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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência
PORTARIA 975/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DOS ANJOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 28 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19 a 32 da Instrução Normativa 5/2017 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não;
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral,
que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral; e
CONSIDERANDO a necessidade de alinhar o Planejamento das Contratações deste Tribunal às propostas
orçamentárias aprovadas para cada exercício financeiro.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o cronograma relativo ao Planejamento das Contratações deste Tribunal para o Exercício
Financeiro de 2020, conforme consta dos Anexos I e II.
§ 1º. As Unidades interessadas deverão encaminhar suas solicitações até a data indicada no respectivo Anexo.
§ 2º. O prosseguimento das solicitações deverá ocorrer a partir do primeiro dia útil após o encaminhamento.
Art.
2º.
O
controle
dos
prazos
fixados
no
cronograma
caberá
à
Diretoria-Geral.
Parágrafo único. Ocorrendo o não cumprimento das datas preestabelecidas, caberá à Diretoria-Geral autorizar o
prosseguimento ou determinar o arquivamento da solicitação.
Art. 3º. A Diretoria-Geral poderá promover eventuais ajustes a fim de buscar o melhor equilíbrio entre o recurso
orçamentário, o procedimento de contratação e o resultado a ser alcançado, a exemplo de antecipação ou
adiamento
de
contratações
ou
mudança
da
modalidade
inicialmente
prevista.
Parágrafo único. Através de Portaria, a Diretoria-Geral fica autorizada a atualizar os 2 (dois) Anexos contendo o
Planejamento das Contratações deste Tribunal para o Exercício Financeiro de 2020, em ocorrendo mutações
orçamentárias, a exemplo de sobras por economia em procedimentos licitatórios, devendo submeter à
Presidência as demais inclusões e/ou exclusões de contratações.
Art. 4º. Os casos omissos ou excepcionais serão submetidos à Diretoria-Geral.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ANEXOS
ANEXO I DA PORTARIA 975/2019
PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES 2020
MOMENTO
DE
ENCAMINHA
MENTO À
SAO

OBJETO

Até dia 8 de
janeiro

Contratação
de plano
privado de
assistência à
saúde coletivo
empresarial

Até dia 8 de
janeiro

Contratação
de plano
privado de
assistência
odontológica

Aquisição de
assinatura
digital anual da
Revista
Brasileira de
Direito
Eleitoral
Até dia 15 de
(RBDE), da
janeiro
Revista de
Contratos
Públicos
(RCP) e da
Revista de
Direito
Administrativo

Assinatura
Até dia 15 de
anual do
“Jornal Correio
janeiro
de Sergipe”

Até dia 15 de
janeiro

Assinatura
anual do
“Jorna do Dia”

SUGESTÃO
OBJETIVO
TÉRMINO DA
UNIDADE DE FORMA
JUSTIFICATIVA PROGRAM ESTRATÉGI VIGÊNCIA DA
SOLICITAN
DE
CO
ATUAL
DA NECESSIDADE A/AÇÃO
TE
CONTRATA
APOIADO CONTRATAÇÃO
ÇÃO

COASA

COASA

assegurar o direito
do servidor à
aditivo
assistência à saúde
contratual ou (artigo 230 da Lei nº
novo
8.112/1990). Dar
processo
cumprimento às
licitatório
ações de promoção
da saúde do TRESE
assegurar o direito
do servidor à
assistência à saúde
aditivo
odontológica (artigo
contratual ou
230 da Lei nº
novo
8.112/1990). Dar
processo
cumprimento às
licitatório
ações de promoção
da saúde do TRESE

Julgamento
de Causas e
Melhoria da
Gestão
16.4.2020
Gestão de
Administrativ
(Contrato 2/2019)
Pessoas
a na Justiça
Eleitoral

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
31.3.2020
nto da Gestão
(Contrato 1/2016)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

EJESE

Julgamento
assegurar fonte
de Causas e
Aperfeiçoame
alternativa de
29.4.2020
Inexigibilidad
Gestão
nto da Gestão
pesquisa de temas
Administrativ
(2019NE000153)
e
de interesse do
de Custos
a na Justiça
TRE-SE
Eleitoral

ASCOM

suprir a Assessoria
de Imprensa e
Comunicação
Inexigibilidad Social de fonte de
e
informação acerca
dos acontecimentos
no estado de
Sergipe e no país.

