PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

DIRFO

Contratação de serviços de
emissão de certificados digitais
de pessoas físicas, tipo A1

20

R$ 740,00

SEDOD

Contratação de assinatura de
repositório jurisprudencial

30

15.000,00

DIRFO

Aquisição de Certificado Digital
para pessoa jurídica tipo A3 (eCNPJ)

01

SEDOD

Compra de livros físicos e
digitais

200

SEDOD

Participação no Encontro Anual
do Sophia promovido pela
Prima Informática

1

Logins

275,65

50.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

A aquisição dos certificados digitais visa a
proporcionar ferramenta de trabalho aos
magistrados, pois o certificado do tipo A1
possibilita assinatura digital em documentos e
autenticações em sistemas e aplicações,
inclusive por meio de smartphones.
Pesquisas de jurisprudência pela área fim para
a confecção de minutas judiciais desenvolvidas
pelos gabinetes considerando que as pesquisas
jurisprudenciais não permitem acesso ao
inteiro teor ou mesmo a cópia para utilização
na elaboração das minutas citadas.
Os Certificados digitais destinam-se à
identificação da pessoa jurídica. Será utilizado
pelos titular para realização de assinaturas
digitais em documentos e autenticações nos
sistemas e aplicações necessárias às atividades
da administração. Resultados Esperados
Garantir que essa administração da SJES possa
assinar digitalmente documentos tanto para
fins judiciais quanto para administrativos.
Necessidade de atualização do acervo
considerando que a última compra de acervo
bibliográfico foi realizada em 2015

DEZ/2021

Ações de
Informática

Implementar
melhorias de
processos de trabalho

12 MESES

JC-Serviço

Implementar
melhorias de
processos de
trabalho.

Dezembro

Ações de
Informática

Implementar melhorias
de processos de
trabalho

12 MESES

JC-Permanente
(físicos) e
serviços
(digitais)

Atualização sobre as novidades e processos do
software de biblioteca Sophia utilizado por esta
SEDOD

12 MESES

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

Implementar
melhorias de
processos de
trabalho.
Implementar
melhorias de
processos de
trabalho.
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

SECOMP

Renovação da assinatura do
sistema Banco de Preços.

1

SEPRO

Ampliação da Usina
1
Fotovoltaica de Vitória – Etapa 1

SEPRO

Reforma dos balcões de
atendimento das Varas de todas
as SJES

24

SEPRO

Adequações dos corrimãos e
guarda-corpos da escada da
Subseção de Cachoeiro de
Itapemirim

1

SEPRO

Complemento de sensores de
fumaça na Subseção de
Cachoeiro de Itapemirim

8

VALOR
ESTIMADO
8.990,00

500.000,00
(Atualização feita
no 3º trimestre
conforme
DESPACHO Nº
JFES-DES2021/12490)

12.000,00

86.168,20
(Atualização feita
no 3º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037

15.420,00
(Atualização feita
no 2º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O sistema é utilizado como uma das
ferramentas para a pesquisa de preços de
mercado, visando às licitações, dispensa e
prorrogações contratuais.

12 MESES
NOV/2021

Julgamento de
Causa na Justiça
Federal Serviços

Ação que visa ao acréscimo de 135 kWp, com
potencial de economia em despesas correntes
nos exercícios subsequentes

JUL/2021

MIJF – Obras e
Instalações

Aumentar a qualidade
dos processos de
contratações e
aquisições.
Otimizar custos
operacionais.

Reformar o acabamento das bordas dos
balcões e demais componentes danificados,
para aumentar a vida útil do mobiliário,
considerando que estão desgastados pela ação
do tempo
Atender aos apontamentos do Corpo de
Bombeiros, relacionados na última vistoria

JUN/2021

JC-Serviço

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

ABR/2021

JC- Obras e
Instalações

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Atender aos apontamentos do Corpo de
Bombeiros, relacionados na última vistoria

ABR/2021

JC-Obras e
Instalações

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

JFES-POR2019/00037
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

SEPRO

SEPRO

SEPRO

SEPRO

SEPRO

SEPRO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ação preventiva. Devido a desregulagem
da porta, houve desgaste do vidro
temperado, e há risco de quebra da porta
3.000,00 Promover maior segurança aos
terceirizados e servidores que acessam o
local
30.000,00 Finalizar a migração do CPD de
redundância para o prédio da Subseção de
Serra, atualmente instalado em condições
provisórias e com alguns pontos de
fragilidade.

ABR/2021

JC-Obras e
Instalações

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

ABR/2021

JC-Obras e
Instalações

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

JUN/2021

JC-Obras

Otimizar custos
operacionais.

