PLANO
CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC – 2019

O presente plano decorre de determinação do Conselho Nacional de
Justiça que, por meio da Resolução 182 de 17 de outubro de 2013, traçou diretrizes
para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
(STIC) destinadas aos órgãos submetidos ao seu controle administrativo e
financeiro.
Na citada Resolução, especificamente no §1º, em seu art. 7º, o texto é
claro:
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia
30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade competente do órgão que
deliberará sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.
O plano de contratações de STIC é complementar ao orçamento
aprovado no TJMMG e encaminhado aos demais órgãos competentes do Estado de
Minas Gerais e tem como um dos principais objetivos, o detalhamento de como
ocorrerá a execução orçamentária de TIC, além de denotar planejamento e controle
sobre as ações e investimentos em Tecnologia.
Processo SEI de referência do orçamento de 2019: 18.0.000000478-9.
Para melhor organização do presente documento, foram separados e
detalhados 12(doze) itens de possíveis e eventuais contratações.

ITEM 1:
1.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Provimento de Link de acesso
à Internet de, no mínimo, 30 Mbps, com sua respectiva redundância (tanto do link
principal propriamente quanto de operadora de TELECOM) - NOVO PREGÃO, haja
vista o quarto e último Termo Aditivo ter sido celebrado em 2018.
1.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática, extensivo
a todas as unidades da Justiça Militar.
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1.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata de contratação de empresa
para prover link de acesso à internet. Os serviços prestados pela Justiça Militar à
sociedade são, não poucos, solicitados e/ou acompanhados pela internet. Podemos
citar o acesso ao Pje – Processo Judicial Eletrônico, o Eproc - Sistema de
tramitação de inquéritos e ações criminais e cíveis, a emissão de certidões negativas
no nosso portal, a consulta processual tanto cível quanto criminal, a consulta da
jurisprudência da Justiça Militar, a divulgação do Diário Eletrônico da Justiça
Militar para as publicações oficiais do órgão e uma gama de serviços afins.
Portanto, a continuidade do serviço com a contratação do link e sua respectiva
redundância é imprescindível.
Destacamos, oportunamente, que, no tocante à velocidade do link, os
atuais 30 Mpbs estão atendendo com certa razoabilidade, sem prejuízo de eventuais
aumentos de banda serem discutidos e alterados a qualquer momento, com a devida
previsão contratual.
1.4 PRAZOS DE ENTREGA:
1.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Janeiro/2019.
1.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019.
1.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$ 8.000,00/mês
(banda de 30 Mbps).
1.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 2 - Expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje.
Objetivo 3 - Promover a cidadania, permitindo que os sistemas e
serviços estejam disponíveis a todos os cidadãos, garantindo o acesso à informação e
transparência.

ITEM 2:
2.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Trata-se de Renovação
Contratual de Serviços prestados pela Companhia de Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE.
2.2

UNIDADE DEMANDANTE: Gerência
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de

Informática

e

Diretoria de Finanças.
2.3 BREVE JUSTIFICATIVA:
Descrição sucinta dos 6 (seis) contratos:
25/2017 – Certificação Digital – Contrato que o TJMMG firmou com
a PRODEMGE para a emissão sob demanda de certificados digitais;
07/2017 Suporte Técnico a Servidores – Contrato sob demanda de uso
que prevê suporte técnico em servidores do TJMMG alocados na PRODEMGE.
Contempla também eventuais suportes em servidores alocados no TJMMG;
08/2017 – Acesso ao Ambiente Mainframe – De uso exclusivo da
Diretoria de Finanças, trata-se de acesso aos sistemas financeiros do Estado de
Minas Gerais. Monopólio Prodemge. Gestão de contratos da rede IP
multisserviços – trata-se de mais um monopólio da PRODEMGE para uso dos
sistemas do Estado. Os órgãos da Administração Estadual e os vinculados ao
Estado de Minas Gerais são obrigados a aderir. Acesso ao Armazém de
Informações SIAFI E SIAD – Contrato firmado para o acesso aos relatórios do
Armazém SIAFI de uso exclusivo da Diretoria de Finanças. Trata-se
de monopólio da Prodemge;
26/2017 / INF3464 – Hospedagem em infraestrutura virtualizada – É
disponibilizada ao TJMMG pela PRODEMGE máquina virtual para realização de
bkp-site. O objetivo é a contingencia para bkp em local distinto do endereço físico
da Justiça Militar;
10/2018 / INF3614 – Hospedagem de website em infraestrutura
virtualizada;
10/2016 - Comunicação Corporativa - Trata-se do contrato de
provimento de caixas de correio eletrônico (e-mail);
Adesão
contrato
747/2014
PRODEMGE
e
OI –
outro monopólio PRODEMGE para acesso as suas bases através de link dedicado
com a rede governo.
Como se pode notar, dos seis contratos vigentes, teremos, por força de
monopólio, que renovar os contratos 08/2017 e 747/2014. Os demais são
contratações estratégicas em ambiente do Estado de Minas Gerais com a Companhia
de Tecnologia do Estado.
Destaca-se que a certificação digital, 25/2017 , é um contrato com
pagamento sob demanda, ou seja, é pago somente o que for usado/adquirido, com
destaque que todos os certificados digitais utilizados pelo TJMMG atualmente são
da PRODEMGE, que, além de ter sua sede de validação presencial próxima ao
TJMMG vem prestando um excelente serviço de suporte nesta área. O contrato
10/2016 também é estratégico e envolve o provimento de correio eletrônico da
JMEMG em ambiente do Estado de Minas Gerais.
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2.4 PRAZOS DE ENTREGA:
2.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Antes do vencimento dos
contratos em ação conjunta e coordenada pelo gestor do mesmo. Estimativa: no
mínimo quatro meses antes do vencimento de cada contrato.
2.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Antecedente à
formulação do TR. Estimativa: no mínimo quatro meses antes do vencimento de cada
contrato.
2.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO TOTAL DOS
CONTRATOS: Em torno de R$ 6.000,00/mês.
2.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 2 - Expandir o Processo Judicial Eletrônico – Pje.