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
18.2.2020
nto da Gestão
Administrativ
(2019NE00041)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

ASCOM

suprir a Assessoria
de Imprensa e
Inexigibilidad
Comunicação
e
Social de fonte de
informação acerca
dos acontecimentos

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
31.3.2020
Gestão
nto da Gestão
(2019NE00042)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral
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no estado de
Sergipe e no país.

Até dia 15 de
janeiro

Assinatura
anual do
“Jornal da
Cidade”

Contratação
Até dia 15 de
de serviços de
janeiro
telefonista

Locação de
Até dia 15 de imóvel para a
sede da 3ª
janeiro
Zona Eleitoral

Contratação
de serviços de
Até dia 20 de
lavagem e
passagem de
janeiro
becas e
jalecos

Contratação
Até dia 10 de de serviços de
seguros de
fevereiro
imóveis

ASCOM

SEMAN

COSER

SEMAN

SEPAT

suprir a Assessoria
de Imprensa e
Comunicação
Inexigibilidad Social de fonte de
e
informação acerca
dos acontecimentos
no estado de
Sergipe e no país.
atendimento às
aditivo
demandas de
contratual ou clientes internos e
externos geradas
novo
processo
por meio de ligação
licitatório
telefônica para
Sede do TRE-SE
locação de imóvel
no município de
Aquidabã/SE, haja
vista o TRE-SE não
possuir instalações
próprias para
atendimento às
demandas de
Dispensa
eleitores, partidos
políticos,
candidatos e
demais
interessados nos
serviços prestados
pela Justiça
Eleitoral
garantir a
higienização de
vestimentas
utilizadas nas
Dispensa
Seções Plenárias
(becas) e pelo
serviço médicoodontológico
(jalecos)
garantir a proteção
securitária dos
imóveis, mobiliários,
equipamentos das
instalações do TRELicitação
SE no estado de
Sergipe, mitigandose prejuízos
decorrentes de
eventuais sinistros

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
15.4.2020
nto da Gestão
Administrativ
(2019NE00039)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral
Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
15.5.2020
Gestão
nto da Gestão
(Contrato 2/2016)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
31.3.2020
Gestão
nto da Gestão
(Contrato 2/2017)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
31.3.2020
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
(2015NE00184)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
31.7.2020
nto da Gestão
Administrativ
(2015NE000465)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral
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Até dia 10 de
fevereiro

Aquisição de
material de
consumo

Aquisição de
uniformes e
equipamentos
Até dia 15 de
para os
fevereiro
agentes de
segurança do
TRE-SE
Contratação
de serviços de
Até dia 15 de
engenharia de
fevereiro
manutenção
predial
Contratação
de serviços de
Até dia 28 de engenharia fevereiro
projeto de
combate à
incêndio

Contratação
de serviços de
operador de
Até dia 28 de
áudio (posto
fevereiro
de
editor/operado
r)

Aquisição de
Até dia 15 de mobiliário e
eletrodoméstic
março
o
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SESET

SEENG

SEENG

ASCOM

SEPAT
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Licitação

Dotar o TRE-SE
dos material de
consumo e
expediente
necessários ao
desenvolvimento
das atividades do
TRE-SE (gênenos
de alimentação,
material de
acondicionamento e
embalagens, copa e
cozinha, limpeza e
produtos de
higienização e
outros)

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Não se aplica

A definir

Julgamento
Dotar os agentes de
de Causas e
Aperfeiçoame
segurança dos
Gestão
nto da Gestão
equipamentos e
Administrativ
de Custos
unifomes
a na Justiça
necessários
Eleitoral

Não se aplica

Licitação

Julgamento
Manutenção e
de Causas e
Aperfeiçoame
conservação das
Gestão
nto da Gestão
unidades do TRE- Administrativ
de Custos
SE
a na Justiça
Eleitoral

Não se aplica

Licitação

Julgamento
Manutenção e
de Causas e
Aperfeiçoame
conservação das
Gestão
nto da Gestão
unidades do TRE- Administrativ
de Custos
SE
a na Justiça
Eleitoral

Não se aplica

garantir o apoio
administrativo às
atividades do TRESE, a exemplo da
gravação e da
aditivo
divulgação das
contratual ou Sessões Plenárias
novo
deste Tribunal em
processo
tempo real na
licitatório
internet, em
cumprimento às
determinações do
Tribunal Superior
Eleitoral e Conselho
Nacional de Justiça.

