PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO

PORTARIA Nº TRF2-PTP-2019/00127, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Aprova a Programação de Contratações
do Tribunal para o ano de 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições, e
Considerando o disposto no item 9.1.13 do Acórdão nº 3030/2015 - Plenário
- TCU;
Considerando que os procedimentos administrativos relativos às aquisições
e contratações devem ser normatizados e padronizados no âmbito deste Tribunal;
Considerando que a publicidade, a transparência, a economicidade e o
planejamento são princípios norteadores dos atos da Administração Pública;
Considerando que a eficiência dos procedimentos de compras e
contratações pressupõe prévio plano de ação e planejamento;
Considerando que toda e qualquer solicitação de compra deve ser motivada
e acompanhada da apresentação dos documentos necessários à sua efetivação, em
respeito ao princípio administrativo do formalismo procedimental;
Considerando o que consta no TRF2-MEM-2019/01255;
RESOLVE:
Art. 1º. APROVAR a Programação de Contratações, no âmbito deste
Tribunal, para o ano de 2019, em anexo.

§ 1º. A presente Programação de Contratações poderá ser modificada para
promover eventuais ajustes necessários, que terão como objetivo buscar melhor
equilíbrio entre a disponibilidade orçamentária e o resultado a ser alcançado.
Art. 3º. A presente Programação não contempla os contratos vigentes de
serviços continuados, com prorrogação prevista para este exercício, e as
Programações de Capacitação de Servidores e Magistrados.
§ 1º. A Programação de Capacitação de servidores será examinada e
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Art. 2º. A referida Programação de Contratações poderá ser alterada, nos
termos da Portaria TRF2-PTP-2017/0115, alterada pela Portaria TRF2-PTP2018/00444.
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aprovada por meio de ato específico.
Art. 4º. O acompanhamento e o controle da execução da Programação de
Contratações estão definidos em Processo de Trabalho instituído em instrumento
próprio.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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ANDRÉ FONTES
Presidente
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR ESTIMADO

REQUISITANTE

Contrato de fornecimento de carimbos
de borracha, com base em madeira.

132

2.313,91

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Atender à demanda de carimbos pelos setores
administrativos e judiciais do Tribunal.

Atender à demanda de fornecimento de passagens
aéreas, com o objetivo de prover os deslocamentos
necessários a docentes especialistas e renomados nos
temas abordados nos cursos da Escola, oriundos de
outros Estados, visando à atividade-fim da EMARF
(capacitação e aperfeiçoamento). Possibilitar os
deslocamentos a serviço da Administração a magistrados
e servidores, a fim de participarem de reuniões de
trabalho, cursos e eventos com foco nas diretrizes
pedagógicas para a formação de magistrados, tendo em
vista que as Escolas Judiciais precisam obrigatoriamente
estar alinhadas aos preceitos pedagógicos determinados
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados – ENFAM e do Conselho da Justiça Federal –
CJF. O valor previsto se baseia nos recursos utilizados no
ano de 2015, que permitiram o desenvolvimento dos
trabalhos acadêmicos da Escola, considerando sempre:
voos em classe econômica, trechos de saída e retorno à
sede e a evolução dos preços de mercado, a Resolução nº
340 de 11/02/2015, a Portaria nº 87 de 11/02/2015 e a
Instrução Normativa nº 2, de 23/02/2016 do Conselho da
Justiça Federal, que regulamentam a concessão de
diárias e aquisição de passagens aéreas.

PERÍODO
ESTIMADO PARA
CONTRATAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal,
Capacitação de
Recursos Humanos e
Aperfeiçoamento de
Magistrados

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contrato de fornecimento de
passagens aéreas

420

800.000,00

Contrato de fornecimento de material
higiênico descartável

114

92.348,28

Fornecimento mensal de produtos higiênicos
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA
descartáveis para serem utilizados nos banheiros do
FEDERAL
CCJF, destinados à higiene pessoal

JAN

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contrato de fornecimento de gêneros
alimentícios

Não se aplica

112.817,80

Fornecer lanches nas sessões de julgamentos aos
SECRETARIA DE
magistrados, mantendo estoque suficiente de gêneros
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
alimentícios devidamente acondicionados.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

SECRETARIA GERAL

Contrato de fornecimento de água
mineral

20400

160.956,00

SECRETARIA DE
Atender a demanda de consumo de água potável,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA mantendo estoque de reposição.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contrato de fornecimento de
combustível da frota dos veículos do
TRF2

61805

275.284,68

SECRETARIA DE
Permitir o abastecimento das viaturas oficiais desta E.
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Corte.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

93

35.190,00

Manter as portas de utilização contínua em todo o
complexo predial, que são confeccionadas de material de
SECRETARIA DE
relativa fragilidade (vidro temperado), íntegras e em
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
plenas condições de uso e efetuar a substituição de peças
em tempo hábil, evitando a quebra do vidro.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Não se aplica

13.990,20

Manter as persianas em plenas condições de uso e,
SECRETARIA DE
fazendo a substituição de peças em tempo hábil, impedir
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
que se tornem inservíveis.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

9.400,00

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

Prover fornecimento de serviço fotográfico para a galeria,
de valor histórico institucional, influenciar o bem-estar
organizacional e nas relações socioprofissionais e
representar a valorização da memória institucional.
Cobertura fotográfica de eventos, planejados e
inesperados para manter registro profissional das
solenidades e eventos institucionais. Possibilitar a
constante atualização da Galeria, por posse de
Desembargador, magistrado que se torne Ex-Presidente
e/ou demande uma alteração em sua foto. Galeri é alvo
de visitas de delegações de estudantes, autoridades de
outros poderes e estrangeiras.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

Adquirir flores para eventos institucionais, por fazer parte
da cultura nacional em momentos solenes, contribuindo
para harmonizar e valorizar o ambiente e funcionar como
justa homenagem a magistrados e servidores como
forma de prestigiá-los profissionalmente por realizações,
projetos e tempo de serviço prestado, aposentadoria,
falecimentos e outros momentos marcantes. Sem o
contrato não há como ornamentar eventos, homenagear
autoridades nacionais e estrangeiras e servidores que
sejam agraciados - tradição em diversas ocasiões e
eventos solenes e institucionais.

