PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO

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

12 meses
NOV/2022

(DIAS/MESES/ANO)

SECOMP

Renovação da assinatura
do Banco de Preços

1

10.000,00

NCS

Contratação de assinatura
ao portal de notícias da
Rede Gazeta

1

300,00

Acompanhamento das notícias locais e JUL/2022
elaboração de clipping com registro de
matérias que falam sobre a SJES

NCS

Contratação de assinatura
ao portal de notícias A
Tribuna

1

350,00

Acompanhamento das notícias locais e MAI/2022
elaboração de clipping com registro de
matérias que falam sobre a SJES

NSC

Aquisição de refletores LED
RGBW para fachadas

2

15.000,00

SETRAV

TV de 42”

8

Atendimento às frequentes demandas
de iluminação colorida da fachada do
edifício sede aderindo a campanhas.
Apesar de ter sido aprovada pelo
GABIN no orçamento participativo
2023, a inclusão no PAC 2022 se deve
à relevância da aquisição e à
possibilidade de antecipação dos
recursos. A contratação será realizada
sob a égide da nova Lei de
Contratações Públicas, 14.133/2021
24.000,00 Visualização de imagens de CFTV

ABR/2022

JUL/2022

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimorar as
aquisições e
contratações (TIC).

Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Julgamento de
causas na justiça
federal.

Instruir o cidadão no
acesso à Justiça.

Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

Instruir o cidadão no
acesso à Justiça.

Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

SETRAV

Placa de vídeo dedicada

6

12.000,00

SETRAV

NAS estorage com HD

6

140.000,00

SETRAV

Seguro de automóveis

Não se
aplica

SETRAV

Vigilância Armada

SETRAV

Manutenção de CFTV e
Controle de Acesso e
Segurança Eletrônica da
Sede
Veículo SUV Grande com
dispositivos sonoros e
luminosos de segurança
Fechadura Magnética com
senha

SETRAV

NST

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Monitoramento das imagens das
subseções na Sede da SJES

JUL/2022

Aumentar a capacidade de gravação
das imagens de CFTV

JUL/2022

15.000,00

Contratação não continuada com vigência
até 28/12/2022

12 meses
NOV/2022

Não se
aplica

2.900.000,00

Atual contrato possui vigência
improrrogável até 21/10/2022 – Proteção
do Patrimônio Público

12 meses
OUT/2022

Não se
aplica

200.000,00

Atual contrato possui vigência
improrrogável até 06/11/2022

24 meses
NOV/2022

2

680.000,00

5

Propiciar a maior segurança a usuários JUL/2022
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
6.000,00 Guarnecer o acesso das salas de
JUL/2022
segurança (local de manuseio de
armamento e áreas de acesso restrito
vedada ao público interno e externo) –
Proteção do Patrimônio Público

PROGRAMA/
AÇÃO

Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

NST

Armamento Letal

30

180.000,00

NST

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

30

6.000,00

NST

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

30

9.000,00

30

6.000,00

NST

Escudo balístico nível III-A

2

NST

Fone de Ouvido para
Rádios Transmissores

30

NST

18.000,00

3.500,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

VALOR
ESTIMADO

NST

Munição de uso

3000

18.000,00

NST

Munição de treino

1500

60.000,00

NST

Uniforme tático

100

50.000,00

NST

Uniformes de Educação
Física e de Instrução

100

20.000,00

NST

Insígnia de lapela e
distintivo

30

10.000,00

NST

Algemas

30

6.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ
Equipar os agentes de segurança de
acordo com o que dispõe a Resolução
735/2021 do CJF.
Equipar os agentes de segurança de
acordo com o que dispõe a Resolução
735/2021 do CJF.
Equipar os agentes de segurança de
acordo com o que dispõe a Resolução
735/2021 do CJF.
Equipar os agentes de segurança com
equipamentos menos letal de forma a
propiciar a maior segurança a usuários
e magistrados de acordo com a
Resolução 344/2020-CNJ

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.

