com equipamentos menos
letal de forma a propiciar a maior

O contrato em vigor possui vigência até 18/06/2020 –
processo JFES-EOF-2019/00001,
Contrato 0009/2019. O contrato em tese poderia ser
prorrogado por até 60 meses, contudo foi
necessário esgotar todo o saldo do contrato para
execução não programada da mudança da
Subseção de Colatina e da mudança do arquivo da
antiga Sede da SJES para a atual Sede da
SJES.

Com o término da garantia dos equipamentos atualmente em
uso e com a crescente demanda do uso de videoconferências,
sejam para audiência ou para fins administrativos é
imprescindível uma renovação do parque do referido
serviços, uma vez que essa tecnologia se tornou fundamental
à prestação jurisdicional
Atualmente todos os links de dados da SJES com suas
subseccionais são acelerados/otimizados através de
equipamentos específicos para esse fim. Desta feita a
performance dos links é exponenciada, impactando de forma
extremamente positiva aos usuários que utilizam os sistemas
da SJES e internet nas subseccionais. Com o término da "vida
útil" dos equipamentos não há sequer suporte que possa ser

12 meses

12 meses
(junho)

Julho

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça
Federal.

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Otimizar custos operacionais.

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Julgamento de Causas na
Justiça Federal

Aumentar a eficiência na
gestão de materiais.

Aumentar eficiência na gestão
de materiais

Ações de Informática
Agilizar os trâmites judiciais.

Maio

Modernização
Tecnológica e Gestão de
Informação

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal
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UNIDADE
REQUISITANTE

NTI

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

VALOR
ESTIMADO

575.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

contratado para manutenção dos equipamentos, razão pela
qual sua substituição é imperiosa.
Atualmente os dados administrativos e processuais (Apolo e
Banco Eproc) tem cópias de segurança (Backup) feitos em
sistema próprio, formado por software especialista e
equipamentos que o suportam. O licenciamento da solução
hoje em uso, para a qual já temos equipe treinada e
especializada, bem como base instalada, deve ser renovada,
de forma a manter a atualização evolutiva e correções de
falha do sistema
Projeto para implantação de solução de gravação de
audiências presenciais a ser usada nas salas de audiência em
substituição ao sistema Kenta, promovendo economicidade a
médio prazo e dotando seu uso de recursos mais flexíveis ao
usuário
A presente contratação pretende assegurar a certificação
digital de servidores e magistrados, viabilizando a assinatura
de documentos eletrônicos por estes no próximo ano, dando
segurança jurídica aos processos no que tange à
autenticidade de documentos e respectivos autores.

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Renovação e ampliação do
licenciamento de backup de
dados

Maio

1

NTI

Gravação de audiências

1

168.000,00

NTI

Certificados digitais

1

32.000,00

NTI

Acessórios de TI

1

10.000,00

Manter ARP vigente para atendimento às varas que
necessitem de equipamento multimídia (Blu-ray e HD
externo).

Março

NTI

Softwares utilitários

1

50.000,00

Renovar e adquirir licenças de softwares utilitários, usados
para tarefas dos usuários em projetos desenvolvidos ao longo
do exercício.

Maio

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Modernização
Tecnológica e Gestão de
Informação

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Ações de Informática

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Ações de Informática

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Abril

Abril

Ações de Informática

Ações de Informática

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

PLANO DE CONTRATAÇÕES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO – JUSTIÇA FEDERAL – Para o Exercício de 2020
UNIDADE
REQUISITANTE

NTI

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Certificados de infraestrutura
(equipamentos servidores)

1

VALOR
ESTIMADO

20.000,00

NTI

Renovação dos switches de
distribuição

2

431.000,00

NTI

Renovação dos switches de
acesso

5

160.000,00

NCS

NCS

Contratação de assinatura de
Jornal "A Tribuna" (digital)
com 365 edições

Contratação para renovação da
assinatura do Jornal “A Gazeta”
anual diária, na versão digital, e
acesso ilimitado ao portal de
notícias Gazetaonline – com 365
edições

365

265

200,00

320,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Contratação
de
empresa
especializada
em
emissão/fornecimento de certificados digitais do tipo A1 para
equipamentos servidores para serem utilizados no site de
consulta ao Processo Eletrônico, Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), eSocial, Outlook Web, Skype for Business (Lync) e no
SIGA, entre outros sistemas disponíveis via Internet. Para que
o acesso aos sistemas seja feito de maneira segura utiliza-se o
protocolo SSL no qual são utilizados certificados digitais que
são emitidos por autoridades certificadoras. Dessa forma, os
usuários podem ter a certeza quanto à autenticidade do
serviço oferecido e com garantia da confidencialidade da
comunicação.