JAN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contrato de fornecimento de serviço
de manutenção corretiva em
conjuntos de portas de vidro
temperado, com fornecimento de
peças e utilização de mão de obra
especializada
Contrato de fornecimento de serviço
de manutenção corretiva de persianas
com lâminas em tecido, alumínio e
PVC, com fornecimento de peças e
utilização de mão de obra
especializada

Contrato de fornecimento de serviço
fotográfico para sessões fotográficas
para a Galeria de Retratos dos
Desembargadores e cobertura
fotográfica de eventos

Contrato de fornecimento de arranjos
florais para atender futuras e
eventuais demandas: de falecimentos,
ornamentação/decoração de
ambientes e homenagens.

70

326

9.181,95

Aquisição de diversos materiais
odontológicos

Material de consumo (infraestrutura)

Não se aplica

Não se aplica

Aquisição de material permanente,
tais como pequenos equipamentos,
tais como fragmentadoras, guilhotinas, Não se aplica
máquinas de arquear, carrinhos para
processo, calculadoras, etc.

Aquisição de diversos materiais de
consumo para processamento de
dados.

Não se aplica

13.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Necessidade de reposição constante do material de
consumo específico para a prestação de assistência
odontológica, proporcionada pela equipe de odontologia
do próprio Tribunal no atendimento diário de
magistrados e servidores, tanto nas rotinas de prontoatendimento quanto nas consultas eletivas para
tratamento dentário.
Fundamenta-se no art. 230 da Lei 8112/90, com redação
dada pela Lei no. 11.302/06, que coloca a promoção de
saúde como diretriz básica, compreendendo assistência
médica e farmacêutica, além da Resolução 207, de 15 de
outubro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.

JAN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JAN

Ações de Informática

50.000,00

Necessidade de suprimentos de tecnologia da
SECRETARIA DE TECNOLOGIA informação (suprimentos de infraestrutura de rede, fitas
DA INFORMAÇÃO
de backup, entre outros) para viabilizar o atendimento e
suporte operacional rotineiro.

4.750,00

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

A finalidade da aquisição é o atendimento aos setores
das áreas meio e fim.

JAN / FEV / MAR/
ABR / MAI / JUN / Julgamento de Causas Despesa operacional não
JUL / AGO / SET /
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio
OUT / NOV / DEZ

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI
/ JUL / SET / OUT

272.650,00

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de diversos materiais de
consumo - gênero de alimentação, tais
como café, açúcar e adoçante
dietético.

Aquisição de material de consumo resmas de papel A4 branco.

Aquisição de diversos materiais de
consumo expediente geral.

Aquisição de diversos materiais de
consumo para acondicionamento e
embalagem:
Barbante 8 fios; Barbante p/ costurar
processos; Caixa de papelão
p/arquivo; Fita Crepe; Fita adesiva
marrom; Papel p/embrulho kraft,
Lacre p/malote.

Não se aplica

11400

Não se aplica

Não se aplica

51.300,00

174.420,00

40.850,00

15.350,00

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior. E
também aquisição de material de embalagem para o
CCJF.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de diversos materiais de
consumo para copa e cozinha.

Aquisição de diversos materiais de
consumo elétrico:
Bateria alcalina, pilha alcalina palito,
pilha alcalina pequena, pilha
recarregável pequena.

Aquisição de materiais de
consumo/reabilitação (apoio para
punho mouse e apoio para punho
teclado)

Aquisição de material de consumo
limpeza e produtos de higienização.

Contrato de prestação de serviço de
manutenção continuada e suporte
técnico para o sistema ASI WEB

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

45.600,00

9.500,00

4.750,00

950,00

249.884,76

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Reposição de estoque, conforme programação.
A finalidade da aquisição é a reposição de estoque do
almoxarifado de forma a manter os quantitativos
mínimos de segurança, evitando a falta de material que
poderia comprometer a realização de atividades das
áreas meio e fim do Tribunal. Através de um sistema
informatizado (ASI-WEB), as aquisições dos materiais
catalogados são realizadas em consonância com a
avaliação do consumo médio no período anterior.

JAN / MAR / MAI Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ JUL / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Utilizar o software de gestão Automation System
Inventory Web (ASI WEB), nos módulos de Almoxarifado
e Patrimônio, para controle e gestão de materiais
permanentes e de consumo. Dar continuidade à plena
utilização do sistema ASI WEB no âmbito do TRF2.

FEV

Ações de Informática

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contratação da renovação da
assinatura do Jornal Valor Econômico
para a Coordenadoria de Biblioteca e a
Assessoria de Comunicação
Institucional do TRF2.

1

FEV

Assistência Médica e
Odontológica aos
Servidores Civis,
Empregados e
Militares

FEV

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

2.400,00

Necessidade de manter a equipe da segurança atualizada
quanto aos noticiários sobre as condições de segurança
GABINETE DE SEGURANÇA
da cidade de forma geral, garantindo assim, uma melhor
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO
qualidade segurança dos magistrados durantes seus
deslocamentos.

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.200,00

Equipar as viaturas utilizadas nos serviços de escolta com
GABINETE DE SEGURANÇA dispositivo luminoso removível, acoplado no teto, para
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO poder eventualmente indicar a urgência no
deslocamento aos demais condutores.

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

108.000,00

AQUISIÇÃO DE MOTO-BOMBA PARA O
SISTEMA HIDRÁULICO PREDIAL

1

2.000,00

Contratação de serviço de TV a cabo

Aquisição de giroscópios (sinalizadores
visuais, em formato cônico de
iluminação intermitente) removíveis.

Não se aplica

6

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Facilitar o acesso a cuidados preventivos de saúde,
sobretudo considerando a rotina atribulada e estressante
dos magistrados, proporcionando a realização dos
exames preventivos em um único turno e um único local.

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

27

1

Continuidade da atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

FEV

1.000,00

Contratação de serviço de exames
clínicos, na modalidade de check-up
em saúde, contando com várias
especialidades médicas e estrutura
laboratorial e de imagem, para
magistrados do TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura do Jornal O Estado de São
Paulo para a Coordenadoria de
Biblioteca e Assessoria de
Comunicação Institucional do TRF2.