Licitação

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
29.8.2020
nto da Gestão
Administrativ
(Contrato 4/2016)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Julgamento
Reposição de
de Causas e
Aperfeiçoame
equipamentos cuja
Gestão
nto da Gestão
manutenção
Administrativ
de Custos
corretiva mostre-se
a na Justiça
antieconômica
Eleitoral

Não se aplica

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2019, Número 223

Fornecimento
de energia
Até dia 30 de
elétrica (Zonas
março
Eleitorais da
Capital)

Fornecimento
Até dia 30 de
de energia
elétrica (Sede
março
do TRE-SE)

Manutenção
de
Até dia 30 de
Equipamentos
março
Médicos e
Odontológico

Até dia 30 de
março

Material de
consumo
médico –
odontológico

Contratação
de serviços de
comunicação
Até dia 30 de
visual e
março
correlatos
(designer
gráfico e
diagramador)
Contratação
de empresa
especializada
na prestação
de serviços de
assistência
técnica da
central
Até dia 15 de
telefônica
abril
(PABX),
compreendend
o garantia de
hardware e
software e
alterações de
programação e
facilidades
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SEMAN

garantir
aditivo
fornecimento de
contratual
energia elétrica
(Inexigibilidad para o Fórum Sede
e)
das Zonas
Eleitorais da Capital

SEMAN

Julgamento
garantir
aditivo
de Causas e
Aperfeiçoame
fornecimento de
31.7.2020
contratual
Gestão
nto da Gestão
energia elétrica
(Inexigibilidad
(Contrato 4/2017)
Administrativ
de Custos
para o Fórum Sede
e)
a na Justiça
do TRE-SE
Eleitoral

COASA

COASA

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
31.7.2020
Gestão
nto da Gestão
(Contrato 5/2017)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

A definir

Manutenção
Julgamento
preventiva de
de Causas e
Aperfeiçoame
equipamentos dos
Gestão
nto da Gestão
serviços médico- Administrativ
de Custos
odoontológicos do a na Justiça
TRE-SE
Eleitoral

Não se aplica

A definir

Abastecer o
gabinete médicoodontológico e o Julgamento
de Causas e
posto de
Aperfeiçoame
Gestão
enfermagem dos
nto da Gestão
Administrativ
materiais e
de Custos
a na Justiça
medicamentos
Eleitoral
necessários ao
atendimento dos
pacientes.

Não se aplica

ASCOM

Julgamento
aditivo
garantir o apoio
de Causas e
contratual ou administrativo às
Aperfeiçoame
Gestão
13.9.2020
nto da Gestão
novo
ações de
(Contrato 5/2016)
Administrativ
de Custos
processo
comunicação visual
a na Justiça
licitatório
do TRE-SE
Eleitoral

SEMAN

assegurar as
manutenções
preventivas
Julgamento
periódicas da
de Causas e
Aperfeiçoame
central telefônica,
17.8.2020
Gestão
nto da Gestão
bem como
(Contrato 5/2018)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
eventuais
intervenções de
Eleitoral
manutenções
corretivas.

aditivo
contratual ou
novo
processo
licitatório

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2019, Número 223

Aquisição(ões)
de
assinatura(s)
digital(is)
Até dia 24 de
anual(is) de
abril
acesso ao
sistema
“banco de
preços”

Até dia 30 de
abril

Aquisição de
material de
copa e cozinha

Contratação
de empresa
especializada
na prestação
de serviços de
Até dia 30 de
publicação em
abril
jornais de
grandes
circulações
local e
regional.
Contratação
de empresa
especializada
Até dia 15 de na prestação
maio
de seguro de
veículos para
a frota do
Tribunal
Contratação
de serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva de
Até dia 31 de
elevadores
maio
instalados na
sede do
TRE/SE, sem
fornecimento
de peças.
Contratação
de serviços de
coleta,
transporte e
destino de
Até dia 31 de
resíduos
maio
infectantes
produzidos
pelo setor
médicoodontológico
do TRE/SE