Não se
aplica

30.000,00

Concluir a execução de projeto contratado
em 2019, provendo aumento de
capacidade, controle de umidade e
distribuição mais adequada do ar no CPD

JUL/2021

JC-Obras e
Instalações

Otimizar custos
operacionais.

Não se
aplica

50.000,00

A ação visa atender a demanda da área de
Segurança, cuja contratação se mostrou
inviável em exercícios anteriores
em face das restrições orçamentárias.
7.000,00 Atender a normas regulamentadoras do
(Valores
Ministério do Trabalho, para serviços em
conforme
DESPACHO Nº altura

AGO/2021

JC-Obras

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

MAI/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

Substituição de porta de vidro
temperado da Subseção de
Cachoeiro de Itapemirim
Adequação da escada de
marinheiro da cobertura técnica
da Subseção de Serra
CPD definitivo da Subseção de
Serra – OBRAS CIVIS
(Atualização feita no 3º trimestre:
Não será executada a
contratação, conforme
DESPACHO Nº JFES-DES2021/12490)
CPD definitivo da Subseção de
Serra – ar-condicionado
(Atualização feita no 3º trimestre:
Não será executada a
contratação, conforme
DESPACHO Nº JFES-DES2021/12490)
Gradis externos na Subseção de
São Mateus

1

Projeto executivo de locação
dos pontos de ancoragem na
Subseção de Cachoeiro de

2

1

Não se
aplica

10.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

SEPRO

SEPRO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Itapemirim (Atualização feita no 3º
trimestre: subdivisão da
contratação inicialmente
prevista, conforme DESPACHO
Nº JFES-DES-2021/12490)
Instalação de pontos de
ancoragem na Subseção de
Cachoeiro de Itapemirim
(Atualização feita no 3º trimestre:
subdivisão da contratação
inicialmente prevista, conforme
DESPACHO Nº JFES-DES2021/12490)
Recertificação de pontos de
ancoragem no prédio Sede

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

Atender a normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, para serviços em altura

MAI/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

SET/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

SET/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

SET/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

Agosto

Julgamento
de Causa na

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JFES-DES2021/12490)

85

106

SEPRO

Recertificação de pontos de
ancoragem na Subseção de
Serra

45

SEPRO

Instalação de pontos de
ancoragem no prédio Anexo

45

SEPRO

Contratação emergencial de
reposicionamento e reforço

-

40.000,00
(Valores
conforme
DESPACHO Nº
JFES-DES2021/12490)

20.000,00

Atender a normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, que prevê testes
anuais nos pontos de ancoragem
instalados
10.000,00 Atender a normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, que prevê testes
anuais nos pontos de ancoragem
instalados
12.000,00 Atender a normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, para serviços em
altura
7.560,00 O deslocamento de um perfil metálico sob
as telhas de cobertura do prédio anexo,
ocorrido no último dia 06 de agosto,
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

de perfis metálicos na
cobertura do prédio Anexo

SEMAN

SEMAN

SEMAN

Contratação de serviços de
manutenção predial e
jardinagem - SJES
Contratação de serviços de
manutenção de ar-condicionado
da SEDE e Serra
(Atualização feita no 3º trimestre:
Não será executada a
contratação, conforme
DESPACHO Nº JFES-DES2021/12490)
Contratação de serviços de
manutenção de ar-condicionado
da Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim

Não se
aplica
Não se
aplica

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

evidenciou falhas de fixação dos perfis
sobre os apoios e possível risco de novos
deslocamentos. A contratação visa
reposicionar o perfil deslocado e instalar
peças de reforço em todos os perfis
existentes. O relato do incidente foi
realizado à Secretaria Geral, por meio do
memorando JFES-MEM-2021/02640.
1.000,000,00 Necessidade de nova contratação em
virtude do término do prazo máximo de 60
meses
480.000;00 Em estudo nova contratação com
implantação progressiva de postos em face
das incertezas da pandemia

76.979,94
(Atualização feita
no 3º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037

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

5

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justiça
Federal

12 MESES
ABR/2021

JC-Serviços

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

12 MESES
JUN/2021

JC-Serviços

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

12 MESES
AGO/2021

JC-Serviços

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12.500,00

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

JAN/2021

JC-Consumo

Não se
aplica

150.000,00

Reposição de estoque de materiais
elétricos, para atender às necessidades de
manutenção no ano de 2021

JUL/2021

JC-Consumo

Não se
aplica

80.000,00

Reposição de estoque de materiais
hidráulicos e de construção, para atender
às necessidades de manutenção no ano de
2021
20.000,00 Reposição de estoque de materiais
metálicos, para atender às necessidades de
manutenção no ano de 2021

JUL/2021

JC-Consumo

Otimizar custos
operacionais.