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

1.600,00

AQUISIÇÃO DE MOTO-BOMBA PARA O SISTEMA
SECRETARIA DE
HIDRÁULICO DO PRÉDIO SEDE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade da atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

Melhoria da gestão de
pessoas

Aquisição de diversos medicamentos
de rotina e produtos farmacêuticos

Contratação de serviço para realização
dos Exames Periódicos de Saúde para
servidores do TRF2

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTA

AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTAS

Não se aplica

22.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Necessidade de reposição constante de medicamentos e
produtos farmacêuticos utilizados na prestação de
assistência médica, de enfermagem e odontológica,
proporcionada pela equipe de saúde do próprio Tribunal
no atendimento diário de magistrados e servidores, tanto
nas rotinas de pronto-atendimento quanto nas consultas
eletivas.
Fundamenta-se no art. 230 da lei no. 8.112/90, com
redação dada pela Lei no. 11.302/06, que coloca a
promoção de saúde como diretriz básica,
compreendendo assistência médica e farmacêutica, além
da Resolução 207, de 15 de outubro de 2015, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a Política
de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores
do Poder Judiciário.

De caráter preventivo, os exames periódicos de saúde
destinam-se a acompanhar a saúde de servidores, além
de levantar dados epidemiológicos para fundamentar a
criação de programas e ações de saúde específicos para
as necessidades desta população.
Destaca-se que a realização de exames periódicos
compõe alguns dos indicadores estipulados pelo
Conselho Nacional de Justiça na Resolução 207, de
outubro de 2015, que instituiu a Política de Atenção
Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário. Fundamenta-se, ainda, no art. 230 da Lei no.
8.112/90, com redação dada pela Lei no. 11.302/06, que
coloca a promoção de saúde como diretriz básica, e no
Decreto nº 6.856/2009, que estabelece o caráter anual
ou bianual da realização dos exames, em função da faixa
etária e da exposição a riscos.

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

MAR

Assistência Médica e
Odontológica aos
Servidores Civis,
Empregados e
Militares

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Não se aplica

150.000,00

30

1.500,00

SECRETARIA DE
COMPOR A ORNAMENTAÇÃO DOS ANDARES DO TRF2
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTA

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.000,00

POR CONTA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
PERIÓDICA, SERÁ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE
ALGUNS VASOS DE PLANTA QUE SE ENCONTRAM
SECRETARIA DE
DANIFICADOS. ALÉM DISSO, A FIM DE MELHORAR A
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTÉTICA DO TRIBUNAL, PRETENDE-SE ACRESCENTAR
NOVOS VASOS DE PLANTA PARA UMA MELHOR
AMBIENTAÇÃO DE NOSSOS ESPAÇOS

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

20

Aquisição de válvulas de incêndio

Aquisição de licenças PHP Storm

Não se aplica

10

20.000,00

14.500,00

As válvulas gerais dos sistemas de combate à incêndio
SECRETARIA DE
estão atingindo seu prazo de vida útil no primeiro
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA semestre do ano que vem, e necessitarão ser substituídas
para segurança do prédio do TRF2.
Este software é necessário para a manutenção do E-proc.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA Faz-se necessária a aquisição de subscrição das licenças
DA INFORMAÇÃO
para manter o sistema.
Substituir equipamentos obsoletos e fora de garantia,
SECRETARIA DE TECNOLOGIA com alto risco de impacto nas atividades fim e
DA INFORMAÇÃO
administrativas.

MAR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

MAR

Ações de Informática

Melhoria da
infraestrutura e
governança de TIC

MAR

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de estações de trabalho
(microcomputadores e monitores)

350

1.290.362,50

Aquisição de monitores

350

283.010,00

Substituir equipamentos obsoletos e fora de garantia,
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
com alto risco de impacto nas atividades fim e
DA INFORMAÇÃO
administrativas. Uniformização do parque.

MAR

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de impressoras laser em
preto e branco

60

334.344,00

Substituir equipamentos obsoletos e fora de garantia,
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
com alto risco de impacto nas atividades fim e
DA INFORMAÇÃO
administrativas.

MAR

Ações de Informática

Melhoria da
infraestrutura e
governança de TIC

Aquisição de impressoras A3

11

85.546,23

SECRETARIA DE TECNOLOGIA Dotar unidades que necessitam visualizar os documentos
DA INFORMAÇÃO
dos seus projetos em tamanho apropriado.

MAR

Ações de Informática

Melhoria da
infraestrutura e
governança de TIC

159.650,00

Aquisição de equipamentos para suprir demandas das
SECRETARIA DE TECNOLOGIA áreas judicial e administrativa. Aquisição inclui tonner
DA INFORMAÇÃO
preto e kit de reposição de peças sujeitas ao desgaste
natural e não coberta pela garantia.

MAR

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

MAR / MAI

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de equipamentos
multifuncionais

Aquisição de monitores de 24
polegadas de alta resolução

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONFECÇÃO E REPARO DE VESTES
TALARES

31

68

Não se aplica

170.000,00

3.000,00

Substituir monitores de 24 polegadas do TRF que
apresentam problemas, necessitando reiteradamente de
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
atendimento técnico, o que impacta muito o fluxo de
DA INFORMAÇÃO
serviço.
NECESSIDADE DE MANUTENIR E, EVENTUALMENTE,
SECRETARIA DE
SUBSTITUIR VESTES TALARES (PEÇAS DE USO DIÁRIO E
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ROTINEIRO), DE MODO A ATENDER FORMALIDADES
REGIMENTAIS EM SESSÕES DE JULGAMENTO

MAR / MAI / AGO Julgamento de Causas Despesa operacional não
/ OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS

AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE VIDRO E
ESPELHO

Contratação da assinatura do Jornal O
Dia para a Coordenadoria de Biblioteca
e Assessoria de Comunicação
Institucional do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista Brasileira de
Direito Previdenciário da Editora
Magister para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Tributário e de Finanças Públicas da
Editora Magister para a Coordenadoria
de Biblioteca do TRF2.

Não se aplica

35.000,00

OS VEÍCULOS POSSUEM DIVERSOS COMPONENTES QUE
NECESSITAM DE TROCA DECORRENTE DO DESGATE PELO
USO NORMAL, DENTRE OS QUAIS CITA-SE: PNEUS,
BATERIA, ÓLEO DE MOTOR, OLEOS LUBRIFICANTES,
CORREIAS E DEMAIS MATERAIS, CUJA SUBSITUIÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM O PLANO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DO VEÍCULO, CONSTITUI-SE EM FATO DE
SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. ASSINALA-SE AINDA QUE
SECRETARIA DE
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA OFICINA DO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
TRIBUNAL, REPRESENTA ECONOMIA SIGNIFICATIVA NO
CUSTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA, POIS, TANTO O
MATERIAL A SER APLICADO QUANTO A MÃO DE OBRA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ELEVARIAM, EM MUITO,
O VALOR DO CONTRATO DE MANUTENÇAO, VEZ QUE OS
VALORES DE REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO
TOMARIAM POR BASE AS TABELAS DE ITENS E SERVIÇOS
DE AUTORIZADAS.