Aracaju, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

SEACO

SEMAN

SELIC

ampliar as fontes de
consultas quando
da realização de
Inexigibilidad pesquisa de preços
e
para a formação de
valores de
referências para as
contratações
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Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
24.8.2019
nto da Gestão
Administrativ
(2019NE000353)
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Dispensa

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Dotar as unidades
Gestão
nto da Gestão
de material de copa
Administrativ
de Custos
e cozinha
a na Justiça
Eleitoral

Licitação

cumprimento às
exigências de
publicação de
avisos de licitação,
especialmente, nas
formas das Leis
8.666/1993 e
10.520/2002

Não se aplica

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
1.9.2020
Gestão
nto da Gestão
(2019NE00022)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

SESET

Julgamento
aditivo
seguro de veículos
de Causas e
Aperfeiçoame
contratual ou
para mitigar
Gestão
20.9.2020
novo
prejuízos
nto da Gestão
Administrativ
(2017NE000488)
de Custos
processo
decorrentes de
a na Justiça
licitatório
eventuais sinistros
Eleitoral

SEMAN

assegurar a
manutenção
preventiva – e,
quando necessária,
aditivo
corretiva - de
contratual ou
elevadores,
novo
essencial à
processo
segurança dos
licitatório
usuários e à
preservação das
condições de
acessibilidade.

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
23.11.2020
Gestão
nto da Gestão
(2016NE000756)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

COASA

garantir a
destinação
ambiental correta
dos resíduos
infectantes
decorrentes de
atendimentos
médicoodontológicos
realizados na sede
do TRE-SE

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
20.10.2020
Gestão
nto da Gestão
(2015NE000620)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Dispensa

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2019, Número 223

Até dia 10 de
junho

Até dia 10 de
junho

Até dia 30 de
junho

Até dia 1º de
julho

Até dia 1º de
julho

Até dia 1º de
julho

Contratação
de serviços de
limpeza e
desinfecção
de caixas
d’água, para
atender às
necessidades
da Sede do
Tribunal
Regional
Eleitoral de
Sergipe e dos
Fóruns
Eleitorais na
capital e no
interior do
Estado
Contratação
de empresa
especializada
em serviços de
vigilância e
segurança
patrimonial
Contratação
de serviços de
manutenção
de veículos,
com
fornecimento
de peças
Contratação
de serviços
especializados
e continuados
de limpeza e
conservação,
com
fornecimento
de materiais,
equipamentos,
utensílios e
máquinas
Contratação
de serviços de
apoio
administrativo
(garçom,
copeiragem,
recepcionista,
contínuo e
estoquista)
Contratação
de serviço de
reserva,
emissão,
marcação e
remarcação de
bilhetes de
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SEMAN

preservar as
condições
aditivo
sanitárias das
contratual ou
caixas de
novo
armazenamento de
processo
água das unidades
licitatório
administrativas do
TRE-SE

SESET
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Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
24.10.2020
Gestão
nto da Gestão
(2017NE000592)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Licitação

garantir as
vigilância e
segurança
patrimoniais das
instalações do TRESE no estado de
Sergipe

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

31.12.2020
(Contrato
21/2015)

Licitação

Julgamento
garantir o adequado de Causas e
Aperfeiçoame
funcionamento da
Gestão
nto da Gestão
frota de veículos do Administrativ
de Custos
TRE-SE
a na Justiça
Eleitoral

31.12.2020

SEMAN

Julgamento
aditivo
assegurar a limpeza
de Causas e
Aperfeiçoame
contratual ou
e asseio das
Gestão
nto da Gestão
novo
instalações do TREAdministrativ
de Custos
processo
SE no estado de
a na Justiça
licitatório
Sergipe
Eleitoral

10.1.2021
(Contrato
14/2016)

SEMAN

aditivo
contratual ou
novo
processo
licitatório

assegurar o apoio Julgamento
administrativo
de Causas e
Aperfeiçoame
necessário às
Gestão
nto da Gestão
rotinas
Administrativ
de Custos
administrativas da a na Justiça
sede do TRE-SE
Eleitoral