JUL/2021

JC-Consumo

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

20.000,00

MAI/2021

JC- Permanente

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

MAI/2021

JC-Permanente

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

SEMAN

Contratação de fornecimento
de óleo diesel

2.500
Litros

SEMAN

Aquisição de materiais de
consumo (elétricos) para uso na
manutenção predial
(Atualização feita no 3º trimestre:
Não será executada a
contratação, conforme
DESPACHO Nº JFES-DES2021/12490)
Aquisição de materiais de
consumo (hidráulico-civis) para
uso na manutenção predial

SEMAN

Aquisição de materiais de
consumo (metalmecânicos)
para uso na manutenção predial

Não se
aplica

SEMAN

Aquisição de aparelhos de arcondicionado

2

SEMAN

Aquisição de acessórios
especiais para sistemas de arcondicionado

2

SEMAN

VALOR
ESTIMADO

Splits de duto para substituição dos
equipamentos da sala dos racks do prédio
Sede. Essa aquisição mostrou-se inviável
em 2020 face à atipicidade dos
equipamentos, tendo sido excluída da
compra em curso
50.000,00 Aquisição de filtros especiais, lâmpadas UV
e outros equipamentos para atendimentos

6

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
Otimizar custos
operacionais.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

SEMAN

Aquisição de Pórticos
detectores de metais

4

SESEG

Contratação de serviços de
Limpeza, conservação e
recepção

Não se
aplica

SESEG

Contratação de serviços de
Dedetização para toda a SJES

Não se
aplica

SETEL

Contratação de Serviços de DDR

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

8.000,00

3.012.863,00
(Atualização
feita no 1º
trimestre,
conforme letra
‘b’, do
parágrafo único
do art. 1º da
Portaria nº
JFES-POR2019/00037)
43.500,00
(Atualização
feita no 3º
trimestre,
conforme letra
‘b’, do
parágrafo único
do art. 1º da
Portaria nº
JFES-POR2019/00037
108.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MAI/2021

JC-Permanente

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

12 MESES
JUN/2021

JC-Serviço

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

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

12 MESES
OUT/2021

JC-Serviços

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Manter os serviços de telefonia fixa
comutada em todas as localidades da JFES

12 MESES
NOV/2021

JC-Serviços

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

às recomendações da FIOCRUZ para
aumento da biossegurança
Solução de problemas de mau
funcionamento em face de
particularidades dos prédios, como por
exemplo o Fórum de Cachoeiro onde há
muitos elementos metálicos no prédio
Necessidade de nova contratação em
virtude do término do prazo máximo de 60
meses

7

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

SETEL

Aquisição de materiais de
consumo para uso da SETEL

Não se
aplica

NCS

Contratação de assinatura do
jornal on-line A Gazeta e acesso
ao portal de notícias

1

NCS

Contratação de assinatura do
jornal on-line A Tribuna e
acesso ao portal de notícias

1

SETRAV

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

30

SETRAV

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

30

SETRAV

30

VALOR
ESTIMADO
20.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ABRI/2021

JC-Consumo

Implementar
melhorias de
processos de
trabalho.

Necessário para acompanhamento das
notícias divulgadas pela imprensa capixaba
sobre a JFES, sendo esse um dos jornais de
maior prestígio do Estado e que só libera
acesso para assinantes
500,00 Necessário para acompanhamento das
notícias divulgadas pela imprensa capixaba
sobre a JFES, sendo esse um dos jornais de
maior prestígio do Estado e que só libera
acesso para assinantes
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
JUL/2021

JC-Serviço

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

12 MESES
ABR/2021

JC- Serviço

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

12 MESES
MAI/2021

JC- Consumo

9.000,00

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

Promover o
alinhamento
estratégico da
programação
orçamentária.
Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.
Otimizar custos
operacionais.

Reposição de estoque de materiais de
instalação de telefonia, para atender às
necessidades de manutenção no ano de
2021.

500,00

Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados
6.000,00 Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12 MESES
MAI/2021

JC-Permanente

Otimizar custos
operacionais.