MAI/2022

MAI/2022

JUL/2022

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

NST

Plástico para Carteira de
Identidade

100

SEPRO

Ampliação da Usina
Fotovoltaica de Vitória –
Etapa 2

1

SEPRO

CPD definitivo da Subseção
de Serra – Obras civis

Não se
aplica

30.000,00

SEPRO

CPD definitivo da Subseção
de Serra – Ar condicionado

Não se
aplica

30.000,00

SEMAN

Contratação de serviços de
manutenção de arcondicionado da Sede e
Serra

Não se
aplica

480.000,00

20.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Equipar os agentes de segurança de
acordo com o que dispõe a Resolução
735/2021 do CJF.
Ação que visa ao acréscimo de mais 75
kVA aos 150 kVA previstos para o final
de 2021, após a ativação da Etapa 1,
com reflexo de economia em despesas
correntes nos exercícios subsequentes
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. A
contratação será realizada sob a égide
da nova Lei de Contratações Públicas,
14.133/2021
Concluir a execução de projeto
contratado em 2019, provendo
aumento de capacidade, controle de
umidade e distribuição mais adequada
do ar no CPD
Limite máximo de prorrogação no mês
03/2023. A nova contratação será
realizada sob a égide da nova Lei de
Contratações Públicas, 14.133/2021, o
que traz uma série de benefícios para
esse tipo de contrato DEMO.

MAI/2022

JUN/2022

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de
causas na justiça
federal.
Modernização de
instalações na
justiça federal.

Aprimoramento da
gestão da Segurança
Institucional.
Incrementar
contratações e
aquisições com
critérios de
sustentabilidade.
Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

JUN/2022

Modernização de
instalações na
justiça federal.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

JUN/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

SEMAN

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

Não se
aplica

SEMAN

Aquisição de materiais de
consumo (hidráulico-civis)
para uso na manutenção
predial
Reforma da calçada do
prédio Sede

Não se
aplica

Instalação de elevadores
de carga no prédio anexo

2

SEPRO

SEPRO

410m

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Reposição de estoque de materiais
elétricos, para atender às
necessidades de manutenção no ano
de 2022
20.000,00 Reposição de estoque de materiais
elétricos, para atender às
necessidades de manutenção no ano
de 2022
120.000,00 O crescimento das árvores plantadas
pela PMV no entorno do prédio e os
efeitos das intempéries vem
danificando bastante a calçada do
prédio sede, que possui grande
extensão (410m), o que impede a
execução de reparos através da
limitada equipe de manutenção
predial. Além disso, em 2021, fomos
notificados pela Prefeitura Municipal
de Vitória para correção desses e
outros pontos.
150.000,00 O prédio anexo conta com dois
depósitos, um para material
permanente e outro para material de
consumo, com mezaninos acessados
por escadas. Essa condição, além de
constituir barreira para a
acessibilidade plena, limita ainda as
possibilidades de uso desses espaços
para materiais de maior peso
30.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

ABR/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Garantir direitos de
inclusão e
acessibilidade a todos.

SET/2022

Modernização de
instalações na
justiça federal.

Garantir direitos de
inclusão e
acessibilidade a todos.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SEMAN

Serviço de limpeza de
dutos de climatização,
renovação e exaustão para
todos os prédios com dutos

Não se
aplica

SEPRO

Reforma da
impermeabilização da
cobertura do prédio da
subseção de Cachoeiro de
Itapemirim

Não se
aplica

SEMAN

Substituição dos sistemas
de ar-condicionado das
assessorias por VRF

48 salas

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Apesar dos resultados positivos das
análises de qualidade do ar, inspeções
recentes indicaram algum acúmulo de
sujidade nos dutos, razão pela qual foi
planejada a contratação de limpeza
robotizada em 2021. Pelos motivos
expostos, o serviço não foi incluído no
orçamento participativo.
30.000,00 A impermeabilização das lajes sobre a
escada e sobre a casa de máquinas já
apresentam patologias, em virtude do
fim da vida útil dos materiais
empregados, sendo necessária sua
substituição.
960.000,00 Os sistemas de ar-condicionado do
prédio Sede, por questões de
economia à época do projeto, contam
com alguns trechos de menor
eficiência energética. Além disso, as
48 salas de assessoria dos gabinetes
são atendidas por sistema dutado,
onde uma única evaporadora atende
às duas salas de cada vara. Essa
limitação vem gerando uma série de
problemas operacionais, como a
dificuldade de controle de
temperatura, necessidade de limpeza
de dutos e principalmente consumo
50.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ABR/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

ABR/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

JUN/2022

Modernização de
instalações na
justiça federal.