15.1.2021
(Contrato
15/2016)

SESET

ASPLANSGP

garantir o
deslocamento
aditivo
contratual ou aéreo de Membros,
novo
Juízes Eleitorais e
servidores do TREprocesso
licitatório
SE quando da
participação em

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

25.11.2020
(Contrato
18/2018)
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passagens
aéreas

Aquisição de
combustíveis
para o
Até dia 15 de exercício 2021
agosto
(gasolina
comum, etanol
e óleo diesel
S-10)
Manutenção
de
Equipamentos
Até dia 15 de
que integram a
agosto
segurança
orgânica do
TRE-SE

Contratação
de agente de
integração, pú
blico ou
privado, sem
fins
Até dia 15 de lucrativos, par
a prestação de
agosto
serviço
continuado ref
erente ao
Programa de
Estágio do
TRE-SE

Contratação
de serviços de
ginástica
laboral, pilates
e massagem
Até dia 15 de terapêutica e
agosto
shiatsu par a
sede do
TRE/SE e
Zonas
Eleitorais da
Capital
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seminários,
congressos,
reuniões, cursos e
demais eventos de
interesse da Justiça
Eleitoral

SESET

SESET

CODES

COASA

Licitação

Julgamento
assegurar o
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
31.12.2020
abastecimento da
nto da Gestão
frota de veículos do Administrativ
(Contrato 9/2019)
de Custos
TRE-SE
a na Justiça
Eleitoral

Garantir o regular
funcionamento da
segurança das
A definir
instalações do TRESE por meio da
aqusição de
equipamentos
gerenciamento dos
estagiários desde o
processo seletivo
até seu
desligamento,
inclusive os
procedimentos de
formalização do
estágio, de
convênio com as
instituições de
aditivo
ensino e de
contratual ou contrato de seguro
novo
contra acidentes,
processo
com a tomada de
licitatório
todas as medidas
necessárias para
que o estudante
esteja regularmente
vinculado ao
Programa de
Estágio do TRE-SE.
Atendimento à Lei
11.788/2008 e às
Resoluções TRESE 122/2015 e
21/2019.
assegurar o direito
do servidor à
aditivo
assistência à saúde
contratual ou (artigo 230 da Lei nº
8.112/1990). Dar
novo
processo
cumprimento às
ações de promoção
licitatório
da saúde do TRESE

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

Não se aplica

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

31.12.2020
(Contrato
12/2017)

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
15.1.2021
Gestão
nto da Gestão
(Contrato 1/2017)
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral
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Contratação
Até dia 15 de de serviços de
auxiliar de
agosto
odontologia

SEMAN

aditivo
contratual ou
novo
processo
licitatório

Contratação
de serviço
especializado
Até dia 19 de
para
agosto
manutenção
de extintores
de incêndio

SESET

Licitação

Aquisição de
carimbos e
Até dia 15 de chaves, para
setembro
fornecimento
parcelado no
exercício 2021

SEALM

Dispensa

Até dia 15 de Aquisição de
setembro
gás de cozinha

Fornecimento
de energia
Até dia 15 de
elétrica (Zonas
setembro
e Postos
Eleitorais)
Contratação
dos serviçso
de Vigilância
Até dia 15 de
Eletrônica
setembro
(monitorament
oe
manutenção
do CFTV)
Contratação
de serviços de
manutenção
Até dia 20 de
predial
outubro
(eletricista,
pedreiro e
jardinagem)

SEALM

Dispensa

Julgamento
garantir o regular
de Causas e
funcionamento do
Gestão
gabinete
Administrativ
odontológico do
a na Justiça
TRE-SE
Eleitoral
manutenção
preventiva de
extintores de
incêndio, de modo a
garantir a
Julgamento
regularidade quanto
de Causas e
ao uso do
Gestão
equipamento, em
Administrativ
observância às
a na Justiça
normas legais e
Eleitoral
instruções técnicas
do Corpo de
Bombeiros Militar
do estado de
Sergipe
atendimento às
Julgamento
eventuais
de Causas e
demandas de
Gestão
carimbos e chaves
Administrativ
das unidades
administrativas do a na Justiça
Eleitoral
TRE-SE no estado
de Sergipe
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Aperfeiçoame
nto da Gestão
de Custos