8

Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários e
magistrados
36.000,00 Visualização de imagens de CFTV

12 MESES
MAI/2021

JC-Permanente

Placa de vídeo dedicada

6

10.000,00

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

SETRAV

NAS estorage com HD

6

12 MESES
MAI/2021

JC-Permanente

SETRAV

Locação de equipamento de
raio X

2

48 MESES
JUL/2021

JC-Serviço

SETRAV

Serviço de gerenciamento
eletrônico de abastecimento de
combustiveis (etanol, gasolina e
óleo diesel), óleo lubrificante e
filtros de ar, fornecidos pela
CONTRATADA, via postos
credenciados para a frota de
veículos pertencentes à SJES
(Incluído 1º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)
Locação de solução de sistema
de Circuito Fechado de TV -

1

Monitoramento das imagens das
subseções na Sede da SJES
120.000,00 Aumentar a capacidade de gravação das
imagens de CFTV
96.000,00 Substituir os equipamentos de raio x da
Sede e de Cachoeiro por novo contrato de
locação
290.400,00 Trata-se de contratação continuada em
vigor cujos serviços são extremamente
relevantes ao bom funcionamento da SJES.

Aumentar a eficiência
na gestão de
materiais.
Otimizar custos
operacionais.
Otimizar custos
operacionais.
Otimizar custos
operacionais.

Abril/2021

JC - Serviço

Otimizar Custos
Operacionais

613.628,93

Out/2021

Modernização
de Instalações

Otimizar custos
operacionais

SETRAV

Escudo balístico nível III-A

2

SETRAV

TV de 42”

SETRAV

SETRAV

01

16.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

Dar suporte a todo sistema de vigilância da
SJES de forma a obter dados para apuração

9

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

GES

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CFTV e de sistema de controle
de acesso
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)
Armamento letal

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

GES

Colete Balístico Velado ( para
uso com terno)

30

GES

Uniforme (Terno, sapato, meia,
cinto, camisa e gravata)

30

GES

Veículo SUV Grande com
dispositivos sonoros e
luminosos de segurança

2

GES

Fechadura Magnética com
senha

5

150.000,00

Equipar os agentes com equipamento letal
de forma que possibilite executar suas
atribuições de polícia judicial conforme
Resolução Nº 344 de 09/09/2020
80.000,00 Equipar os agentes de segurança com
equipamentos letal de forma que
possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
30.000,00 Equipar os agentes de segurança de forma
que possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
e NI- 04-05 de segurança da SJES
300.000,00 Equipar o Grupo Especial de Segurança
frente às novas atribuições conforme
preceitua Resolução Nº 344 de 09/09/2020

5.000,00

Adotar maior nível de segurança nas
instalações do Grupo Especial de
Segurança e custódia, frente às novas
atribuições conforme preceitua Resolução
Nº 344 de 09/09/2020

10

OBJETIVO ESTRATÉGICO

na Justiça
Federal

de qualquer irregularidade ocorridas nas
áreas interna e externas do prédio, além
de subsidiar o controle do fluxo de pessoas
que estiveram nas dependências da SJES
30

PROGRAMA/
AÇÃO

12 MESES
MAI/2021

JC-Permanente

12 MESES
MAI/2021

JC-Permanente

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

SET/2021

JC-Permanente

12 MESES
ABR/2021

JC-Consumo

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.
Aprimorar a
organização e as
práticas de gestão
estratégica da Justiça
Federal.
Promover Boas
Práticas de Gestão por
competências.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

GES

Fone de ouvido para rádios
transmissores

30

GES

Munição de USO

3.000

GES

Munição para treino

15.000

GES

Uniforme Operacional (Bota
tática, Calça tática, camisa,
cinto tático, coldre para pistola,
porta carregador, porta
algema,)
Algemas

100

Plástico para Carteira de
Identidade

100

GES

NST

30

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

3.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12 MESES
ARI/2021

JC-Consumo

Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

MESES
MAI/2021

JC-Consumo

50.000,00

12 MESES
Equipar os agentes de segurança com
MAI/2021
equipamentos letal de forma que
possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020

JC-Consumo

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.

5.000,00

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

12 MESES
MAI/2021

JC-Consumo

Equipar os agentes de segurança com
equipamentos letal de forma que
possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
e NI de segurança da SJES
15.000,00 Equipar os agentes de segurança com
equipamentos letal de forma que
possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
50.000,00 Atender a legislação vigente no que tange
a treinamentos do agente.

Equipar os agentes de segurança com
equipamentos letal de forma que
possibilite executar suas atribuições
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
20.000,00 Identificação dos agentes de segurança
conforme Resolução Nº 344 de 09/09/2020
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Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.
Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

SEGAD

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

Contratação de empresa para o
fornecimento de passagens
aéreas para SJES
Contratação de empresa para
realização do Programa de
Inovação HubJus, na
modalidade remota e Multi
Company

222

SERSAU

Curso: Capacitação em
Segurança no Preparo de
Medicamentos

2

SERSAU

Curso: Procedimentos Técnicos
em Sala de Vacina

2

SERSAU

Curso: Atualização em Feridas,
Ostomias e Curativos

2

SERSAU

Curso: Perícia Oficial
Administrativa em Saúde no
Serviço Público

4

SEDPE

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

129.457,99

Atender a necessidade constante de
deslocamento de magistrados e servidores
desta Seccional
15.900,00 Promover a inovação dentro da Instituição.

