
Recursos financeiros aplicados em Tecnologia da Informação do TRT19 em 2020 

O Plano Anual de Aquisições e Contratações de 2020 

(https://site.trt19.jus.br/planoAnualContratacoes) previu a aplicação de R$ 4.602.852,00 

em ações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações. Esse valor, 

entretanto, foi reduzido para R$ 3.797.581,24, conforme documento “Plano Anual de 

Aquisições e Contratações de 2020 - 2ª Atualização” integrante do Ato TRT19 n. 

138/2020. 

O valor empenhado em 2020 foi de R$ 3.820.353,57, enquanto que o valor 

efetivamente liquidado foi de R$ R$ 3.313.735,21, resultando em uma execução 

orçamentária de 86,74%. 

Ação Orçamentária GD Empenhado Liquidado % Execução 

ACJT 3 R$ 1.083.093,43 R$ 1.058.941,19 96,95% 

 4 R$ 713.310,20 R$ 646.654,10 90,66% 

MGTI 3 R$ 885.574,37 R$ 857.637,90 98,59% 

 4 R$ 1.138.375,57 R$ 750.502,02 66,06% 

     

Total  R$ 3.820.353,57 R$ 3.313.735,21 86,74% 
 

Do valor efetivamente liquidado, R$ 1.916.579,09 foi destinado ao custeio das 

atividades de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito do TRT19, 

enquanto que R$ 1.397.156,12 foi destinado a investimento em aquisição de 

equipamentos e softwares. 

Grupo de despesa Empenhado Liquidado % Execução 

3 R$ 1.968.667,80 R$ 1.916.579,09 97,68% 

4 R$ 1.851.685,77 R$ 1.397.156,12 75,55% 

    

Total R$ 3.820.353,57 R$ 3.313.735,21 86,74% 
 

Detalhamento das Aquisições e Contratações de TIC em 2020 

OBJETO VALOR (R$) 

serviços de suporte técnico em ti (1º e 2º níveis) 459.455,60 

sala cofre - suporte e manutenção 389.103,20 

aquisição de switches san 385.517,56 

aquisição de notebooks 360.000,00 

aquisição de licenças microsoft rds 150.000,00 

aquisição de licenças microsoft office 120.509,10 

postgresql - suporte ao banco de dados para pje 120.050,55 

suporte e manutenção no sistema gestão de saúde citsaude 117.617,65 

rede corporativa de dados da justiça do trabalho (veloo 110.455,38 

rede corporativa de dados da justiça do trabalho claro 105.264,53 

aquisição de câmeras de videoconferência e headsets 88.620,00 

nuvem google - acesso a solução integrada 86.600,22 



aquisição de licenças corel draw e adobe 77.525,00 

oracle - atualização de licenças 68.679,00 

jboss - suporte ao servidor de aplicações para pje 62.974,66 

suporte para o sistema de telefonia voip 60.213,84 

suporte e capacitação para infra-estrutura ágil 59.880,00 

aquisição de licenças digifort – csi 48.817,86 

suporte à solução de virtualização - gabinete virtual citrix 48.518,19 

oracle - atualização de licenças de software e suporte 45.786,00 

estender a garantia e o suporte para o storage ibm 41.316,00 

aquisição de equipamentos de videoconferência 38.824,00 

fábrica de software – manutenção 33.542,07 

risk manager - manutenção e atualização de licenças 29.621,61 

antivirus - suporte técnico e atualização de segurança 29.036,40 

aquisição de testador de rede fluke 26.660,95 

link de acesso à internet veloo 21.738,72 

link de acesso à internet aloo 21.735,03 

serviço de acesso móvel à internet 19.883,71 

acesso ao banco de dados de cpf e cnpj via serpro 19.031,08 

telefonia fixa 17.225,43 

materiais de informática 11.865,00 

aquisição de cabos hdmi e usb para videoconferência 9.442,70 

aquisição de cabos dvi – displayport 7.470,00 

assinatura do software hand talk 6.659,46 

extensão de garantia e suporte servidores lâminas blade 3.641,35 

aqusição de teclados e mouses 3.585,00 

suporte técnico para o siabi – memorial 3.321,17 

certificado ssl wildcard – aquisição 2.966,25 

contagem de pontos de função 580,94 
TOTAL: 3.313.735,21 

 

 