Não se aplica

5.000,00

POR CONTA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
SECRETARIA DE
PERIÓDICA, SERÁ NECESSÁRIO ADQUIRIR TAMPOS DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
VIDRO E ESPELHOS, PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO

1

1

1

MAR / SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

MAR / SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.750,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Atualização e ampliação do Acervo de Revistas e Jornais
de grande circulação existente na Biblioteca e
oferecimento de periódico/revista de assuntos atuais e
relevantes para a Assessoria de Comunicação
Institucional.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.430,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.430,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Ambiental da Editora Magister para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista LEX - legislação
federal e marginália da Editora LEX
para a Coordenadoria de Biblioteca do
TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura de Acesso on-line ao
Sistema Banco de Preços para o
Núcleo de Compras do TRF2.

1

1

1

1.430,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

5.280,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista
especializada em legislação, preservando a qualidade do
acervo e atendendo às demandas de pesquisas legislativa
federal e marginália aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

8.799,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de serviço de suporte online na área especializada em editais e preços estimados,
visando tornar as aquisições mais econômicas para o
Núcleo de Compras.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

O serviço é necessário para garantir a qualidade das
ilustrações que devem acompanhar notícias e campanhas
institucionais.

Contratação de serviço de banco de
imagens, em alta resolução, para
atender ao TRF2.

Não se aplica

6.000,00

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

A Assessoria de Comunicação Institucional precisa
constantemente utilizar imagens nas campanhas
realizadas junto aos públicos interno e externo (TV
corporativa, emails, entre outros), bem como na nova
Intranet, que demanda o uso de muitas fotos, ilustrações
e ícones gráficos.
O fornecimento do serviço também atenderá à Divisão de
Produção Gráfica, que é responsável pela criação de
todas as peças gráficas usadas pelos diversos setores do
Tribunal e também da 1ª Instância, não podendo
depender da disponibilidade de imagens gratuitas em
sites diversos.

ABR

Comunicação e
Divulgação
Institucional

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de doses vacinas contra a
gripe sazonal e H1N1

1400

78.400,00

Aquisição de Frigobar

2

2.200,00

Aquisição impressoras coloridas

60

393.580,20

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
MARCENARIA

Contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do
sistema de CFTV (Circuito fechado de
Televisão) do TRF2.

Não se aplica

Não se aplica

40.000,00

120.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Manutenção do programa de imunização de
magistrados, servidores, terceirizados e estagiários
contra o vírus da gripe sazonal e H1N1, uma vez que a
circulação do vírus, em especial no período do inverno, é
uma das causas de afastamento da força de trabalho por
motivo de saúde. A Campanha de Vacinação deve ocorrer
até abril/maio pois após este período os vírus já estarão
em plena circulação, prejudicando - ou mesmo
inviabilizando - a imunização.
Fundamenta-se no art. 230 da lei no. 8.112/90, com
redação dada pela Lei no. 11.302/06, que coloca a
promoção de saúde como diretriz básica,
compreendendo assistência médica e farmacêutica, além
da Resolução 207, de 15 de outubro de 2015, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a Política
de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores
do Poder Judiciário.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE
Equipamento para compor o mobiliário de camarim
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ainda sem frigobar para atender aos artistas e músicos.

ABR

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Substituir equipamentos obsoletos e fora de garantia,
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
com alto risco de impacto nas atividades fim e
DA INFORMAÇÃO
administrativas.

ABR

Ações de Informática

NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PEÇAS E FERRAMENTAS,
EM NÍVEIS RAZOÁVEIS PARA ADEQUADA MANUTENÇÃO
SECRETARIA DE
DOS BENS MÓVEIS DE MADEIRA, VISANDO MANTER O
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DESTE TRIBUNAL EM
NÍVEIS SATISFATÓRIOS

Necessidade de manter o sistema de CFTV do TRF em
GABINETE DE SEGURANÇA perfeito funcionamento. Para tal, a contratação deverá
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO contemplar a manutenção preventiva e a corretiva com o
fornecimento de peças de reposição.

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

ABR / SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

MAI

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação de serviço de empresa
especializada em fisioterapia para
planejar, coordenar, supervisionar,
executar e avaliar Programa de Escola
de Postura e Cinesioterapia Laboral
em setores do TRF2.

As doenças osteomusculares são uma das maiores causas
de afastamentos por motivo de saúde no TRF2. O
Programa possibilita prevenir adoecimentos e
potencializar a capacidade produtiva dos servidores,
reduzindo o número de licenças médicas e o gasto com
consultas e exames. Para o alcance das metas
estabelecidas, os setores operam mudanças na
organização do trabalho, com efeitos na intensificação do
ritmo de trabalho e no uso maciço e continuado do
computador.
Não se aplica

84.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

O Programa compreende uma série de exercícios leves,
de curta duração, com técnicas de reeducação
respiratória e postural, realizados no setor de trabalho,
para resgate e manutenção da saúde do trabalhador.
Possibilita trabalhar preventivamente articulações e
músculos que ficam sob maior exigência durante a
atividade laboral, evitando que patologias relacionadas
ao trabalho se instalem. Trata-se, portanto, de
investimento na preservação da saúde. Inclui, ainda,
intervenções ergonômicas de correção individualizadas
nos setores e postos de trabalho.

MAI

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Melhoria da gestão de
pessoas

MAI

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Melhoria da gestão de
pessoas

SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE
PISOS E PAREDES

Não se aplica

60.000,00

POR CONTA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
SECRETARIA DE
PERIÓDICA, SERÁ NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE REPAROS
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PONTUAIS NO REVESTIMENTO DOS PISOS E PAREDES
DOS ANDARES DO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO

Não se aplica

5.000,00

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
MUDANÇAS ENTRE OS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL

MAI

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

33

60.000,27

Aquisição de licenças de softwares utilitários, usados para
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
tarefas de usuários em diversas áreas, nos projetos
DA INFORMAÇÃO
desenvolvidos ao longo do exercício.