Incrementar
contratações e
aquisições com
critérios de
sustentabilidade.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

SEPRO

Elaboração de projetos
para construção da
subseção judiciária de
Linhares

1 prédio

SEPRO

Instalação de sistema de
renovação de ar no prédio
da Subseção Judiciária de
Linhares

2 andares

SEPRO

Substituição da cobertura
em policarbonato sobre o
hall da sala de reuniões dos
juízes- Ed Sede
Limpeza e Pintura das
telhas da cobertura do
prédio Anexo – Etapa

1

SEPRO

800m²

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

(DIAS/MESES/ANO)

elevado de energia. A ação proposta
visa solucionar esses problemas.
200.000,00 Primeira etapa da ação prevista no
Plano e Obras 2022, visa a elaboração
dos projetos executivos para as obras
de construção das novas instalações
da Subseção Judiciária de Linhares,
atualmente instalada em imóvel
locado de terceiro, o qual possui
algumas restrições de segurança e
disponibilidade de espaços. A
contratação depende da criação de
ação orçamentária específica
50.000,00 O prédio de Linhares, locado para uso
pela Subseção local, possui restrições
quanto à renovação de ar que se
tornaram críticas durante o retorno às
atividades presenciais. A contratação,
embora não prevista na proposta
orçamentária, se faz necessária para
viabilizar o uso do pavimento térreo
20.000,00 A cobertura foi parcialmente
danificada pelo vendaval de 21/09/21.

25.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO

Ação que visa aumentar a vida útil das
telhas, considerando a previsão da
segunda etapa de instalação da
ampliação da usina fotovoltaica

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUN/2022

Ação
orçamentária
específica

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

ABR/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

ABR/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

JUN/2022

Modernização de
instalações na
justiça federal.

Incrementar
contratações e
aquisições com

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

SEPRO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa
especializada para
elaboração de projetos
executivos de climatização
e tomada de ar exterior
para substituição dos
equipamentos das
assessorias do edifício Sede
em Vitória e sistema de
renovação de ar para o
prédio da Subseção
Judiciária de Linhares

QUANT.
ESTIMADA

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

R$ 14.805,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Os equipamentos de ar condicionado
das assessorias do edifício Sede
possuem tecnologia obsoleta e sua
substituição já está prevista no Plano
Anual de Contratações de 2022. A
substituição por equipamentos mais
modernos visa a melhoria da
eficiência energética, com
consequente redução no consumo de
energia elétrica. A elaboração de
projeto executivo para
dimensionamento dos equipamentos,
tubulações e instalações elétricas, é
pré-requisito para a contratação do
fornecimento e instalação dos novos
equipamentos em 2022. O prédio
locado que abriga a Subseção de
Linhares não possui janelas no andar
térreo e por não possuir meios de
renovação do ar, houve limitação
quanto ao uso de vários ambientes
durante a Pandemia de COVID 19.
Considerando que se mostrou inviável
a instalação de janelas no pavimento
térreo do imóvel, a solução
encontrada é a instalação de sistema
de renovação de ar por meio de dutos

FEV/2022

PROGRAMA/
AÇÃO

Julgamento de
causas na justiça
federal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

critérios de
sustentabilidade.
Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

SEMAN

SEMAN

SEMAN

SEMAN

SEDOD

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

Contratação de serviços de
manutenção de
equipamentos de
prevenção ao incêndio
Contratação de serviços de
manutenção dos
elevadores da Subseção
Serra
Contratação de serviços de
manutenção de plataforma
elevatória da Subseção
Linhares
Fornecimento de Óleo
Diesel S500 para 2022

4 prédios

Contratação de assinatura
de repositório
jurisprudencial

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

e exaustores, os quais deverão ser
dimensionados e especificados em
projeto. A ação permitirá o
atendimento à norma técnica da ABNT
NBR 16401-3.
120.000,00 Contratação necessária para manter a
JUN/2022
segurança dos prédios e de todos os
usuários dos mesmos.

