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

REQUISITANTE DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
ESTIMADO 

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PERÍODO EXECUÇÃO 
(DIAS/MESES/ANO) PROGRAMA/ 

AÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

   
SEDOD Contratação dos serviços de 

publicação de matérias 
oficiais em jornal de grande 
circulação no Estado do 
Espírito Santo 

 
 

220 

 
 

R$  7.000,00 

 
 
Obrigatoriedade da publicação 

 
 
Jan a dez 

 
Julgamento de Causa na 

Justiça Federal 

 
 
Agilizar os trâmites judiciais 

 
SEDOD 

Contratação dos serviços de 
publicação de matérias de 
interesse desta Seção 
Judiciária nos jornais oficiais 
editorados pela Imprensa 
Nacional – exercício de 2020 

 
 

400 

 
 

R$ 60.000,00 

 
 
Obrigatoriedade da publicação 

 
 
Jan a dez 

 
Julgamento de Causa na 

Justiça Federal 

 
 
Agilizar os trâmites judiciais 

SEDOD Contratação de assinatura 
corporativa de jurisprudência 
virtual pela SJES de 31 logins 
no site JUSBRASIL, com o 
objetivo de realização de 
pesquisas de jurisprudência 
pela área fim. 

 
 

31 

 
 

R$ 9.709,20 

Necessidade de acesso em base de dados para 
pesquisas de jurisprudência pela área fim para a 
confecção de minutas judiciais desenvolvida pelos 
gabinetes, considerando que as pesquisas 
jurisprudenciais não permitem acesso ao inteiro teor 
ou mesmo a cópia para utilização na elaboração das 
minutas citadas. 

 
 
Dezembro 

 
 

Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

 
 
Agilizar os trâmites judiciais 

 
SECOMP 

 
Contratação de Banco de 
Preços 

 
01 

 
R$ 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 

Aumentar a qualidade dos 
processos de contratações e 
aquisições 

 
SEMAT 

 
Contratação de serviços de 
fornecimento de carimbos. 

  
R$ 1.426,00 

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 
 

 
SEMAT 

 
Gêneros Alimentícios (Açúcar 
e café) 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 61.432,80 

 

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 
 

 
SEMAT 

 
Expediente 

Não 
se 

aplica 

 
R$  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 
 

 
SEMAT 

Acondicionamento, 
embalagem, copa e cozinha 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 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 
 

 
SEMAT 

 
Proteção e Segurança 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 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 
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SEMAT 

 
Áudio, Vídeo e Foto 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 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 
 

 
SEMAT 

 
Bandeiras, Flâmulas e 
Insígnias 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 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 
 

SEMAT Aquisição de material de 
Consumo/Hospitalar 
(Equipamentos de Proteção 
Individual - EPIs), visando a 
prevenção ao contágio da 
Covid-19 
 

Não 
se 

Aplica 
(vários 
lotes) 

R$ 64.000,00 Conforme definido pela Secretaria Geral (JFES-INF-
2020/00499), com algumas modificações, e autorizado pela 
Dirfo (JFES-DES-2020/11308). 

Agosto Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

Implementar melhorias de 
processos de trabalho 

 
SEPAT 

Forno micro-ondas  
 

 
06 

 
5.718,60 

 
Substituir aparelhos antigos que apresentam defeitos 

 
Jan a dez 

Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

Despesa operacional não 
vinculada a objetivo estratégico 
 
 

 
SEPAT 

 
Contratação para 
manutenção de mobiliário 

 
200 

 
R$ 17.000,00 

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

 
 
Jan a dez 

Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

Despesa operacional não 
vinculada a objetivo estratégico 
 

SEPAT Registro de preços de 
televisores 
 

38 R$ 87.400,00 "Verificou-se necessidades relativas as áreas judiciária e 
administrativa de aperfeiçoamento de monitoramento dos 
indicadores estratégicos e outras informações relevantes e 
detectou-se a necessidade de aquisição de televisores que 
permitam a divulgação de tais dados visando a atuação mais 
célere e transparente." Demanda que surgiu após a 
conclusão do Plano de Contratações do exercício financeiro. 
Aquisição conforme despacho JFESDES- 2020/08561 e JFES-
MEM-2020/01509. 

Nov Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

Aprimorar a organização e as 
práticas de gestão estratégica 
da Justiça Federal 

SEPAT Aquisição de máquinas de 
café expresso.  