MAI

Ações de Informática

Aquisição de licenças de softwares
utilitários para desktops (usuário final)

Contratação de serviço de
emolduração de retratos para as
Galerias de Retratos Institucionais do
TRF2.

25

7.500,00

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

Atualizar, manter e repor os quadros das Galerias de
Retratos institucionais do TRF2, suprindo, inclusive,
demandas imprevistas em virtude de falecimentos,
aposentadorias e deterioração/ danos, mantendo a
especificação padrão das Galerias existentes.

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

MAI / JUN / JUL /
Julgamento de Causas Despesa operacional não
AGO / SET / OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio
/ NOV / DEZ

O acervo histórico da Justiça Federal da 2ª Região, sob o
custódia desta Corte, é composto por processos judiciais
e também por livros cartorários que, juntos equivalem a
3.000 metros lineares de documentos.

Contratação de serviço de
higienização, identificação e
acondicionamento de documentos
históricos (1890-1973) que integram o
acervo do Centro de Memória
Institucional da 2ª Região.

Não se aplica

400.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Dessa massa documental, pretende-se agora tratar
aproximadamente 80.000 (oitenta mil) processos
judiciais (cerca de 1.000 metros lineares) que estão em
condições muito precárias de guarda, necessitando assim
da intervenção que melhore as condições de preservação
ou que estacione os danos já sofridos.
O presente serviço se constitui em mais uma etapa dos
trabalhos já iniciados de preservação e de guarda.

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Cabe enfatizar que os processos judiciais históricos da
Justiça Federal da 2ª Região vem sofrendo danos
causados por agentes que os tornam mais frágeis como
temperatura; umidade relativa; iluminação; poluição
atmosférica; agentes biodeterioradores, além da própria
ação do homem.

Aquisição de diversos livros jurídicos e
técnicos impressos para compor o
acervo da Biblioteca e atender aos
Magistrados, Secretarias e Servidores
do TRF2.

500

50.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Disponibilizar material bibliográfico jurídico atualizado
para os magistrados e servidores da Justiça Federal da 2ªRegião, assim como, para os usuários em geral.
Disponibilizar também, material bibliográfico específico
para as áreas técnicas do Tribunal.
A partir da unificação dos serviços de biblioteca
(Resolução TRF2-RSP-2013/00046 - Unificação das
Bibliotecas), o TRF2 passou a atender o público da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro.

Contratação de serviço de digitalização
de processos históricos (1890-1973)
que integram o acervo do Centro de
Memória Institucional da 2ª Região

Contratação de serviço de
manutenção e recarga de extintores
de incêndio dos prédios do TRF e CCJF.

Aquisição de coletes balísticos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA
ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR
AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA
FORNECIMENTO, REMANEJAMENTO E
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS

1.500.000

Não se aplica

10

Não se aplica

Não se aplica

450.000,00

40.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Os processos históricos, de modo geral, estão com seu
suporte fragilizados. Estão bastante amarelecidos e
quebradiços, os que tem presença de tinta ferrogálica
costumam romper na área escrita, o que os tornam
frágeis para o manuseio. Sofreram ao longo do tempo
com guardas inadequadas e acumularam sujidades
(poeira, fungos, presença de metais etc), que
contribuíram para acelerar o processo de desgaste.
A digitalização, neste caso, é para evitar o manuseio
destes originais, o que pode lhes causar mais dano ou até
mesmo danos irreparáveis. A recuperação de um
documento através da restauração é um procedimento
caro e muitas vezes as partes que se soltam dos
documentos não são plenamente recuperadas, causando
a perda do seu conteúdo.
Além disso, dada a iminente aprovação das regras de
consulta ao acervo e o atendimento aos usuários, tornase mais urgente essa contratação, para que o acesso a
peças frágeis do acervo se realize por meio da versão
digital.

Em conformidade com a previsão legal (Associação
Brasileira de Normas Técnicas - Normas Brasuileiras GABINETE DE SEGURANÇA
12962/12779), necessita-se manter as condições de
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO
segurança dos prédios do TRF e CCJF, com relação à
manutenção e recarga dos extintores de incêndio.

A nova aquisição tem por objetivo dotar os agentes de
segurança do GSI do Tribunal com equipamento de
proteção e de segurança, disponibilizando também o
referido material ao magistrado ameaçado. Assim se faz
GABINETE DE SEGURANÇA
necessário o aumento da quantidade de material
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO
disponível para uso nas demandas operacionais, além de
disponibilizar o equipamento de proteção individual às
autoridades durante os deslocamentos.

NECESSIDADE DA MEDIÇÃO SEMESTRAL DA QUALIDADE
SECRETARIA DE
DO AR, EM ATENÇÃO À PORTARIA Nº 3.523/1998, DO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MINISTÉRIO DA SAÚDE
POR CONTA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
PERIÓDICA E DO ATENDIMENTO A PEDIDOS PARA
SECRETARIA DE
ALTERAÇÃO DE LAYOUT, SERÁ NECESSÁRIA A
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS DIVISÓRIAS DE SALAS
DESTE TRIBUNAL.

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas Instituição da governança
na Justiça Federal
judiciária

AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA
MINERAL

Não se aplica

2.000,00

SECRETARIA DE
SUBSITITUIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA EVENTUALMENTE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DANIFICADOS OU FORA DO PRAZO DE VALIDADE

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
PERSIANAS COM O FORNECIMENTO
DE MATERIAL

Não se aplica

85.000,00

SECRETARIA DE
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS PERSIANAS,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA LOCALIZADAS NAS JANELAS DESTE TRIBUNAL

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

4.000,00

HÁ A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ARMÁRIOS
SECRETARIA DE
UTILIZADOS PELAS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CONTRATADAS, POIS ELES SE ENCONTRAM EM PÉSSIMO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

JUN

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUN

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento na
gestão de custos

Possibilitar conexões com vários tipos diferentes de
soluções de videoconferência, de forma automatizada.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA Atualmente, a solução limita o número de participantes
DA INFORMAÇÃO
na videoconferência, sendo basicamente pessoa-pessoa.
A aquisição desta solução tornará possível que haja
múltiplos participantes.

