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Programa: 02.122.0571.4256.0026 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho -
No Estado de Pernambuco

5.360.000,004.200.427,00

P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas 5.360.000,004.200.427,00

Fonte: 0105000000 3.705.000,002.850.427,00

E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.705.000,002.850.427,00

1.558.000,0033903928 2017STI / Despesa com serviço de suporte a usuários de TI (Central de Serviços). 1.706.000,00 Serviço de atendimento a usuários de
TI (Central de Serviços) - R$
1.706.000,00.

Estimativa com base no valor do
contrato em 2017.

Custeio da central de serviços para
atendimento operacional a usuários de
serviços de TI por empresa
especializada, incluindo o primeiro nível
de atendimento e o suporte técnico
presencial e remoto de
microinformática.

Alta 1,00 ano 1.706.000,00Informática 10,0090,00Não

630.000,0033903997 2017STI / Despesas com comunicação de dados. 726.000,00 Estimativa com base nos valores
contratados em 2017.
P.121/2012: R$ 409.000
P.159/2012: R$ 84.700
P.106/2015: R$ 116.000
P.107/2015: R$ 116.300

Manter o serviço de comunicação de
dados, possibilitando interligação das
unidades do Regional, acesso à
Internet, bem como utilização do serviço
de internet 4G pelos Magistrados. O
serviço é necessário para acesso ao
PJe e demais serviços de TI.

Alta 1,00 ano 726.000,00Informática 10,0090,00Não

256.000,0033903930 2017STI / Despesas com hospedagem de sistemas. 240.000,00 Serviços de Colaboração Corporativa
(email, agenda, chat, etc) - R$
240.000,00

Estimativa com base no valor do
contrato em 2017.

Custeio do contrato da solução de e-
mail e de outras ferramentas integradas
de colaboração, com vistas a facilitar a
comunicação interna e externa.

Alta 1,00 ano 240.000,00Informática 10,0090,00Não

200.000,0033903908 2017STI / Despesas com manutenção de software (Serviços de Suporte e
Atualização).

148.000,00 P.112/2016 ¿ suporte ao software da
biblioteca: R$ 7.490
P.107/2016 - subscrição de software
de produção e edição de imagens: R$
14.080
P.153/2016 ¿ suporte e direito de
atualização das licenças Oracle
adquiridas pelo TRT6: R$ 126.430

Manter o software utilizado na biblioteca
do Tribunal atualizado e com suporte do
fabricante.
Manter os softwares de imagens
atualizados e com suporte, necessário
para o bom funcionamento do Núcleo
de Comunicação Social e de outras
unidades que utilizam essa ferramenta.
Manter as licenças adquiridas pelo
TRT6 do software gerenciador de banco
de dados atualizadas e com suporte
técnico do fabricante, com vistas a
diminuir o risco de indisponibilidade de
sistemas de informação que sustentam
diversos processos de trabalho.

Alta 1,00 ano 148.000,00Informática 10,0090,00Não

100.000,0033903995 2017STI / Despesas com serviços de manutenção de equipamentos de
processamento de dados.

470.000,00 P.185/2016: Serviço de suporte e
atualização da solução de firewall  - R$
106.000
P.137/2016: Manutenção armários de
segurança: R$ 124.000
Extensão de garantia de switches de
núcleo: R$ 240.000

P.185/2016: Manter a solução de
segurança de firewall atualizada e com
suporte, com vistas a diminuir riscos de
segurança da informação, que possam
comprometer a disponibilidade,
integridade e confidencialidade das
informações.
P.137/2016: Custeio do contrato de
manutenção dos armários de segurança
utilizados no datacenter backup, com
vistas a diminuir o risco de
indisponibilidades ou de perdas de
dados.
Extensão de garantia dos switches de
núcleo necessários para o
funcionamento das redes de
comunicação de dados do Tribunal.

Alta 1,00 ano 470.000,00Informática 10,0090,00Não

66.000,0033903958 2017STI / Despesas com serviços de telecomunicações. 361.000,00 Telefonia móvel pessoal (P.120/2015):
R$ 49.000
Telefonia fixa (P.58/2016): R$ 312.000

Custeio dos serviços de telefonia,
necessário para facilitar a comunicação
interna e externa.

Alta 1,00 ano 361.000,00Informática 10,0090,00Não

40.427,0033903957 2017STI / Despesas com serviços técnicos profissionais de TI. 54.000,00 P.40/2016: Serviço de consulta a
bases de dados de CPF/CNPJ: R$
29.000
Serviço de emissão de certificados
digitais: R$ 25.000

P.40/2016: Custeio de contrato com o
SERPRO para acesso a bases de
dados de CPF e CNPJ, utilizado para
fomentar a execução de dívidas
trabalhistas.
Possibilitar a emissão de certificados
digitais necessários para o uso do PJe.

Alta 1,00 ano 54.000,00Informática 10,0090,00Não

Fonte: 0181000000 1.655.000,001.350.000,00

E.D.: 4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 430.000,00250.000,00
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120.000,0044903993 2017STI / Despesas para aquisição de softwares. 380.000,00 Licenças para sistema operacional de
computadores servidores: R$ 260.000

Licenças de software de gestão de
portfólios, acompanhamento de
projetos e tarefas: R$ 120.000

4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE - Atualizar o sistema
operacional utilizado em servidores de
rede, para garantir maior segurança, e
melhor suporte dos serviços de TI.
Atualizar o software JIRA utilizado para
registro de atividades de TI,
acompanhamento de projetos e de
portfólios, para melhor gestão de TI.

Não se
aplica

1,00 ano 380.000,00Informática 10,0090,00Não

130.000,0044903992 2017STI / Despesas para desenvolvimento de software ¿ Atualização. 50.000,00 Atualização de softwares aplicativos
diversos (engenharia, manutenção,
arquitetura, etc) - R$ 50.000

Valor orçado com base em
contratações anteriores.

4490.39.92 - DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE - Manter os softwares
utilizados pelas áreas de engenharia,
arquitetura e manutenção atualizados.

Alta 1,00 ano 50.000,00Informática 10,0090,00Não

E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.225.000,001.100.000,00

1.100.000,0044905235 2017STI / Despesas para aquisição de equipamentos de processamento de dados
para atualização tecnológica de soluções já instaladas.

1.225.000,00 Atualização da solução de rede sem
fio: R$ 200.000

Atualização da solução de
videoconferência da Presidência: R$
25.000

Aquisição de equipamentos de
microinformática para renovação
parcial do parque: 1.000.000

4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS -
Atualização e expansão da solução de
rede sem fios, com vistas a melhorar a
qualidade do serviço e/ou evitar
indisponibilidade do serviço.
Atualização tecnológica da solução de
videoconferência, visto que a solução
utilizada na sala de reuniões da
presidência encontra-se sem garantia.
Atualização tecnológica de ativos de
microinformática, com vistas a
disponibilizar equipamentos adequados
para execução de atividades pelos
usuários.

Alta 1,00 ano 1.225.000,00Informática 10,0090,00Não

Total Geral 4.200.427,00 5.360.000,00
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