02 R$ 8.139,80 Foi verificada a necessidade de máquina para café expresso: 
1) na estrutura física do gabinete da Direção do Foro 
localizado no prédio sede da SJES, que será utilizada em 
reuniões que, rotineiramente, ocorrem com a presença de 
autoridades ligadas à Justiça ]Federal e a outros Órgãos; e 2) 
na Sala de Descompressão do Laboratório de Inovação da 
SJES que é um ambiente que oportuniza aos participantes dos 
projetos de inovação, baseados no “Design Thinking”, 
momentos de pausa que são essenciais durante o 
desenvolvimento de projetos. Justifica-se a aquisição frente à 

Agosto Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Busca a satisfação do 
usuário/cidadão 
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busca por redução de despesas no âbito da SJES, na medida 
em que o custo de aquisição do equipamento e insumos para 
a confecção da bebida café mostra-se inferior ao de 
manutenção de mão-de-obra terceirizada para prestação de 
serviço de copeiragem. 

SEPAT Registro de preços de 
POLTRONAS (gabinete e sala 
de reuniões) 
(Atualizado 4º trimestre 
conforme art. 3º da Port 
37/2019) 

52 R$ 385.802,52 Necessidade de dar continuidade às ações 
desenvolvidas ao longo dos anos nesta SJES, no 
sentido de dotar uma estrutura física com mobiliários 
que melhor acomodem os usuários, adequando as 
instalações às normas de ergonomia em vigor e, por 
derradeiro, reduzindo a incidência de doenças 
ocupacionais. 

Dez Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Busca a satisfação do usuário / 
cidadão. 
 

SEPAT Aquisição de  01 (uma) maca 
e 01 (uma) escada 

- R$ 566,50 Para atender o serviço médico. Novembro Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Busca a satisfação do 
usuário/cidadão 

SEPRO Contratação de empresa de 
topografia para serviços de 
monitoramento digital em 
quatro pilares do Edifício 
Sede. 

Não 
se 

aplica 

R$ 10.000,00 A contratação possui o propósito de confirmar, por 
meio de medições semanais, a inexistência de 
variações no nível da base de alguns pilares. A medida 
decorre de orientação emitida no laudo de avaliação 
técnica contratado com a empresa Pórtico Projetos, 
que recomendou o monitoramente minucioso do nível 
de alguns pilares, por um período de 6 (seis) meses. 

Março  a 
setembro 

Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Despesa operacional 
não vinculada a 
objetivo estratégico 

SEPRO 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. 
 

01 R$ 14.998,60 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 Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Busca a satisfação do usuário / 
cidadão. 
 

SEPRO Construção da área de 
custódia, sala de 
videoconferências e reforma 
do balcão da recepção de São 
Mateu 
 

Não 
se 

aplica 

R$ 60.000,00 A ação atende a diretriz estabelecida pelo 
GABIN e a novas demandas da Vara de São 
Mateus 

Agosto/set/
out 

JC 
-Obras 

Despesa operacional 
não vinculada a 
objetivo estratégico.  

SEPRO Aquisição de grupo gerador 
para o CPD de redundância 
no  prédio de Serra 

Não 
se 

aplica 

R$ 84.000,00 Atender o CPD no novo endereço, na Serra, 
em virtude da previsão de entrega do imóvel 
da Cidade Alta. 

MAIO /JUN/ 
JUL 

JCPermanente Otimizar custos 
operacionais.  
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SEPRO Remanejamento do ar 
condicionado do Ed Arquivo 
para Linhares e Serra 
 

Não 
se 

aplica 

R$  150.000,00 Melhorar a eficiência dos equipamentos de 
ar condicionado e reduzir o consumo de 
energia, assim como melhorar a qualidade 
do ar 

MAI/JUN/ 
JUL 

JC-Serviço Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão.  

SEPRO Reforma do balcão da 
recepção e da Contadoria -
Cachoeiro de Itapemirim 
 

02 R$  10.000,00 Previsto no orçamento participativo para 
2020, visa confeccionar novos balcões para a 
recepção e para a Contadoria, em modelo 
acessível 

MAI/JUN/ 
JUL 

JC-Serviço Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão.  

SEPRO Modernização do sistema de 
automação do prédio Sede 
 

Não 
se 

aplica 

R$ 50.000,00 Modernizar o sistema de automação 
existente, em virtude de obsolescência 

AGO/SET/ 
OUT 

JC-Obras Despesa operacional 
não vinculada a 
objetivo estratégico. 

