PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2020
ITEM

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

BREVE JUSTIFICATIVA

FONTE DE RECURSO

TOTAL ESTIMADO

1

Contratação e/ou Renovação de fibra
óptica entre sites

Prover ligação entre o site do TJAL e o Fórum do Barro Duro,
através de pares de fibra óptica, objetivando a alta disponibilidade
dos serviços de TI.

FUNJURIS

R$ 708.830,46

2

Contratação e/ou Renovação
(Licenciamento) dos sistemas de banco
de dados, servidores de aplicação e
sistemas operacionais.

Aquisição de licenciamento e suporte com garantia de atualização
tecnológica, dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados,
Servidores de Aplicação e Sistemas Operacionais para uso dos
sistemas Processuais Judiciais e Administrativos eletrônicos, nos
Data Centers TJAL e Foro do Barro Duro.

FUNJURIS

R$

3

Certificados Digitais

Contratação de empresa especializada na Emissão de certificados digitais
Tipo ICP BRASIL

FUNJURIS

R$ 152.000,00

4

Equipamentos de TIC para renovação e
melhoria do parque do Poder Judiciário

Aquisição de computadores, notebooks, impressoras térmicas,
scanners, leitores biométricos e demais periféricos necessários para
renovação e melhoria do parque tecnológico.

FUNJURIS

R$

5

Extensão de garantia e expansão de
capacidade dos equipamentos do
DATACENTER

Possibilidade de expansão da capacidade das storages,
processamento e memória dos servidores, bem como serviço de
manutenção com substituição de peças em equipamentos legado.

FUNJURIS

R$

6

Contração e/ou Renovação de
Outsourcing de Impressão

Aquisição de solução de outsourcing de impressão, que possibilita a
utilização de impressoras e multifuncionais no modelo de serviço,
mediante demanda do TJ.

FUNJURIS

R$ 979.745,89

7

Contratação e/ou Renovação Link de
dados de comunicação com as comarcas
e Fóruns

Prover links de dados redundantes, para interligação das unidades
judiciais e administrativas, visando maior disponibilidade de
utilização do processo virtual.

FUNJURIS

R$ 1.918.763,038
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8

Contratação e/ou Renovação de
Manutenção e Atualização do software
SAJ PG e SG

Sistema de processo digital, e prestação de serviços de
monitoramento, Suporte Técnico aos usuários de Primeiro Grau
(SAJ/PG) e Segundo Grau (SAJ/SG), implantados e em operação nas
Comarcas da Capital e interior, e no Tribunal de Justiça do Estado.

FUNJURIS

R$ 6.186.760,34

9

Contratação e/ou Renovação de
Manutenção e Atualização do Sistema
Administrativo Integrado

Suporte técnico e atualização do sistema

FUNJURIS

R$ 404.651,99

10

Contratação e/ou Renovação de
Empresa Especializada em Prestação de
Serviço Técnico de TI

Contrato de Unidade de Serviço Técnico

FUNJURIS

R$ 6.324.000,00

11

Aquisição de peças e contratação de
suporte para nobreak's e
estabilizadores estacionários

Contratação de suporte e aquisição de peças para nobreraks
e estabilizadores que regulam a rede elétrica, mesmo que ela
sofra alterações, mantendo os equipamentos do DataCenter

FUNJURIS

R$ 147.825,00