15.1.2021
(Contrato
16/2016)

Aperfeiçoame
nto da Gestão
de Custos

Não se aplica

Aperfeiçoame
nto da Gestão
de Custos

31.12.2020

Julgamento
Aquisição de valede Causas e
Aperfeiçoame
gás para as
Gestão
nto da Gestão
unidades do TREAdministrativ
de Custos
SE no estado de
a na Justiça
Sergipe.
Eleitoral

Não se aplica

SEMAN

atendimento às
demandas de
aditivo
energia elétrica das
contratual
unidades
(Inexigibilidad administrativas do
e)
TRE-SE situadas
no interior do
estado de Sergipe

SESET

Julgamento
aditivo
Garantir o regular
de Causas e
Aperfeiçoame
contratual ou funcionamento da
13.2.2021
Gestão
nto da Gestão
novo
segurança orgânica
Administrativ
(Contrato 1/2019)
processo
das instalações do
de Custos
a na Justiça
licitatório
TRE-SE
Eleitoral

COSER

Julgamento
aditivo
Manutenções
de Causas e
Aperfeiçoame
contratual ou
preventiva e
9.4.2021
Gestão
nto da Gestão
novo
corretiva das
(Contrato 3/2019)
Administrativ
de Custos
processo
instalaçãoes físicas
a na Justiça
licitatório
do TRE-SE
Eleitoral

Julgamento
de Causas e
Aperfeiçoame
Gestão
nto da Gestão
Administrativ
de Custos
a na Justiça
Eleitoral

31.12.2020
(Contrato
12/2017)
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Contratação
de serviço de
condução de
veículos
(motorista)

COSER
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Julgamento
aditivo
de Causas e
Aperfeiçoame
contratual ou Condução da frota
12.5.2021
Gestão
nto da Gestão
de veículos do
novo
(Contrato 4/2019)
Administrativ
de Custos
TRE-SE
processo
a na Justiça
licitatório
Eleitoral

ANEXO II DA PORTARIA 975/2019
Considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área de
Tecnologia da Informação, segue o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação para o Exercício de 2020, em conformidade com o disposto no §1º, art. 7° da Resolução n° 182, de
17 de outubro de 2013, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
PRAZO DE ENTREGA
ÁREA
DESPESA
ITEM
DEMAN
AGREGADA
DANTE

1

2

APOIO
ADMINISTRA
TIVO,
TÉCNICO E
OPERACION
AL DE TI /
3390.40.11 SUPORTE
DE
INFRAESTR
UTURA DE
TI

DESPESAS
DE
TELEPROCE
SSAMENTO
/ 3390.40.13
COMUNICAÇ
ÃO DE
DADOS

OBJETO DA
CONTRATAÇ
ÃO

COINF

Contratação de
pessoa jurídica
para a
prestação de
serviços
continuados de
suporte para
infraestrutura
de TIC de 3º
Nível (Service
Desk de 3º
Nível)

COINF

Backbone
Secundário
(rede 1):
prorrogação do
CT 13/2017 ou
contratação de
35 (trinta e
cinco) enlaces
de
comunicação
para conexão
da sede do
TRE/SE com

JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO

PLANO VINCULO
TERMO
ESTUDOS
INTERN COM O
DE
PRELIMIN
O
PETIC
REFERÊN
ARES
CIA

Mitigar os riscos inerentes
à manutenção da
infraestrutura e
consequentemente a
segurança da informação,
tendo em vista o reduzido
quadro de pessoal da STI,
sendo mais gritante na
área da infraestrutura,
responsável por sustentar
os diversos sistemas
considerados estratégicos
AOSI
para o funcionamento do
30/04/2020 30/05/2020
OETIC02
APOIO
Tribunal (SEI, PJe
produção, PJe
homologação, SADP, etc.),
além de outros serviços
essenciais para o TRE,
tais como: gerenciamento
de Data Center, de salas
técnicas, de solução de
transporte de dados, de
solução de salvaguarda de
dados, de solução de
segurança da informação
em formato eletrônico.
Evitar lentidão no acesso
aos sistemas eleitorais e
não eleitorais em razão da
necessidade de
implantação de novos
sistemas que exigem
AOSITE
OETIC02
velocidades maiores que 30/04/2020 30/05/2020
LEPER
as planejadas inicialmente,
a saber:
- Pje ZONAS (vide
000434675.2019.6.25.8100);
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PRAZO DE ENTREGA
ITEM