SEPRO Complemento da sinalização 
visual dos prédios da SJES na 
capital e interior 
 

Não 
se 

aplica 

R$ 50.000,00 Atender à nova resolução que instituiu o 
Manual de Identidade visual da JF e 
adequações de acessibilidade 

JUN/ JUL/ 
AGO 

JC-Obras Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão.  

 
SEPRO 

Remanejamento e instalação 
de divisórias para Novo 
layout das Varas Federais 
 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 134.000,00 

Adequação das áreas com climatização contínua aos novos 
processos de trabalho, permitindo redução das despesas com 
energia elétrica e melhoria das condições no ambiente de 
trabalho dos servidores em trabalho presencial 

 
SET/ OUT 

 
JC-Serviço 

Otimizar custos 
operacionais.  

 
SEMAN 

Aquisição de materiais de 
Consumo(hidráulicos/ 
construção) para uso da 
SEMAN 
(Atualizado 3º trimestre, 
conforme autorização DIRFO 
MEMOs JFES-MEM-
2020/1785 e 2126) 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 52.888,17 

(4º trimestre  - 
ajuste do valor 

estimado – 25% 
a mais) 

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

Abril JC-Consumo Otimizar custos 
operacionais.  

SEMAN Aquisição de materiais de 
consumo (ELÉTRICOS) para 
uso da SEMAN 
 

Não 
se 

aplica 

R$ 65.000,00 Reposição de estoque de materiais elétricos, para 
atender às necessidades de manutenção no ano de 
2020. 

Abril JC-Consumo Otimizar custos 
operacionais.  

SEMAN Aquisição de materiais 
METAL-MECÂNICOS para uso 
da SEMAN 
 

Não 
se 

aplica 

 
R$ 10.000,00 

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

Abril JC-Consumo Despesa operacional 
não vinculada a 
objetivo estratégico. 
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SEMAN Aquisição de purificadores de 

água para a SJES 
 

05 
 

R$ 8.117,25 

Substituição de equipamentos em final de vida útil. MAIO  JCPermanente Despesa operacional não 
vinculada a  
objetivo estratégico. 

SEMAN Contratação de serviços de 
manutenção predial dos 
edifícios da SJES 

Não 
se 

aplica 

 
R$  

1.300.000,00 

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

 
ABRIL 

 
JC-Serviço 

Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão.  

SEMAN Contratação de serviços de 
manutenção de ar 
condicionado  da Vara 
Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim 

Não 
se 

aplica 

 
R$  266.400,00 

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

AGOSTO  
JC-Serviço 

Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão.  

SEMAN Contratação de  
fornecimento de óleo diesel 

1050 R$ 4.830,00 Estoque de combustível para os geradores do Ed. Sede da 
JFES 

Janeiro 
(12 meses) 

Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Despesa operacional não 
vinculada a objetivo 
estratégico. 

SEMAN Aquisição de dispensadores 
de álcool gel, tipo pedestal 

3 R$ 987,00 Auxiliar na higienização de magistrados, servidores e 
jurisdicionado. 

Agosto Modernização de 
instalações na Justiça 

Federal 

Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão. 

SEMAN Aquisição de aparelhos de ar 
condicionado do tipo Split 
(Atualizado 4º trimestre 
conforme art. 3º da Port 
37/2019) 
 

10 R$ 28.211,12 Ed. Sede: substituição de dois aparelhos de 60.000 BTU/h que 
estão operando na sala dos racks, 1o andar. Os atuais 
aparelhos estão com desgaste acentuado por uso contínuo, 
24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 7 anos. 
Subseção de São Mateus: Aquisição de dois splits para 
atender a nova sala de vídeo conferências, e a nova sala do 
agente de segurança. Subseção de Cachoeiro de Itapemirim: 
a. Substituição dos dois antigos aparelhos de splits que 
atendem ao CDP, por equipamentos novos, devido ao 
desgaste por funcionamento ininterrupto. 

DEZ/2020 Modernização de 
Instalações na Justiça 

Federal 

Otimizar custos operacionais 

SEMAN Contratação de empresa para 
prestação de serviço técnico 
de análise da qualidade da 
energia elétrica para a JFES. 

1 R$ 4.183,00 Sanar dúvida quanto à qualidade da energia fornecida para o 
centro de processamento de dados. 

Dezembro Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Aprimorar o funcionamento do 
sistema de controles internos 
da Justiça Federal. 