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

3
elevadores

30.000,00

Contratação necessária e obrigatória
por lei para se manter os elevadores
em funcionamento.

DEZ/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

1
plataforma

20.000,00

Contratação necessária e obrigatória
por lei para se manter a plataforma
em funcionamento.

DEZ/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

2.120 litros

14.000,00

Contratação necessária para garantir o ABR/2022
funcionamento dos grupos geradores

40
logins

15.000,00

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.

Julgamento de
causas na justiça
federal.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
Aumentar a Satisfação
dos Usuários do
Sistema Judiciário
(TIC).

12 meses
DEZ/2022

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SEDOD

Compra de livros físicos e
digitais

200

SEDOD

Não se
aplica

SEMAT

Participação no Encontro
Anual do Sophia
promovido pela Prima
Informática
Contratação de serviços de
publicação de matérias
oficiais em jornal de grande
circulação no Espírito Santo
Adoçante

SEMAT

Açúcar refinado

1000 kg

SEMAT

Café em pó

700 kg

SEMAT

Material de expediente

Não se
aplica

SEDOD

Não se
aplica

96

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

(DIAS/MESES/ANO)

Necessidade de atualização do acervo
considerando que a última compra de
acervo bibliográfico foi realizada em
2015
5.000,00 Atualização sobre as novidades e
processos do software de biblioteca
Sophia utilizado por esta SEDOD

50.000,00

8.000,00

Cumprir a legislação de Licitações e
Contratos Administrativos

Propiciar as condições adequadas para
um ambiente de trabalho aprazível e
que favoreça o desempenho das
atividades.
4.600,00 Propiciar as condições adequadas para
um ambiente de trabalho aprazível e
que favoreça o desempenho das
atividades.
9.100,00 Propiciar as condições adequadas para
um ambiente de trabalho aprazível e
que favoreça o desempenho das
atividades.
30.000,00 Fornecer aos servidores e magistrados
os materiais necessários ao
desempenho das atividades regulares.
A contratação será realizada sob a
440,00

PERÍODO
EXECUÇÃO

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Modernização
tecnológica e
gestão de
informação.
Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aumentar a Satisfação
dos Usuários do
Sistema Judiciário
(TIC).
Fortalecer a cultura
de gestão por
processos.

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

ABR/2022

ABR/2022

12 meses
FEV/2022

MAI/2022

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.
Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

SEMAT

Material de copa e cozinha

Não se
aplica

4.500,00

SEMAT

Fone de ouvido

30

3.000,00

SEMAT

Bandeiras, flâmulas e
insígnias

15

1.500,00

SEPAT

Leitores de plaquetas de
patrimônio

12

93.720,00

SEPAT

Cadeiras para magistrados
com estatura e peso
elevados
Aquisição de televisor 32”

5

30.000,00

1

1.839,00

Certificados digitais para
equipamentos. TI.04

Não se
aplica

2.000,00

SEPAT

NTI

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

égide da nova Lei de Contratações
Públicas, 14.133/2021.
Propiciar as condições adequadas para
um ambiente de trabalho aprazível e
que favoreça o desempenho das
atividades.
Atender à crescente demanda
decorrente da intensificação do
trabalho remoto e da informatização
dos procedimentos.
Possibilitar a realização de cerimônias
e eventos, com os devidos símbolos
oficiais
Proporcionar maior agilidade e
facilitar o trabalho de controle e
conferência dos bens patrimoniais. Os
existentes são insuficientes e
defasados.
Alguns magistrados, por possuírem
elevada estatura e peso, sentem
desconforto nas cadeiras existentes
Para servir como monitor para
servidora com sequelas oculares
congênitas em ambos os olhos,
gerando acuidade visual subnormal.
Contratação de empresa especializada
em emissão/fornecimento de
certificados digitais para

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

JUL/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.
Ações de
informática.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).
Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

Julgamento de
causas na justiça
federal.
Julgamento de
causas na justiça
federal.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).
Garantir direitos de
inclusão e
acessibilidade a todos.

Ações de
informática.