500,00

Atualização profissional a fim de contribuir
para promoção e preservação da saúde de
magistrados, servidores, inativos e
pensionistas e a de seus dependentes.
600,00 Atualização profissional a fim de contribuir
para promoção e preservação da saúde de
magistrados, servidores, inativos e
pensionistas e a de seus dependentes.
580,00 Atualização profissional a fim de contribuir
para promoção e preservação da saúde de
magistrados, servidores, inativos e
pensionistas e a de seus dependentes.
15.000,00 Desenvolver a percepção e a capacidade
de avaliação dos profissionais de perícia
oficial em saúde na busca de alternativas
de gestão moderna na área de RH das
instituições e o manejo de situações de
conflito. Atualizar os conhecimentos
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PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

12 MESES
FEV/2021

JC-Serviço

4 MESES
(MAR A
JUL/2021)

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

JU/2021

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

MAI/2021

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

AGO/2021

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

OUT/2021

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
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.
Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.
Implementar
melhorias de
processos de
trabalho.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

SERSAU

Curso: Liderança e Gestão com
Inteligência Emocional nos
Relacionamentos Interpessoais

2

SEUSAU

Medicamento

Não se
aplica

SERSAU

Material Hospitalar

Não se
aplica

SERSAU

Material de Consumo Hospitalar (álcool gel 70%,
avental hospitalar, máscara
cirúrgica, protetor facial - face
shield, respirador PFF2,
termômetro digital e máscara
facial de tecido, reutilizável)
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUL/2021

Capacitação de
Recursos
Humanos Serviços

MAR/2021

JC-Consumo

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

MAR/2021

JC-Consumo

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.

Conforme definido pela Secretaria Geral na
Informação nº JFES-INF-2020/00499 (com algumas
modificações que fizemos), e autorizado pelo
despacho nº JFES-DES-2020/11308, bem como pela
Portaria JFES-POR-2021/00048, de 02/07.2021, que
"Dispõe sobre a autorização para o exercício de
atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências da Seção Judiciária do
Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS)."

SET/2021

Julgamento
de Causa na
Justiça
Federal

visando à correta aplicação dos diplomas
legais no que diz respeito às atividades da
Perícia Oficial em Saúde.
7.000,00 Intuito de potencializar os resultados,
eliminando a procrastinação, falta de foco,
discussões e reclamações recorrentes em
grupos e equipes. Gestão de Conflitos
2.000,00 Instrumental médico para realização de
exames ambulatoriais e atendimento
emergencial
10.255,70
(Atualização feita
no 3º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037)

88.465,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

13

Aprimorar
acessibilidade aos
integrantes da Justiça

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

SERSAU

Material Odontológico

Não se
aplica

SERSAU

Cama Hospitalar Motorizada,
com colchão D28

SERSAU

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

1.500,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MAR/21

JC-Consumo

Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.

1

Instrumental odontológico para
diagnóstico e o tratamento de afecções da
cavidade oral, elaboração e aplicação de
medidas preventivas relativas à saúde
bucal e geral
1.500,00 Renovar equipamento de saúde da SJES

JUN/2021

JC-Permanente

Biombo Triplo Hospitalar, com
rodízios. Material aço e pintura
eletroestática a pó.

1

1.000,00

Renovar equipamento de saúde da SJES

JUN/2021

JC-Permanente

SERSAU

DESFIBRILADOR

1

Substituição de equipamento fora de linha

MAR/2021

JC-Permanente

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.

SERSAU

Escada em aço inox, com três
degraus antiderrapante

1

Renovar equipamento de saúde da SJES

JUN/2021

JC-Permanente

Desenvolver o
potencial humano nos
órgãos da Justiça
Federal.

SERSAU

Aquisição de máscara facial
de tecido, de uso não

678

Material necessário para a prevenção do
contágio pela Covid-19, a ser utilizado
pelos atuais servidores, estagiários e
magistrados que já se encontram no

Setembr
o/2021

Julgamento
de Causa na

Aprimorar
acessibilidade aos

27.258,35
(Atualização feita
no 3º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037)