ITEM 3:
3.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Renovação do suporte ao
Software de gerenciamento do acervo bibliográfico da JMEMG - renovação
contratual.
3.2 UNIDADE DEMANDANTE: Escola Judicial da JMEMG.
3.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se do software que gerencia
todo o acervo bibliográfico da JMEMG. A motivação é garantir a disponibilização
em meio eletrônico do acervo da Biblioteca da JMEMG aos usuários. Os resultados
são celeridade na consulta, no serviço de empréstimo e todas as funcionalidades que
o software oferece.
3.4 PRAZOS DE ENTREGA:
3.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Agosto/2019.
3.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Agosto/2019.
3.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$500,00/mês
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3.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.

ITEM 4:
4.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Renovação do contrato de
Manutenção preventiva e corretiva dos 2 (dois) no breaks instalados no datacenter
do prédio sede do TJMMG.
4.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática
4.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se de contrato serviço de
manutenção preventiva e corretiva dos no breaks do datacenter a fim de garantir o
perfeito e contínuo funcionamento dos equipamentos ali alocados e, em última
análise, o contínuo fornecimento de energia para as missões críticas do ambiente.
4.4 PRAZOS DE ENTREGA:
4.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Agosto/2019.
4.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$ 1100,00/mês.
4.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 2 - Expandir o Processo Judicial Eletrônico – Pje.
Objetivo 3 - Promover a cidadania, permitindo que os sistemas e
serviços estejam disponíveis a todos os cidadãos, garantindo o acesso à informação e
transparência.

ITEM 5:
5.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Renovação do Contrato de
suporte para o software de gravação audiovisual de audiências - DRS Kenta.
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5.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática, com uso
nas três Auditorias da Justiça Militar.
5.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata o presente de renovação de
contratação de suporte técnico para o software de gravação audiovisual de
audiências – DRS Kenta - solução em uso nas três Auditorias da Justiça Militar.
Com o serviço de suporte espera-se garantir o pleno funcionamento do sistema,
incluindo as eventuais atualizações do software.
5.4 PRAZOS DE ENTREGA:
5.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Nov/2019
5.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$ 700,00/mês
5.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.

ITEM 6:
6.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Renovação do contrato de
Manutenção da central telefônica da JMEMG.
6.2 UNIDADE
Gerência Administrativa.

DEMANDANTE: Gerência

de

Informática

e

6.3 BREVE JUSTIFICATIVA: A motivação é a manutenção dos
serviços de telefonia da JMEMG. Os resultados estão diretamente ligados à boa
prestação jurisdicional da instituição, bastante atrelada aos meios eletrônicos, em
especial, à comunicação via telefonia fixa.
Com a pretendida contratação, que trata da manutenção preventiva e
corretiva de software de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, incluindo
atualizações, além de software de tarifação, com troca e fornecimento de peças,
garante-se a continuidade de todos os serviços de telefonia da Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais. Dessa forma, tal contratação é bastante pertinente à
consecução dos objetivos estratégicos da Instituição.
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6.4 PRAZOS DE ENTREGA:
6.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Até out/2019.
6.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$1.300,00/mês.
6.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.

ITEM 7:
7.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Locação de impressoras para
a Justiça Militar
7.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de
Gerência Administrativa extensivo a todos os setores da JMEMG.

Informática

e

7.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se de contratação de empresa
especializada na locação de impressoras e suprimentos. Os equipamentos de
impressão atualmente em uso na Justiça Militar não estão sob garantia dos
fabricantes e já contam com um expressivo tempo de uso, apresentando problemas
que impactam na qualidade e celeridade dos trabalhos dos diversos setores da
JMEMG. Os devidos estudos técnicos preliminares serão feitos à época
da eventual contratação.
7.4 PRAZOS DE ENTREGA:
7.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Abril/2019.
7.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: antecedente
formulação do TR. Abril/2019.