SEMAN Contratação de empresa 
especializada para elaborar 
revisão/adequação do 
projeto da subestação 
redutora abrigada do Ed. 
Sede da Justiça Federal, para 
embasar redução de 

1 R$ 5.500,00 O projeto é indispensável para entrada de pedido de redução 
de demanda junto a concessionária EDP. 

Dezembro Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Promover o alinhamento 
estratégico da programação 
orçamentária. 
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demanda contrtada em 
contrato de fornecimento de 
energia elétrica da EDP 
Escelsa. 

SETEL Locação, com instalação e 
manutenção, de centrais 
privadas de comutação 
telefônica baseadas em 
tecnologia de comutação 
temporal (PABX CPA-T 
Digital), autônomas e 
configuráveis, e de aparelhos 
telefônicos digitais 
(Atualizado 4º trimestre 
conforme art. 3º da Port 
37/2019) 
 

1 R$ 414.767,92 O atual contrato de locação de centrais privadas de 
comunicação telefônica (PABX) e aparelhos digitais, com 
serviço de instalação e manutenção, para todas as localidades 
da Justiça Federal/ES, firmado com a empresa Itscon 
Tecnologia Ltda. ME, expirará em 27/12/2020 (Contrato 
nº021/2016 - Processo JFES-EOF-2016/00155), e trata-se de 
objeto de natureza continuada, essencial ao bom 
funcionamento dos serviços telefônicos desta Justiça Federal. 

DEZ/2020 Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Despesa operacional não 
vinculada a objetivo 
estratégico. 

SETRAV Contratação de fornecimento 
e instação de portaria 
eletrônica remota 

1 R$ 10.198,00 Otimizar custos com segurança, reduzindo postos de 
vigilância armada por  sistemas de segurança eletrônicos. 

Março Julgamento de Causas na 
justiça Federal 

Despesa operacional não 
vinculada a objetivo 
estratégico. 

SETRAV Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de 
gerenciador de senhas com 
impressora térmica integrada 
e insumos. 

02 R$ 10.080,00 Controlar e gerenciar fila de entrada e saída da SJES. Setembro Julgamento de Causas na 
justiça Federal 

Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão. 

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

 
30 

 
R$ 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 

Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Promover o alinhamento 
estratégico da programação 
orçamentária 

SETRAV Granadas menos letais - 
Granadas explosivas indoor 
(ambiente interno) e outdoor 

(ambiente externo) 

 
30 

 
R$ 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 

 
Julgamento de Causas na 

Justiça Federal 

Desenvolver o potencial 
humano nos órgãos da Justiça 
Federal. 
 

SETRAV Bastão retrátil ou bastão 
expansível tático 

 
30 

 
R$ 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 

Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

 
Otimizar custos operacionais. 
 
 

SETRAV Escudo balístico nível III-A   Equipar os agentes de segurança com equipamentos menos   Aumentar a eficiência na 
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02 R$ 20.000,00 letal de forma a propiciar a maior 12 meses Julgamento de Causas na 

Justiça Federal 
gestão de materiais. 
 
 

SETRAV 
 

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.  

Não 
se 

aplica 

R$  100.000,00 
(valor que está 
autorizado para 
este exercício. 
Pesquisa deu 
132.555,40. 
Mas só foi 

autorizada a 
execução o 

valor até 100 
mil) 

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. 

12 meses 
(junho) 

 
Julgamento de Causas na 

Justiça Federal 

 
Aumentar eficiência na gestão 
de materiais 

SETRAV 
 

Manutenção em 
equipamentos de Raio x  

02 R$  151.624,17 Dessa forma, considerando o estado de conservação dos 
equipamentos desta SJES, optamos por efetuar licitação para 
fins de contratação de manutenções dos equipamentos 
existentes. 

Dez Modernização de 
Instalações na Justiça 

Federal 

Otimizar custos operacionais. 
 

SETRAV Prestação de serviço de 
seguro total para 21 (vinte e 
um) veículos da frota da JFES, 
com assistência 24 horas. 
(Atualizado 4º trimestre 
conforme art. 3º da Port 
37/2019) 

01 R$ 20.000,00 Garantir a segurança dos usuários e evitar danos de grande 
monta aos cofres públicos 
 

DEZ/2020 Julgamento de Causas na 
Justiça Federa 

Otimizar custos operacionais. 