300,00

3.837,48
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

profissional (Ata RP nº
07/2020-JFES)
STI

TI.05 - Certificados digitais A1
para equipamentos

Não se
aplica

5.000,00

STI

TI.16 - Material de consumo de
microinformática

Não se
aplica

90.000,00

STI

TI.21 - Aquisição de impressoras
laser P/B

30

84.000,00

STI

TI.23 - Aquisição de estações de
trabalho

200

940.000,00

280

238.000,00

44

338.800,00

STI
TI.24 - Aquisição de monitores
STI

TI.28 - Aquisição de
equipamentos portáteis
(notebook/ ultrabook

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

trabalho presencial e pelos que poderão
voltar ao longo do período.
Manter o acesso seguros aos servidores
que disponibilizam serviços aos
jurisdicionados.
Aquisição de materiais para manutenção
do funcionamento de equipamentos e para
uso dos usuários da SJES
Modernização do parque de impressoras
da SJES através de Substituição de
equipamentos obsoletos e/ou fora de
garantia
Modernização do parque de estações de
trabalho da SJES através de Substituição de
equipamentos obsoletos e/ou fora de
garantia
Modernização do parque de estações de
trabalho da SJES através de Substituição de
equipamentos obsoletos e/ou fora de
garantia
Substituição de equipamentos, obsoletos e
fora de garantia, alocados para suporte nos
fins de semanas e feriados, com vistas a
utilização pelos Gabinetes de Plantão, no
caso de incidentes nas estações de
trabalho, bem em eventos institucionais
pelas unidades administrativas

15

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justiça
Federal

integrantes da
Justiça

JAN/2021

AI - Serviços

JUL/2021

AI - Consumo

JUN/2021

AI - Permanente

MAI/2021

AI - Permanente

MAI/2021

AI - Permanente

MAI/2021

AI - Permanente

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

STI

TI.29 - Aquisição de impressoras
multifuncionais

30

NTI

TI.35 - Renovação de filtragem
de conteúdo Ironport para a
SJES

1

SGP

TI.39 - Certificados digitais para
servidores e magistrados

Não se
aplica

NST

TI.47 - Placa de vídeo dedicada
à videomonitoramento

6

NST

TI.48 - Storage NAS para solução 6
de videomonitoramento

NTI

TI.49 - Atualização de versão de
solução de correio eletrônico

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

133.500,00

Modernização do parque de impressoras
multifuncionais da SJES através de
Substituição de equipamentos obsoletos
e/ou fora de garantia.
285.000,00 Manter a segurança no ambiente de e-mail
corporativo através da renovação das
assinaturas de ameaças e manutenção do
equipamento destinado para esse fim,
evitando a chegada e propagação de
ameaças virtuais
31.500,00 Manutenção dos certificados digitais dos
usuários que fazem uso dessa tecnologia
em suas atividades laborais
10.200,00

Solicitação formal do NST (Núcleo de
Segurança e Transporte) para
modernização da solução de
videomonitoramento.
120.000,00 Modernização da solução de
videomonitoramento do Núcleo de
Segurança e Transporte - NST para
atendimento a demandas de guarda de
imagens apresentadas.
900.000,00 Necessidade de atualização da versão do
sistema de correio eletrônico, dotando-o
de mais robustez e segurança,

16

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

SET/2021

AI -Permanente

MAI/2021

MTGI

ABR/2021

AI - Serviços

JUN/2021

AI-Consumo

JUN/2021

AI - Permanente

JUL/2021

AI - Serviços

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

STI

TI.52 - Aquisição de Tablets

46

NTI

TI.54 - Solução de segurança firewall para a SJES

Não se
aplica

NTI

Renovação da Subscrição
MySQL Enterprise Edition com
suporte e atualização por 12
meses
(Incluído 2º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)

4

Aquisição de equipamentos
10
multimídia blu-ray para a
SJES, através da ARP 93/2020TRF2

VALOR
ESTIMADO

257.600,00

1.247.384,32
(Atualização
feita no 3º
trimestre,
conforme letra
‘b’, do
parágrafo único
do art. 1º da
Portaria nº
JFES-POR2019/00037
102.000,00

8.830,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

disponibilizando novos recursos e
funcionalidades aos usuários finais.
Necessidade de disponibilizar
equipamentos móveis do tipo tablet com
tecnologia mais moderna para atender
demanda de melhoria
Renovação das subscrições dos
mecanismos de segurança, bem como
renovação de garantia e suporte da
solução de Firewall de Próxima Geração

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MAI/2021

AI - Permanente

JUL/2021

AI - Serviços

para garantir o funcionamento do sistema
processual e-Proc.

JUN/2021

Ações de
Informática

Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal

Atendimento às unidades da área fim e
administrativa que necessitem de
equipamentos multimídia (blu-ray e
Leitor e gravador de CD/DVD),
mantendo Ata de Registro de Preços

Out/2021

Ações de
Informática

Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal

17

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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

vigente para atender eventual demanda
das unidades que necessitem destes
equipamentos para suporte de mídias
recebidas de outros órgãos.
NTI

Aquisição de
microcomputadores
Dell/Optiplex para a SJES,
através da ARP 83/2020 do
TRF2.