Abril

Ações de Informática

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Continuidade do processo de substituição dos switches de
distribuição cisco que tiveram sua vida útil finalizada
decorrente da finalização da comercialização de suporte
técnico e garantia.

Maio

Modernização
Tecnológica e Gestão de
Informação

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

Continuidade do processo de substituição dos switches de
acesso cisco que tiveram sua vida útil finalizada decorrente
da finalização da comercialização de suporte técnico e
garantia.

Maio

Modernização
Tecnológica e Gestão de
Informação

Assegurar a efetividade dos
serviços de TI para a Justiça
Federal

A justificativa está delineada na Resolução nº 31, de 9 de
dezembro de 2010, da Presidência do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, que traz as atribuições do Núcleo de
Comunicação Social e Relações Públicas, dentre elas:
XI - organizar, para pronta consulta, arquivos, reportagens e
matérias de interesse da Seção Judiciária, veiculadas pela
imprensa.

Abril
(12 meses)

Julgamento de Causa na
Justiça Federal.

Estruturar o processo de gestão
do conhecimento.

A justificativa está delineada na Resolução nº 31, de 9 de
dezembro de 2010, da Presidência do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, que traz as atribuições do Núcleo de
Comunicação Social e Relações Públicas, dentre elas:
XI - organizar, para pronta consulta, arquivos, reportagens e
matérias de interesse da Seção Judiciária, veiculadas pela
imprensa

Julho
(12 meses)

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Estruturar o processo de gestão
do conhecimento.
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UNIDADE
REQUISITANTE

NCS

SERSAU

SERSAU

SERSAU

SERSAU

SERSAU

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Contratação
de
serviços
continuados de
assinatura de imagens royaltyfree em alta resolução e formato
digital. – Download.
Curso: Liderança e Gestão com
Inteligência
Emocional
nos
Relacionamentos Interpessoais.
Medicamentos

Material hospitalar

Material odontológico

Aquisição de doses de vacina
anti-influenza,
quadrivalente,
cepa 2020

VALOR
ESTIMADO

600

2.000,00

2

5.000,00

Não
Se
aplica

1.400,00

400,00

Não
Se
aplica
Não
Se
Aplica
550

24.530,00

TOTAL

8.891.071,40

1.100,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Implantação da nova página da Justiça Federal na internet e
inserção da JFES nas redes sociais, conforme demandada pela
Direção do Foro, para uma comunicação mais moderna e
eficiente com seus diversos públicos. Tais ações exigem a
utilização deu grande quantidade de imagens com alta
qualidade de resolução, além de ser necessário observar a
questão dos direitos autorais.
Intuito de potencializar os resultados, eliminando a
procrastinação, falta de foco, discussões e reclamações
recorrentes em grupos e equipes. Gestão de Conflitos

PERÍODO EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Julho

Capacitação de Recursos
Humanos

Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça
Federal.

12 meses

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça
Federal.

Instrumental médico e de Enfermagem promoção e
preservação da saúde de magistrados, servidores, inativos e
pensionistas e a de seus dependentes.

12 meses

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Instrumental odontológico para diagnóstico e o tratamento
de afecções da cavidade oral, elaboração e aplicação de
medidas preventivas relativas a saúde bucal e geral

12 meses

Julgamento de Causa na
Justiça Federal

Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça
Federal.
Desenvolver o potencial
humano nos órgãos da Justiça
Federal.
Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.

Instrumental médico para realização de exames ambulatoriais
e atendimento emergencial

As vacinas serão destinadas à Campanha de Imunização
contra a gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal. Tem como
objetivo proteger a força de trabalho da SJES (magistrados,
servidores, terceirizados e estagiários), bem como agregar
aspectos positivos.

Agosto
(12 meses)

Março a
abril de
2020

Capacitação
de Recursos
Humanos