NTI Aquisição de coletores de 
dados 

 R$ 12.400,00 Substituição de equipamentos obsoletos tecnicamente diante 
do surgimento de modelo mais moderno ou pela evolução 
tecnológica. 

Juho Ações de Informática Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

 
NTI 

 
Renovação da solução de 
videoconferência 

 
 

1 

 
 

R$ 1.300.000,00 

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 

 
 
Julho 

 
 

Ações de Informática 

 
 
 
Agilizar os trâmites judiciais. 
 
 

    Atualmente todos os links de dados da SJES com suas    
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NTI 

 
 
 
Renovação dos aceleradores 
wan 

 
 
 

1 

 
 
 
 

R$ 300.000,00 

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 
contratado para manutenção dos equipamentos, razão pela 
qual sua substituição é imperiosa. 

 
 
 
Maio 

 
 

Modernização 
Tecnológica e Gestão de 

Informação 

 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

 
 
 
NTI  

 
 
 
Renovação e ampliação do 
licenciamento de backup de 
dados 

 
 
 
 

1 

 
 
 

R$ 780.000,00 
(ajuste do valor 
estimado – 25% 

a mais) 

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 

 
 
 
Maio 

 
 

Modernização 
Tecnológica e Gestão de 

Informação 

 
 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

 
 
NTI 

 
 
Gravação de audiências 

 
 

1 

 
 

R$ 168.000,00 

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 

 
 
Abril 

 
Ações de Informática 

 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

 
 
NTI 

 
 
Certificados digitais 

 
 

1 

 
 

R$ 32.000,00 

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. 

 
 
Abril 

 
Ações de Informática 

 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

 
 
NTI  

 
 
Acessórios de TI 

 
 

1 

 
 

R$ 10.000,00 

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

 
 
Março 

 
 

Ações de Informática 

 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 
 

 
 
 
NTI  

 
 
Softwares utilitários 

 
 
 

1 

 
 

R$ 50.000,00 

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

 
 
Maio 

 
Ações de Informática 

 
Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 
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NTI  

 
 
 
 
 
Certificados de infraestrutura 
(equipamentos servidores) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

R$ 20.000,00 

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 
 
 

 
 
NTI 

 
 
Renovação dos switches de 
distribuição 

 
 

2 

 
 

R$ 431.000,00 

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 
 

 
NTI  

 
Renovação dos switches de 
acesso 

 
5 

 
R$ 160.000,00 

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 
 

NTI Implantação de software de 
segurança de endpoint 
(antivírus), provendo 
proteção dos equipamentos 
servidores e desktops da SJES 
 

1100 R$ 184.550,00 Proteger os equipamentos usados na SJES contra malwares 
que podem comprometer dados e/ou serviços de TI 
prestados ao público interno e externo 

Nov Modernização 
Tecnológica e Gestão de 

Informação 

Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 
 

NTI Lote 01 Item 01: Microfone 
omnidirecional USB; Lote 02 
Item 01: Fone de ouvido. 
 

55 
microf
ones; 
150 

fones 
de 

ouvid
o 

 Microfone USB: necessário para a captura do áudio das 
audiências judiciais, bem como para o uso em 
videoconferências. Fone de ouvido: necessário para 
participação em videoconferências, bem como para 
acompanhamento das gravações em curso.A contratação em 
tela integra o PCTI 2020, (Item TI.37), elaborado em conjunto 
com o TRF2, em momento posterior ao PAC, motivo pelo qual 
solicito sua inclusão ao referido planejamento. 

DEZ Ações de Informática Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

NTI Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de planejamento e 
execução de mudança 

1 R$ 172.900,00 O serviço em tela destina-se a coadunar o datacenter de 
contingência, hoje situado no centro de Vitória ? ES, com o 
datacenter da subseção judiciária de Serra, possibilitando 
assim, do ponto de vista de Tecnologia da Informação, a 
desativação do prédio situado no Centro de Vitória ? ES, 

OUT Ações de Informática Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 
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("moving") de equipamentos 
de infraestrutura de 
informática, incluindo o 
fornecimento de mão de obra 
e transporte especial 

impactando em redução de custos em diversas áreas da 
administração. Assim, essa contratação é essencial e 
estratégica, pois está alinhada ao planejamento orçamentário 
da SJES. Tal projeto só se mostrou viável após a modernização 
dos datacenters das subseccionais, ocorrido em final de 2019, 
que dotou o datacenter da localidade Serra de infraestrutura 
capaz de suportar a fusão pretendida. 