Aprimorar a
segurança da

ABR/2022

ABR/2022

FEV/2022

MAR/2022

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SEOPE

Aquisição de Fitas para
backup. TI.06

150

SERED

Aquisição de
Licenciamento de Software
básico (SO) para
servidores. TI.07

288

SERED

Aquisição de
Licenciamento de acesso
para clientes de Software
básico (SO) para
servidores. TI.52

850

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

equipamentos servidores que
suportam diversos sistemas e serviços
de TI da instituição. Desta forma,
garantindo a segurança, autenticidade
e confidencialidade no acesso a esses
sistemas e seus dados. Tipo: SSL e E CNPJ.
90.000,00 Atender à necessidade de expansão
do volume de dados salvos em mídias
pelo procedimento de backup bem
como à substituição de mídias que
apresentarem defeito. INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES: Trata -se de fitas
do tipo LTO7.
874.656,00 Atender à necessidade de expansão
do volume de dados salvos em mídias
pelo procedimento de backup bem
como à substituição de mídias que
apresentarem defeito. INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES: Trata -se de fitas
do tipo LTO7.
170.000,00 Tal licenciamento é complementar ao
licenciamento de Software básico (SO)
para servidores, permitindo que as
conexões dos clientes usuários de TI
com as novas versões dos softwares
básicos estejam adequadas às
exigências do fabricante destes.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

informação e a gestão
de dados (TIC).

JUL/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

JUL/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

JUL/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SESUT

Aquisição de estação de
trabalho
(microcomputador, teclado
e mouse). TI.19

250

SESUT

Aquisição de Ferramentas
de desktop para usuário
final. TI.20

Não se
aplica

SESUT

Aquisição de Monitores.
TI.21

400

SESUT

Aquisição de Ultrabooks.
TI.22

44

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

Licenciamento de Software básico
(SO) para servidores está sendo
adquirido no TI.07/ID -GO -07. Licença
perpétua. RESULTADO ESPERADO:
Atender as exigências de
licenciamento de mesmo nível para o
conjunto software básico (SO) e
cliente de acesso ao software básico.
950.000,00 Ganho de produtividade dos usuários
pela maior disponibilidade e
desempenho dos equipamentos.
Evitar custos adicionais para
manutenção de equipamentos.
8.000,00 Atendimento das necessidades de
softwares utilitários solicitados pelos
usuários.
Atender a demanda constante de
novos equipamentos. Substituição de
equipamentos que já estão fora da
garantia
413.160,00 Atender a demanda constante de
novos equipamentos. Substituição de
equipamentos que já estão fora da
garantia. Disponibilizar equipamentos
com maior mobilidade para os
magistrados e/ou gerentes da Justiça
Federal da 2ª Região, bem como
284.000,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SET/2022

Ações de
informática.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

JUL/2022

Ações de
informática.

SET/2022

Ações de
informática.

SET/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).
Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).
Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SESUT

Material de
microinformática. TI.25

Não se
aplica

SESUT

Aquisição de equipamentos
multimídia. TI.34

Não se
aplica

SESUT

Aquisição de impressoras
laser monocromática. TI.35

50

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

garantir a atualização e modernização
do ambiente tecnológico.
80.000,00 Manter reserva de suprimentos no
estoque do almoxarifado RESULTADO
ESPERADO: Manter os recursos de TI
disponíveis, solucionando incidentes e
atendendo requisições de baixa
complexidade.
4.000,00 Atendimento às unidades da área fim
e administrativa que necessitem de
equipamentos de multimídia.
DETALHAMENTO: Manter ARP vigente
para atendimento às varas que
necessitem de equipamento
multimídia. Varas e unidades
administrativas necessitam de
equipamentos que suportem mídias
trazidas por outros órgãos.
RESULTADO ESPERADO: Permitir
através da disponibilização de
tecnologia adequada a agilização do
trabalho de Unidades internas do
Órgão.
97.500,00 Atender a demanda constante de
novos equipamentos. Substituição de
equipamentos que já estão fora da
garantia RESULTADO ESPERADO:
Conferir maior agilidade, eficiência e
economia na compra de impressoras,