à

7.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$6.000,00/mês
7.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
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Objetivo 6 - Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça
Militar.

ITEM 8:
8.1
OBJETO
DA
CONTRATAÇÃO: Aquisição
microcomputadores para os usuários da JMEMG.

de

8.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática, extensivo
a todos os setores da JMEMG.
8.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se de troca conforme política
adotada na JMEMG. (oito anos de uso). Expectativa de 50 (cinquenta) máquinas.
8.4 PRAZOS DE ENTREGA:
8.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Abril/2019.
8.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Abril/2019.
8.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$225.000,00
8.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 6 - Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça
Militar.

ITEM 9:
9.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Investimento na infraestrutura
do Datacenter da JMEMG com aquisição de equipamentos servidores, expansão da
solução de virtualização, switches, renovação de suporte a softwares, contratações
de manutenções e eventuais soluções de controle de umidade e temperatura dos
ambientes críticos, dentre outros investimentos em infraestrutura.
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9.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática.
9.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se de investimento direto em
infraestrutura de TIC para suportar as atividades meio e fim da JMEMG. Os devidos
estudos técnicos preliminares serão feitos à época da eventual aquisição.
9.4 PRAZOS DE ENTREGA:
9.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: ao longo do primeiro
semestre de 2019.
9.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: ao longo do primeiro
semestre de 2019.
9.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$300.000,00
9.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 6 - Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça
Militar.

ITEM 10:
10.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Scanners (
quantidade a ser definida nos estudos técnicos preliminares).
10.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência
extensivo a todos os setores da JMEMG.

de

Informática,

10.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Os scanners de mesa atualmente em
uso na Justiça Militar já contam com, no mínimo, 4 (quatro) anos de uso, não estando
mais sob garantia dos fabricantes. Alguns deles têm apresentado erros frequentes.
Além disso, com o uso do PJe e do SEI, a demanda de digitalização de documentos
é grande e a Gerência de Informática está sempre recebendo pedidos de mais
equipamentos. Dessa forma, essa aquisição pretende substituir os equipamentos que
estão mais problemáticos e realocá-los, de forma a atender mais usuários da Justiça
Militar.
10.4 PRAZOS DE ENTREGA:
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10.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: maio/2019.
10.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Antecedente à
formulação do TR. Estimativa: maio/2019.
10.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$30.000,00
10.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 6 - Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça
Militar.

ITEM 11:
11.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Licenças de software (como
exemplo o Adobe Acrobat Pro e o antivírus).
11.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática.
11.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Renovação das licenças do
antivírus e eventual aquisição de novas licenças do Acrobat Pro e do Pacote Office,
dentre outros, para atendimento das necessidades de edição de documentos.
11.4 PRAZOS DE ENTREGA:
11.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019.
11.4.2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: Fevereiro/2019.
11.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$150.000,00
11.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 6 - Manter e aprimorar a infraestrutura de TIC da Justiça
Militar.
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ITEM 12:
4.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: NOVO CONTRATO de
Manutenção preventiva e corretiva do Gerador de Energia do Prédio sede do
TJMMG
4.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática
4.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata-se de contrato serviço de
manutenção preventiva e corretiva do Gerador de Energia do prédio sede do
TJMMG, incluindo fornecimento de peças eventuais.
4.4 PRAZOS DE ENTREGA:
4.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: fevereiro/2019.
4.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: março/2019.
4.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$ 2000,00/mês.
4.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.
Objetivo 2 - Expandir o Processo Judicial Eletrônico – Pje.
Objetivo 3 - Promover a cidadania, permitindo que os sistemas e
serviços estejam disponíveis a todos os cidadãos, garantindo o acesso à informação e
transparência.

ITEM 13:
5.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Upgrade na solução de
gravação audiovisual utilizada nas salas de audiências. Inclui nesse upgrade os
equipamentos e o software com o respectivo suporte e também a adaptação da
solução para realização de audiências por videoconferência, demanda cada vez
maior e mais presente na JMEMG.
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5.2 UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Informática, com uso
nas três Auditorias da Justiça Militar.
5.3 BREVE JUSTIFICATIVA: Trata a presente contratação de
upgrade na solução de gravação audiovisual de audiências – DRS Kenta - solução
em uso nas três Auditorias da Justiça Militar. Com o upgrade, principalmente dos
equipamentos (hardware) espera-se garantir o pleno funcionamento da solução e
ampliar a mesma para uso em audiências realizadas por videoconferência.
5.4 PRAZOS DE ENTREGA:
5.4.1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: fevereiro/2019
5.4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: março/2019.
5.5 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO: R$ 70.000,00
5.6 VÍNCULOS COM O PETIC (0065896):
Objetivo 1 - Garantir o atendimento às necessidades dos clientes de
TIC.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANI VIANA MENDES, Gerente de
Informática, em 19/11/2018, às 13:4 3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.4 19/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg .jus.br/servicos
informando o códig o verificador 013 3 83 2 e o códig o CRC 06D9A58D.
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