JUN

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Muitas das peças utilizadas para compor o ambiente
institucional natalino desta Corte (Presidência, Portaria
Principal e Portaria Privativa) apresentam-se desgastadas
e deterioradas, tanto que várias delas tiveram de ser
descartadas em verificação feita em setembro de 2018
no local onde estão acondicionadas.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, EM AÇO,
TIPO ROUPEIRO

AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE BANCADA

Aquisição de solução de
Videoconferência

Aquisição de itens para compor o
ambiente institucional natalino.

Contratação da renovação da
assinatura digital de normas técnicas
da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Contratação da renovação da
assinatura do Orientações por escrito
em licitações e contratos da editora
Zênite para atender a Setores
Administrativos e a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.

9

2

5

Não se aplica

1

24

1.500,00

300.000,00

3.000,00

3.900,00

10.533,00

PRECISÃO NA COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRETADOS PELA
SECRETARIA DE
EBCT, DECORRENTE DA CORRETA AFERIÇÃO DO PESO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DAS CORRESPONDÊNCIAS.

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Dar continuidade ao serviço de consulta de normas
técnicas da base de dados digital da Associação Brasileira
de Normas Técnicas
A Coordenadoria de Biblioteca mantém a assinatura
digital das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT para auxiliar o desenvolvimento de
atividades técnicas desenvolvidas por vários Setores da
Justiça Federal da 2ª-Região (TRF2, Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, e Seção Judiciária do Espírito Santo),
principalmente, para as áreas de Engenharia e
Arquitetura.

Continuidade no oferecimento de serviço de suporte online na área especializada em contratação pública,
apresentando soluções baseadas em fundamentos
jurídicos para as dúvidas que possam surgir no curso do
processo de contratação para a equipes técnicas dos
Setores Administrativos e Divisão de Biblioteca.

Contratação da renovação da
assinatura digital do Zênite Fácil (WEB
licitações e contratos + Lei anotada
.com) para atender aos Setores
Administrativos e a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.

Aquisição de ampliador de caracteres
e imagens com reprodução de voz
para atender as necessidades de
usuários com deficiência visual que
utilizam o parque de tecnologia
acessível da Biblioteca do TRF2.

1

1

7.530,00

14.900,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de serviço de suporte online de matérias a respeito da realização do
planejamento da contratação, da fase da seleção do
contratado por meio de licitação ou contratação direta,
da execução e gestão do contrato administrativo para a
equipe técnica dos Setores Administrativos e Divisão de
Biblioteca.

Disponibilizar equipamentos de última geração para os
usuários com deficiência visual que utilizam o parque
acessível da Coordenadoria de Biblioteca.
O ampliador possui câmera HD para capturar a imagem
com mais qualidade e apresentar o resultado do OCR
com mais precisão. Permite conectar pen drive para abrir
arquivos em diversos formatos, além de salvar as
imagens capturadas pela câmera.
Este equipamento visa assegurar que as pessoas com
deficiência possam exercer em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas seus direitos
humanos e liberdades fundamentais, pretendendo, com
isso cumprir adequadamente as normas contidas na Lei
Brasileira da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de
06/07/2015, bem como, da Resolução nº 230/2016 do
Conselho Nacional de Justiça.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUL

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Garantia dos Direitos de
Cidadania

Aquisição de lupa eletrônica portátil
para atender as necessidade dos
usuários de baixa visão no parque de
tecnologia acessível da Biblioteca do
TRF2.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
TELEFÔNICOS, DE SONORIZAÇÃO E DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
EMERGENCIAIS PARA O REPARO DAS
MOTO-BOMBAS UTILIZADAS NO
SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIOSEDE

1

Não se aplica

Não se aplica

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Disponibilizar equipamentos de última geração para os
usuários com baixa visão que utilizam o parque acessível
da Coordenadoria de Biblioteca.
A lupa eletrônica portátil possibilita que a pessoa com
baixa visão consiga ler livros, documentos, etc. com total
autonomia. Possui recursos em HD, e seu cabo foi
ergonometricamente desenvolvido para atender os
usuários destros e canhotos, possibilitando que os
usuários façam a pesquisa diretamente nas estantes.
Este equipamento visa assegurar que as pessoas com
deficiência possam exercer em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas seus direitos
humanos e liberdades fundamentais, pretendendo, com
isso cumprir adequadamente as normas contidas na Lei
Brasileira da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de
06/07/2015, bem como, da Resolução nº 230/2016 do
Conselho Nacional de Justiça.

JUL

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

5.000,00

HISTORICAMENTE, UMA MÉDIA DE 20% DAS BOMBAS
SECRETARIA DE
QUE ATENDEM AO SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SEDE APRESENTA DEFEITOS DECORRENTES DE DESGASTE
NATURAL

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUL

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

3.200,00

12.000,00

NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUES DE
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
SECRETARIA DE
TELEFONIA EXISTENTES NO TRIBUNAL, COM VISTAS A
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
EVITAR A PARALISAÇÃO DOS MESMOS.

Garantia dos Direitos de
Cidadania

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE
ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NOS
PAVIMENTOS RECENTEMENTE
REFORMADOS DO PRÉDIO SEDE

12

12.000,00

NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE
ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NOS PAVIMENTOS
SECRETARIA DE
RECENTEMENTE REFORMADOS DO PRÉDIO SEDE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMIA NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AOS MAGISTRADOS,
SERVIDORES E JURISDICIONADOS

AQUISIÇÃO DE TAPETES E CAPACHOS

6

7.500,00

SECRETARIA DE
SUBSTITUIÇÃO DE TAPETES E CAPACHOS DANIFICADOS
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO TRF2

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO
APARELHO DE DIAGNÓSTICO DE
INJEÇÃO ELETRÔNICA (SCANNER DA
INJEÇÃO ELETRÔNICA)

Não se aplica

4.000,00

Trata-se da necessidade de atualização do scanner para
SECRETARIA DE
avaliação do sistema de injeção eletrônica da frota de
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
veículos do TRF2.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

10.000,00

Os motores dos portões do prédio sede do TRF2 foram
retirados por estarem danificados. Por isso, atualmente,
SECRETARIA DE
a abertura se dá manualmente, de forma irregular,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
podendo causar danos às demais peças da máquina e/ou
usuários por mau uso.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE MOTORES PARA OS
Não se aplica
PORTÕES DE ACESSO À GARAGEM DO
PRÉDIO SEDE

Aperfeiçoamento na
gestão de custos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL
ANTIDERRAPANTE NO TÉRREO E NO
8º PAVIMENTO ( BIBLIOTECA) EM
SUBSTITUIÇÃO AO PISO
EMBORRACHADO ATUAL.