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JUL/2022

Ações de
informática.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

AGO/2022

Ações de
informática.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

OUT/2022

Ações de
informática.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

SESUT

Aquisição de scanners.
TI.36

20

SESUT

Aquisição de Scanners A3.
TI.37

6

SESUT

Aquisição de impressora
multifuncional
monocromática. TI.39

30

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

tendo em vista que serão adquiridos
os quantitativos necessários para
substituição dos que vierem a
apresentar defeito, no período de 12
meses, por se manter ata de registro
de preços vigente.
130.000,00 Atender a demanda constante de
novos equipamentos. Substituição de
equipamentos que já estão fora da
garantia RESULTADO ESPERADO:
Aumentar a velocidade e a quantidade
durante o processo de captura das
imagens digitalizadas, reduzindo o
tempo de processamento de juntada
de documento recebido fisicamente
nos processos eletrônicos
180.000,00 Atender a demanda constante de
novos equipamentos. RESULTADO
ESPERADO: Substituição de
equipamentos que já estão fora da
garantia.
87.000,00 Modernização do parque de
impressoras da SJES através de
Substituição de equipamentos
obsoletos e/ou fora de garantia
RESULTADO ESPERADO: Conferir
maior agilidade, eficiência e economia
na compra de impressoras, tendo em
vista que serão adquiridos os

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SET/2022

Ações de
informática.

Promover a
Transformação Digital
(TIC).

SET/2022

Ações de
informática.

Promover a
Transformação Digital
(TIC).

OUT/2022

Ações de
informática.

Despesa operacional
não vinculada a
objetivo estratégico.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

SG

Contratação de solução
completa para emissão de
Certificados Digitais para
Servidores e Magistrados.
TI.40

400

SG

Contratação de serviços de
emissão de certificado
digital para pessoa jurídica,
tipo A3 (e-CNPJ), dentro
das especificações e
normas ICP-Brasil, padrão
Cert-Jus Institucional, para
possibilitar a assinatura
digital do representante
desta Seccional em
sistemas e aplicações.
Aquisição de Webcameras.
TI.50

01

Ampliação da
infraestrutura de
armazenamento para

Não se
aplica

SESUT

SEOPE

100

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

quantitativos necessários para
substituição dos que vierem a
apresentar defeito, no período de 12
meses, por se manter ata de registro
de preços vigente.
48.000,00 Atender a demanda constante de
novos cerificados. Regularizar os
certificados do usuário. RESULTADO
ESPERADO: Garantir a disponibilidade
da emissão de Certificados Digitais
para usuários.
220,00 Será utilizado pelo titular para
realização de assinaturas digitais em
documentos e autenticações nos
sistemas e aplicações necessárias às
atividades da administração.

Visa permitir realização de
videoconferências. RESULTADO
ESPERADO: Melhora da comunicação
entre os servidores.
1.000.000,00 Modernização do ambiente de
infraestrutura, em função do aumento
das bases de dados RESULTADO
40.500,00

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AGO/2022

Ações de
informática.

Promover a
Transformação Digital
(TIC).

DEZ/2022

Ações de
Informática

Aprimorar a
Segurança da
Informação e a Gestão
de Dados (TIC)

AGO/2022

Ações de
informática.

Promover a
Transformação Digital
(TIC).

OUT/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANT.
ESTIMADA

suporte estendido às
subseccionais do interior
do estado. TI.32

SERED

Atualização de versão de
solução de correio
eletrônico. TI.53

Não se
aplica

SERED

Renovação da solução de
gerenciamento
centralizado da
Infraestrutura de redes Cisco Prime
Infraestructure. TI.33
Aquisição de licenciamento
software SLACK. TI.54

Não se
aplica

NTI

22

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

(DIAS/MESES/ANO)

ESPERADO: Manter o ambiente de
armazenamento disponível, escalável
e performático, de forma a atender as
demandas de todos os sistemas do
ambiente de TIC, garantindo a
continuidade da prestação
jurisdicional
1.150.000,00 Necessidade de atualização da versão
do sistema de correio eletrônico,
dotando -o de mais robustez e
segurança, disponibilizando novos
recursos e funcionalidades aos
usuários finais. RESULTADO
ESPERADO: Solução de correio
eletrônico mais moderna, com
atualizações disponíveis.
100.000,00 Possibilita obter as atualizações da
solução de gerenciamento.
RESULTADO ESPERADO: Obter as
funcionalidades mais recentes do
Cisco Prime Infraestructure
17.160,00

PERÍODO
EXECUÇÃO

A ferramenta de gestão de trabalho e
colaboração de equipes Slack já é
usada em sua versão livre pelo NTI,
como forma de gestão do trabalho
frente às crescentes demandas de
serviços e projetos. Dado o quadro
reduzido de servidores faz -se

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

soluções corporativas
(TIC).