ÁREA
DESPESA
DEMAN
AGREGADA
DANTE

OBJETO DA
CONTRATAÇ
ÃO

JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO

PLANO VINCULO
TERMO
ESTUDOS
INTERN COM O
DE
PRELIMIN
O
PETIC
REFERÊN
ARES
CIA

- Sistema Nacional de
os Cartórios
Videoconferência do CNJ
Eleitorais e
(vide 0021212Postos de
95.2018.6.25.8100 e
Atendimento
0019327ao Eleitor e
55.2018.6.25.8000;
Central de
Cartórios,
- Sistema de Gestão
englobando os
Documental (vide
serviços de
0011941instalação,
37.2019.6.25.8000).
suporte mensal
e eventual
mudança de Evitar formação de longas
filas de atendimento ao
endereço
eleitor, advogados e
partidos políticos em razão
de lentidão no acesso aos
sistemas, decorrente da
baixa velocidade dos
enlaces de comunicação
de dados.
Evitar a interrupção das
atividades do negócio
decorrentes da falta de
serviços de comunicação
de dados entre as
localidades de
atendimento ao eleitor
(sede do TRE/SE,
Cartórios e Postos de
Atendimento).
Oferecer serviços
eleitorais com qualidade e
presteza.

3

MANUTENÇ
ÃO DE
SOFTWARE
/ 3390.40.07
MANUTENÇ
ÃO
CORRETIVA/
ADAPTATIV
AE
SUSTENTAÇ
ÃO
SOFTWARE
S

4

MATERIAL
DE
PROCESSA
MENTO DE

SEBIB

Contratação de direito de
suporte, manutenção e
atualização de segurança
AOSIMA
Manutenção de
do software Aleph
OETIC06
30/04/2020 30/05/2020
NSOF
software: Aleph
(Necessidade de
sustentação de software
em uso pela SEBIB deste
Tribunal).

Contratação/aq Visa dotar as unidades do
AOSIMA
uisição de bens
Tribunal de recursos
30/04/2020 30/05/2020
OETIC02
TODOS
diversos de
suficientes e adequados
TDAD
TIC 1 (Toner
para sustentação da

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-se.jus.br

Ano 2019, Número 223

Aracaju, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Página 13

PRAZO DE ENTREGA
ÁREA
DESPESA
DEMAN
AGREGADA
DANTE

OBJETO DA
CONTRATAÇ
ÃO

DADOS
/ 3390.30.17
- MATERIAL
DE TIC MATERIAL
DE
CONSUMO

para
solução de impressão de
impressora
documentos.
Samsung D203
e Toner para
impressora
Lexmark
C950de.

5

MATERIAL
DE
PROCESSA
MENTO DE
DADOS /
3390.30.26 MATERIAL
ELÉTRICO E
ELETRÔNIC
O

Contratação/aq
uisição de bens
diversos de
TIC 2:
Nobreak,
fusível , Limpa
contato, Dock
Station Hd –
2,5" e 3,5",
baterias de
12V , Patch
Cord Cat6 –
1,5m , Patch
Necessário para
Cord Cat6 –
manutenção corretiva da
2,5m, Patch
COINF
rede de computadores,
Panel Cat6 24P T568A/B, solução “DeskTop” e da
solução “JE Connect”.
Caixa de cabo
UTP Cat5e,
Fita para
rotuladora
Brother PT80,
Fita de
gravação de
dados LTO 5
Ultrium
1.5Tb/3TB,
Pen Drive
32GB de
armazenament
o

6

REAPARELH
Contratação
AMENTO /
visando
AQUISIÇÃO
renovação ou
DE
nova aquisição
SOFTWARE ASCOM de licença de
/ 4490.39.93
uso do
- AQUISIÇÃO
software adobe
DE
creative cloud
SOFTWARE
para equipes

ITEM

JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO

Visa dotar a ASCOM de
recursos suficientes e
adequado para o
desempenho de suas
funções institucionais.