Aquisição de equipamentos de
proteção individual - EPI para uso dos
servidores envolvidos com
manutenção predial.

Não se aplica

Não se aplica

Aquisição de placas, cavaletes e
demais itens para sinalização das áreas
Não se aplica
em manutenção no complexo predial
do TRF2.

5.000,00

O piso tátil instalado no térreo do prédio, assim como o
da biblioteca, localizada no 8º andar, estão soltando,
SECRETARIA DE
colocando em risco a segurança dos servidores e usuários
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
do prédio, em especial, dos portadores de necessidades
especiais, pois podem vir a se acidentar.

JUL

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

3.000,00

Servidores da área técnica de manutenção predial e
marcenaria necessitam de equipamentos de segurança,
devido ao contato com produtos químicos, áreas
SECRETARIA DE
energizadas, objetos cortantes etc.
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Assim, para sua segurança, é necessário o uso de
equipamentos de proteção individual adequados para o
exercício dessas atividades.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

18.000,00

Os disjuntores gerais dos elevadores do prédio sede
SECRETARIA DE
estão atingindo seu prazo de vida útil no primeiro
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA semestre do ano que vem e necessitarão ser substituídos,
para segurança dos usuários.

JUL

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

94.200,00

Esta contratação atende à demanda da JFRJ e do TRF-2ª
Região e tem como objetivo disponibilizar softwares
específicos para uso de servidores portadores de
necessidades especiais visuais, a fim de garantir recursos
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
de tecnologia assistiva que contribuam para proporcionar
DA INFORMAÇÃO
as adaptações necessárias à utilização de
microcomputadores e, assim, proporcionar e ampliar
habilidades funcionais de seus usuários, promovendo,
consequentemente, independência e inclusão.

JUL

Ações de Informática

Melhoria da gestão de
pessoas

Capacitação de
Recursos Humanos

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

5.000,00

Vários serviços de manutenção são executados no
complexo predial do TRF2, sendo necessária a interdição
temporária dessas áreas afetadas com avisos, como
SECRETARIA DE
cones e cavaletes, a fim de isolar adequadamente as
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA áreas em manutenção.

Garantia dos Direitos de
Cidadania

Atualmente, o TRF2 não dispõe de materiais adequados
para esse isolamento.

Aquisição de interruptores

Aquisição dos softwares JAWS e Open
Book

6

6

Aquisição de equipamentos para ações
Não se aplica
educacionais.

5.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Reserva de recurso para aquisição de equipamentos para JUL / AGO / SET /
ações educacionais.
OUT

Aquisição de materiais diversos para
compor Campanhas ou Feira de Saúde
no TRF2.

Aquisição de equipamentos médicos
ou odontológicos

Contrato de prestação de serviços de
manutenção corretiva para cadeiras,
poltronas, longarinas e sofás

Aquisição de bótons comemorativos
por tempo de serviço no TRF2

Aquisição de Troféus para
Homenagem por Mérito Institucional Edição Especial - 30 anos de TRF2

Não se aplica

Não se aplica

298

400

Não se aplica

10.000,00

5.000,00

41.931,30

12.000,00

5.000,00

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Trata-se de evento de Promoção de Saúde (Campanhas
com temas específicos ou Feira de Saúde), oferecendo
aos servidores e magistrados stands e/ou serviços,
conforme temática escolhida, para integrar o evento
comemorativo do dia do servidor público, ainda a definir.
Fundamenta-se no art. 230 da lei 8112/90, com redação JUL / AGO / SET / Julgamento de Causas Despesa operacional não
dada pela Lei 11.302/06, que coloca a promoção de
OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio
saúde como diretriz básica, além da Resolução 207, de 15
de outubro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde
de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário e
destaca a importância da Promoção de Saúde.

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Despesa incluída como reserva para eventual
necessidade, não previsível neste momento, de aquisição
de equipamento médico ou odontológico por motivo de
reposição em caso de defeito de algum dos
JUL / AGO / SET / Julgamento de Causas Despesa operacional não
equipamentos atualmente em uso, excepcionalmente
OUT
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio
nos casos em que a substituição deste equipamento seja
fundamental para o exercício de atividade das equipes de
saúde da DISAU.

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Promover com a maior brevidade possível a restauração
de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás em utilização
nos gabinetes, subsecretarias e secretarias a fim de não
interromper as atividades laborativas dos setores
solicitantes.

AGO

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

A entrega dos bótons como homenagem por tempo de
serviço está alinhada há anos ao programa de valorização
do servidor, tornando-se símbolo do reconhecimento,
por parte desta Corte, do esforço e de dedicação de seus
servidores, fortalecendo o clima organizacional e o bemestar do quadro de pessoal do TRF2.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

A Homenagem por Mérito Institucional está prevista na
RESOLUÇÃO Nº T2-RSP-2012/00037 DE 15 DE JUNHO DE
2012, que dispõe sobre a instituição de incentivos
funcionais. Faz-se mais do que necessária a sua realização
tendo em vista que não é realizada desde 2012 e que, em
2019, o TRF2 completa 30 anos de sua instalação
representando o momento oportuno institucionalmente
para efetivar tal realização. O número de troféus será
definido após elaboração de regulamento com os
critérios que serão definidos para eleger os premiados
em 2019.

AGO

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Melhoria da Gestão de
Pessoas

Aquisição de itens para renovação do
Sistema de Sinalização para eventos
composto por: porta-banner,
expositores, formadores de fila e
identificadores de mesa.

Contratação de empresa/ profissionais
especializados na elaboração de
Medalha do TRF2

Contratação da renovação da
assinatura do Jornal Folha de São
Paulo para a Coordenadoria de
Biblioteca e Assessoria de
Comunicação Institucional do TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura da Revista Isto é para a
Coordenadoria de Biblioteca,
Presidência, Vice-Presidência e
Corregedoria do TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura do software Volare para o
Núcleo de Projetos e Fiscalização de
Obras do TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura da Revista dos Tribunais da
Editora Revista dos Tribunais para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.