NTI Contratação de serviços 
técnicos especializados na 
área de tecnologia da 
informação para suporte 
local (presencial) aos usuários 
e clientes de soluções de 
tecnologia da informação da 
Seção Judiciária do Espírito 
Santo, abrangendo a 
execução de rotinas 
periódicas, orientação e 
esclarecimento de dúvidas, 
recebimento, registro, 
análise, diagnóstico e 
atendimento de solicitações, 
baseados nas práticas da 
biblioteca ITIL. 
(Atualizado 4º trimestre 
conforme art. 3º da Port 
37/2019) 

1 R$ 1.920.000,00 Os usuários da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES) 
utilizam os recursos de Tecnologia da Informação (TI) tanto 
para a execução das atividades meio (administrativas) como 
para as atividades finalísticas (envolvendo o 
acompanhamento e julgamento de processos judiciais). Esses 
serviços são considerados essenciais para a execução das 
atividades institucionais, de tal forma que sua 
indisponibilidade ou descontinuidade produziria impacto 
direto ao desempenho da Organização. 

NOV/2020 Ações de Informática Assegurar a efetividade dos 
serviços de TI para a Justiça 
Federal 

NCS Contratação de empresa para 
fornecimento de 01 (uma) 
placa que registrará a 
inauguração da sede 
compartilhada da Subseção 
Judiciária de Colatina 

 
1 

 
R$ 740,00 

A placa é um registro histórico do momento da inauguração 
de um novo fórum da Justiça Federal, o que auxilia na 
preservação de sua memória. Além disso, registra as 
autoridades que ocupavam cargos de gestão nos principais 
órgãos envolvidos com os procedimentos que culminaram 
com a realização do evento 

Fevereiro Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 

Buscar a satisfaçã do 
usuário/cidadão 

 
 
 
NCS 

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

 
 
 

365 
 

 
 
 

R$ 200,00 

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 

 
 
Abril 
(12 meses) 

 
 

Julgamento de Causa na 

Justiça Federal. 

 
 
Estruturar o processo de gestão 
do conhecimento. 
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imprensa.  

 
 
 
 
NCS 

 
 
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 

 
 
 
 

265 

 
 
 
 
 

R$ 320,00 

 
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. 
 

 
 
 
NCS 

 
 
Contratação de serviços 
continuados de 
assinatura de imagens royalty-
free em alta resolução e formato 
digital. – Download. 

 
 
 

600 

 
 
 

R$ 2.000,00 

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. 

 
 
 
Agosto 
(12 meses) 

 
Julgamento de Causa na 

Justiça Federal 
 
 

 
Buscar a satisfação do 
usuário/cidadão. 
 

SERSAU Curso: Liderança e Gestão com 
Inteligência Emocional nos 
Relacionamentos Interpessoais. 

 
2 

 
R$ 5.000,00 

Intuito de potencializar os resultados, eliminando a 
procrastinação, falta de foco, discussões e reclamações 
recorrentes em grupos e equipes. Gestão de Conflitos 

 
Julho 
 

Capacitação de Recursos 
Humanos 

Desenvolver o potencial 
humano nos órgãos da Justiça 
Federal. 
 

SERSAU Medicamentos  Não  
Se 

aplica 

 
R$ 1.400,00 

Instrumental médico para realização de exames ambulatoriais 
e atendimento emergencial 

 
12 meses 

Julgamento de Causa na 
Justiça Federal 

Desenvolver o potencial 
humano nos órgãos da Justiça 
Federal. 
 

SERSAU Material hospitalar Não  
Se 

aplica 

R$ 8.000,00 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 

Desenvolver o potencial 
humano nos órgãos da Justiça 
Federal. 

SERSAU Material odontológico Não  
Se 

Aplica 

 
R$ 1.100,00 

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. 

SERSAU 
 

Contratação de empresa para 
acondicionar vacinas e aplicar o 
gesto vacinal da dose anti-
influenza, cepa 2020. 

600 R$ 9.000,00 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. 

Março a 
abril de 
2020 

Capacitação 
de Recursos 
Humanos 

Desenvolver o 
potencial humano nos 
órgãos da Justiça 
Federal. 

 
 
 

 
TOTAL 

 

9.387.580,65 
    



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

REQUISITANTE DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
ESTIMADO 

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PERÍODO EXECUÇÃO 
(DIAS/MESES/ANO) PROGRAMA/ 

AÇÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

   

 
 

 