151

NTI

Aquisição de equipamentos
multimídia DVD para a SJES
através da ARP 94/2020 do
TRF2

30

544.355,00

5.489,40

Esta contratação tem como objetivo
atender a necessidade de substituição
de equipamentos mais antigos, sem
contrato de garantia, que apresentam
falhas e que não possuem peças de
reposição, visando prover a 2ª Região
com equipamentos de tecnologias mais
recentes compatíveis com o
desempenho de tarefas atuais, tendo
em vista a utilização do processo
eletrônico. Suprir a demanda de novos
equipamentos das unidades
administrativas ou judiciárias quando
necessário por medida de nomeação de
novos servidores.
Atendimento às unidades da área fim e
administrativa que necessitem de
equipamentos multimídia (blu-ray e
Leitor e gravador de CD/DVD),
mantendo Ata de Registro de Preços
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OUT/2021

Ações de
Informática

Agilizar os trâmites
judiciais

OUT/2021

Ações de
Informática

Agilizar os trâmites
judiciais

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

vigente para atender eventual demanda
das unidades que necessitem destes
equipamentos para suporte de mídias
recebidas de outros órgãos.
NTI

NTI

NTI

43.560,00

Manutenção dos equipamentos tipo
Storage FAS8200 que suportam os
servidores de sistemas corporativos da
JFES - servidores de arquivos, servidores de
email, internet e intranet.

JUN/21

Ações de
Informática

Prover
infraestrutura de
hardware e software
para garantia da
continuidade.

12

350.017,80

A Justiça Federal do Espírito Santo está em processo
de substituição do atual sistema de controle
processual - APOLO - pelo sistema E-PROC, que
utiliza o S.O. Red Hat Enterprise Linux como sistema
operacional do SGBD MySQL e também como
sistema operacional dos demais servidores de
aplicação como Gluster, Memcache, Redis, Web
Server dentro outros.

DEZ/2021

Ações de
Informática

Assegurar a
Efetividade de TI para
a JF [PETI 2021/2026]

03

420.000,00

Com a crescente geração de documentos resultante
da utilização dos sistemas processuais eletrônicos, a
infraestrutura de processamento da Seção Judiciária
do Espírito Santo precisou se adequar aos requisitos
desse novo formato, adquirindo novos e modernos
equipamentos. - Para atender à também crescente
demanda de cópias de segurança dos dados criados,
é necessária a aquisição de equipamentos servidores

DEZ/2021

MTGI

Aperfeiçoar e
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.

Contratação de serviços de
suporte e manutenção
corretiva de hardware, com
cobertura total de peças de
reposição para equipamentos
Storage FAS8200S, de
infraestrutura de TI, pelo
período de 6 (seis) meses
Subscrição Red Hat Enterprise
Linux for Virtual Datacenter
with Smart Management,
Premium com suporte técnico e
atualização 12 meses
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)
Servidores para Sistema
Gerenciador de Backup
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)
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REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

NTI

expansão para Storages
FAS8200 existentes no
datacenter JFES, com serviços
de instalação, configuração e
garantia por, no mínimo, 3
(três) anos
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)

01

NTI

Aquisição de switches FC com,
no mínimo, 96 (noventa e seis)
portas para datacenter da JFES,
com com serviços de instalação,
configuração e garantia por, no
mínimo, 5 (cinco) anos
(Incluído 3º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)

02

VALOR
ESTIMADO

2.705.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

para o Sistema Gerenciador de Backup/Restore,
visando diminuir a janela de execução das cópias,
reduzindo o tempo de indisponibilidade do sistem
As redes SAN (Storage Area Network) e LAN (Local
Area Network) são as redes por onde trafegam os
dados lidos ou escritos nos equipamentos de
centrais de armazenamento da SJES. * São nos
equipamentos tipo Storage que se instalam os
Bancos de Dados (judiciais e administrativos) os
vídeos de audiência, os arquivos de usuários e seus
e-mails, etc.. * A expansão da atual capacidade de
armazenamento surge como uma necessidade
frente ao aumento de demanda pelos serviços de TI,
que resultaram na geração de novos dados, que
precisam ser armazenados.
A rede SAN (Storage Area Network) é a rede por
onde trafegam os dados lidos ou escritos nos
equipamentos de centrais de armazenamento da
SJES. São nestes equipamentos tipo Storage e Tape
Libraries que se instalam os Bancos de Dados
(judiciais e administrativos) e arquivos de usuários emails e se armazenam em cartuchos de fita os
Backups de toda essa massa de dados. - A
infraestrutura de rede do órgão é composta de
equipamentos de tecnologia de modo de operação
Brocade Mode. - Assim, é necessário que os
Switches a serem adquiridos operem sob esta
tecnologia, mantendo integração e
interoperabilidade com a rede existente, facilitando
a administração e operação de todo o ambiente de
rede corporativo
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PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEZ/2021

MTGI

Aperfeiçoar e
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.