AGO/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

SET/2022

Ações de
informática.

Promover serviços de
infraestrutura e
soluções corporativas
(TIC).

JUL/2022

Ações de
informática.

Aperfeiçoar a
governança e a gestão
(TIC).

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

SERSAU

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Medicamentos

QUANT.
ESTIMADA

Não se
aplica

VALOR
ESTIMADO

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

imperiosa uma comunicação e gestão
ágil e unificada de forma a permitir
um controle preciso dos projetos em
andamento, uma memória técnica
bem como a organização dos assuntos
tratados com seus respectivos
envolvidos. A versão free usada possui
limitação de armazenamento de
informações (10 mil mensagens) e
limitação de integração e de
aplicativos de customização de tempo
e gestão de tarefas, governança e
comunicação, além de controles
diversos. RESULTADO ESPERADO: Com
a versão paga teremos disponíveis os
seguintes recursos: • Arquivo de
mensagens ilimitado • Apps ilimitados
• Chamadas em vídeo para grupos
com compartilhamento de tela •
Trabalho de forma segura com outras
unidades (seções, núcleos e até outros
órgãos) usando o Slack Connect Dessa
forma poderemos otimizar ainda mais
o trabalho e sua gestão, focando os
esforços da equipe na prestação
jurisdicional.
2.000,0,0 Instrumental médico para realização
de exames ambulatoriais e
atendimento emergencial

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

MAI/2022

PROGRAMA/
AÇÃO

Julgamento de
causas na justiça
federal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promoção de
iniciativas de
engajamento e

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
ESTIMADO

SERSAU

Campanha de Vacinação

500

SERSAU

Curso: Suporte Básico de
Vida

2

SERSAU

Material Hospitalar

Não se
aplica

700,00

SERSAU

Material Odontológico

Não se
aplica

1.500,00

SERSAU

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

1

1.300,00

35.000,00

1.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

Diminuir a incidência de viroses gripais
e suas complicações em magistrados,
servidores, estagiários e terceirizados
a serviço da Seção Judiciária do
Espírito Santo-SJES.
Atualização profissional a fim de
contribuir para promoção e
preservação da saúde de magistrados,
servidores, inativos e pensionistas e a
de seus dependentes.
Instrumental médico e de
Enfermagem promoção e preservação
da saúde de magistrados, servidores,
inativos e pensionistas e a de seus
dependentes
Instrumental odontológico para
diagnóstico e o tratamento de
afecções da cavidade oral, elaboração
e aplicação de medidas preventivas
relativas à saúde bucal e geral
Renovar equipamento de saúde da
SJES

PROGRAMA/
AÇÃO

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

JUN/2022

Capacitações de
recursos
humanos.

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

MAI/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

JUN/2022

Julgamento de
causas na justiça
federal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

motivação das
pessoas.
Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.
Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.
Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.
Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.
Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (EXERCÍCIO DE 2022) DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
Atualização do primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março/2022)
UNIDADE
REQUISITANTE

SERSAU

QUANT.
ESTIMADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Curso: Perícia Oficial
Administrativa em Saúde
no Serviço Público.

TOTAL

4

VALOR
ESTIMADO
15.000,00

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

PERÍODO
EXECUÇÃO
(DIAS/MESES/ANO)

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 visando à correta
aplicação dos diplomas legais no que
diz respeito às atividades da Perícia
Oficial em Saúde

JUL/2022

PROGRAMA/
AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Julgamento de
causas na justiça
federal.

Promoção de
iniciativas de
engajamento e
motivação das
pessoas.

Escolher um item.

Escolher um item.

13.342.350,00

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-2021/04681 e, tão logo aprovado, será publicado no site www.trf2.jus.br.