PLANO VINCULO
TERMO
ESTUDOS
INTERN COM O
DE
PRELIMIN
O
PETIC
REFERÊN
ARES
CIA

30/04/2020 30/05/2020

AOSIMA
OETIC02
TDAD

30/04/2020 30/05/2020

AREA
OETIC06
AQISOF
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PRAZO DE ENTREGA
ÁREA
DESPESA
DEMAN
AGREGADA
DANTE

OBJETO DA
CONTRATAÇ
ÃO

7

APOIO
ADMINISTRA
TIVO,
TÉCNICO E
OPERACION
AL DE
TI / 3390.40.
11 SUPORTE
DE
INFRAESTR
UTURA DE
TI

Contratação de
serviços de
higienização e
digitalização de
documentos
físicos,
constantes das
pastas
funcionais dos
servidores do
Tribunal
Regional
Eleitoral de
Visa salvaguardar as
Sergipe (TRESE), no que se informações constantes
AOSI
30/04/2020 30/05/2020
das fichas físicas dos
refere ao
APOIO
acervo legado, servidores deste Tribunal
em meio eletrônico.
além da
assinatura da
versão digital
resultante, com
o emprego de
certificado
padrão ICPBrasil, tendo
em vista a
formação de
dossiês digitais
(Assentamento
Funcional
Digital – AFD)

8

MATERIAL
DE
PROCESSA
MENTO DE
DADOS
/ 3390.30.17
- MATERIAL
DE TIC MATERIAL
DE
CONSUMO

9

Sem a manutenção dos
APOIO
referidos serviços, não
ADMINISTRA
Manutenção
será possível atender a
TIVO,
dos serviços de
demandas de
TÉCNICO E
sustentação de
desenvolvimento de
OPERACION
AOSI
sistemas,
sistemas, em razão do
02/03/2020 30/04/2020
COSIS
AL DE TI /
APOIO
atualmente
grande volume de
3390.40.21 fornecidos
sistemas atualmente em
SERVIÇOS
através do
uso por usuários internos e
TÉCNICOS
Contrato 6/15 externos. Adicionalmente,
PROFISSION
a manutenção dos
AIS DE TI
serviços é fundamental

ITEM

SGP

COINF

JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO

Visa dotar as áreas
Contratação de
negócio de recursos
Certificados
técnicos e adequados ao
digitais
desempenho de suas
funções institucionais.

PLANO VINCULO
TERMO
ESTUDOS
INTERN COM O
DE
PRELIMIN
O
PETIC
REFERÊN
ARES
CIA

30/04/2020 30/05/2020

OETIC02

AOSIMA
OETIC06
NSOF

OETIC06
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PRAZO DE ENTREGA
ITEM

ÁREA
DESPESA
DEMAN
AGREGADA
DANTE

OBJETO DA
CONTRATAÇ
ÃO

JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO

PLANO VINCULO
TERMO
ESTUDOS
INTERN COM O
DE
PRELIMIN
O
PETIC
REFERÊN
ARES
CIA

para que a STI tenha
condições mínimas de
manter os sistemas em
funcionamento com
qualidade aceitável. De
outra forma, a equipe de
servidores do TRE não
terá condições de
sustentar tais sistemas,
tendo como
consequências a
indisponibilidade de
serviços, má qualidade,
demora excessiva na
resolução de problemas,
dentre outros.

10

MANUTENÇ
ÃO DE
SOFTWARE
/ 3390.40.07
MANUTENÇ
Manutenção de
ÃO
COASA
software:
CORRETIVA/
SD 2000 WD
ADAPTATIV
AE
SUSTENTAÇ
ÃO
SOFTWARE
S

Contratação de direito de
suporte, manutenção e
atualização de segurança
AOSIMA
do software de atenção à
OETIC06
02/03/2020 30/04/2020
NSOF
saúde (Suporte ao sistema
de software médico em
uso pela COASA deste
Tribunal);

Aracaju, 28 de novembro de 2019.
José Carvalho Peixoto
Secretário de Tecnologia da Informação
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