DEZ/2021

MTGI

Aperfeiçoar e
Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2021) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE
REQUISITANTE

SEPAT

SEPAT

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de poltronas
giratórias para compor sala de
reuniões dos juízes
Manutenção de mobiliário

QUANT.
ESTIMAD
A

20

Não se
aplica
1.910
KG

SEMAT

Gêneros Alimentícios. Açúcar
refinado

SEMAT

Gêneros Alimentícios. – Café

1.300
KG

SEMAT

Adoçante dietético líquido

90

SEMAT

Expediente

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

44.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Compor a sala de reuniões com mobiliário
adequado, mantendo um padrão de
ergonomia.
17.000,00 Manter os bens em bom estado de uso

OUT/2021

JC-Permanente

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

OUT/2021

JC-Serviços

10.000,00

Oferecer maior bem estar aos servidores,
favorecendo o clima organizacional e
trazendo satisfação.

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.
Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Oferecer maior bem estar aos servidores,
favorecendo o clima organizacional e
trazendo satisfação.

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Oferecer maior bem estar aos servidores,
favorecendo o clima organizacional e
trazendo satisfação.

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

Fornecer aos servidores e magistrados os
materiais necessários ao à realização das
atividades.

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

(Atualização feita
no 2º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037)

36.000,00
(Atualização feita
no 2º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037

760,00
(Atualização feita
no 2º trimestre,
conforme letra
‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037

70.000,00
(Atualização feita
no 2º trimestre,
conforme letra
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UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

‘b’, do parágrafo
único do art. 1º
da Portaria nº
JFES-POR2019/00037

SEMAT

Acondicionamento e
Embalagem

Não se
aplica

SEMAT

Copa e Cozinha

Não se
aplica

SEMAT

Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

SEPEX

Serviços continuados de
MENSAGERIA, com dedicação
exclusiva de mão de obra não
motorizada para execução de
serviços de distribuição interna
e externa de correspondências
e de entrega de documentos
nas dependências da Seção
Judiciária do Espírito Santo e em
instituições públicas com
endereço na cidade de VitóriaES
(Incluído 2º trimestre,
conforme art. 3º da Portaria nº
JFES-POR-2019/00037)

Não se
aplica
1

1.000,00

Fornecer aos servidores e magistrados os
materiais necessários ao à realização das
atividades.
6.500,00 Fornecer aos servidores e magistrados os
materiais necessários ao à realização das
atividades

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

SET/2021

JC-Consumo

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.

3.000,00

SET/2021

JC-Consumo

Jun/2021

Modernização
Tecnológica e
Gestão de
Informação

Buscar a satisfação do
usuário/cidadão.
Agilizar os trâmites
judiciais

Atender às necessidades institucionais em
solenidades e eventos.
80.000,00 Agilidade na distribuição de documentos
eletrônicos e físicos que tramitam por esta
SJES e, em observância ao alinhamento
com o Plano estratégico da Instituição
(JUSPLAN 2018-2020), busca auxiliar na
celeridade e na produtividade da prestação
jurisdicional, visando a otimização dos
custos operacionais com alocação de
quantitativo mínimo necessário de
terceirizados para a efetiva prestação dos
serviços contratados
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REQUISITANTE

SEGEST

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMAD
A

Aquisição de Webcam Logitech,
modelo C920 HD Pro, para
serem
distribuídas
em
ambientes identificados em
complementação
aos
microfones e fones de ouvidos
adquiridos por meio do
processo JFES-EOF-2020/00133
TOTAL GERAL

100

VALOR
ESTIMADO
48.500,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Necessário para a captura do vídeo das
audiências judiciais, bem como para o uso
em web conferências.

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES
/ANO)

SET/2021

PROGRAMA/
AÇÃO
Ações de
informática

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a
efetividade dos
serviços de TI para a
Justiça Federal

16.699.176,76

Nota: Os itens de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos termos da resolução nº 80/2019 da Presidência do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, consistem em contratações regionais, capitaneadas por aquela Corte. Tais itens constarão no Plano de Contratação de Tecnologia da
Informação constante no expediente TRF2-MEM-2020/05377 e, tão logo aprovado, será publicado no site www.trf2.jus.br.
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