Não se aplica

Não se aplica

1

4

1

1

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

O sistema de sinalização é vital para a adequada logística
do evento, pois além de indicar o local do evento, os
setores onde cada convidado é alocado, também prevê a
orientação relativa à saída dos ambientes, contribuindo
para a organização e a segurança do evento. A renovação
faz-se necessária tendo em vista que muitas das peças
atuais estão desgastadas e obsoletas, tendo sido diversas
delas consideradas inservíveis e descartadas em
setembro de 2018.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

8.000,00

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

Tendo em vista diversas demandas por parte da
Presidência desta Corte e de Gabinetes no sentido de
condecorar autoridades e colaboradores que em virtude
de seus feitos em prol da Justiça Federal fazem jus a uma
condecoração, faz-se necessária a confecção de
medalhas por empresas especializadas, especialmente
porque as demandas surgem muitas das vezes de
realizações imprevistas, mas que exigem rápido
reconhecimento por parte de instituições como o TRF2,
por tal motivo não é possível determinar o quantitativo
muito antecipadamente.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

2.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade na atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

15.000,00

Continuidade da atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

2.800,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

18.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade da atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

3.500,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Processo da
Editora Revista dos Tribunais para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista Brasileira de
Ciências Criminais da Editora Revista
dosTribunais para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.

1

1

2.700,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

2.400,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Constitucional e Internacional da
Editora Revista dos Tribunais para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.

1

1.400,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Contratação da renovação da
assinatura da Revista O Pregoeiro para
a Seção de Licitação do TRF2.

1

790,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista
especializada em Pregão para o Setor de Licitação.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação da renovação da
assinatura da Revista Negócios
Públicos para a Seção de Licitação do
TRF2.

1

790,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista
especializada em Contratos Públicos para o Setor de
Licitação.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.463,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista na
área de Direito Privado, preservando a qualidade do
acervo e atendendo às demandas de pesquisas jurídicas
aos Magistrados, servidores e usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.650,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
área de direito do consumidor, preservando a qualidade
do acervo e atendendo às demandas de pesquisas
jurídicas aos Magistrados, servidores e usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.100,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista na
área de direito ambiental, preservando a qualidade do
acervo e atendendo às demandas de pesquisas jurídicas
aos Magistrados, servidores e usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.100,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de arbitragem e mediação, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Privado da Editora Revista dos
Tribunais para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito do
Consumidor da Editora Revista dos
Tribunais para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Ambiental da Editora Revista dos
Tribunais para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Arbitragem e
Mediação da Editora Revista dos
Tribunais para a Coordenadoria de
Biblioteca do TRF2.

1

1

1

1

2.500,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Prevenir doenças de natureza dermatológica e
respiratórias nos servidores da Biblioteca, assim como,
promover o aumento da vida útil do acervo raro/especial
em papel.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

2000

4.000,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Proteger o material bibliográfico patrimoniado de
possíveis furtos.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de etiquetas adesivas
transparentes protetoras de lombada.

2000

600,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Aquisição anual de Livros e Periódicos que contém em
suas lombadas e verso códigos de barras e número
patrimonial

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de etiquetas adesivas
antidesgaste para lombada de livros.

2000

1.200,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Material indispensável para organização, conservação e
preservação do acervo, tendo em vista o desgaste das
etiquetas adesivas de lombada.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de Material de Conservação
e Preservação.

Não se aplica

Etiquetas protetoras eletromagnéticas
"invisíveis", modelo do tipo CABELO
DE ANJO, para livros e periódicos da
Biblioteca.

Aquisição de fitas de detecção
compatível com o sistema de
segurança eletromagnético adotado
pela biblioteca.

2000

1.200,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Material indispensável à segurança e proteção do acervo
do CCJF

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de bibliocantos

200

900,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Material para melhor organizar livros nas estantes.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Contratação de serviço de tratamento
retardante à ação do fogo nas cortinas
e nos carpetes do teatro e cinema,
com certificação

Não se aplica

Aquisição de diversos materiais
elétricos para reposição de estoque

Não se aplica

10.000,00

Reduzir ao máximo a ação do fogo, em caso de incêndio.
O art. 92, do Decreto Estadual 897/76, determina que
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA todas as peças de decoração (tapetes, cortinas e outras)
FEDERAL
assim como cenários dos teatros, cinemas, auditórios,
boates e salões diversos deverão ser incombustíveis ou
tratadas com produtos retardantes à ação do fogo.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

60.000,00

CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA Material de consumo utilizado na manutenção do prédio
FEDERAL
do Centro Cultural Justiça Federal - CCJF.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de diversos materiais
hidráulicos e afins para reposição de
estoque

Não se aplica

6.000,00

CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA Material de reposição utilizado na substituição de peças
FEDERAL
hidráulicas danificadas.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de lâmpadas diversas para
projetores e refletores para reposição
de estoque

Não se aplica

25.000,00

Pretende-se adquirir lâmpadas de diversos modelos para
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA serem utilizadas em projetores e em refletores, tendo em
FEDERAL
vista a vida útil das lâmpadas, que são, em média, de
3.000 (três mil) horas.

Aquisição de cabeamento diversos
para microfones e transmissão de
dados, adaptadores e cabos paralelos
para iluminação e vídeo

Não se aplica

10.000,00

CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA Material de reposição de uso constante para substituição
FEDERAL
dos cabos com mau contato.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de latas de tintas diversas
para reposição de estoque

Não se aplica

20.000,00

CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA Material de reposição utilizado na pintura do prédio e
FEDERAL
reparos nas paredes.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Aquisição de molduras com vidros
antirreflexos

40

6.000,00

A aquisição de molduras e vidros facilita a montagem de
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA exposição, garantindo a qualidade e segurança do
FEDERAL
material exposto nas galerias do Centro Cultural Justiça
Federal - CCJF.

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

O Centro Cultural Justiça Federal - CCJF está
desenvolvendo uma nova revista eletrônica no âmbito
jurídico e cultural, com o objetivo de ampliar a divulgação
das atividades do CCJF, apresentando suas interfaces
com o ensino e a pesquisa. Será uma publicação
quadrimestral, tendo como finalidade abrir espaço para
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA
pesquisadores discorrerem sobre trabalhos nesta área,
FEDERAL
em uma linguagem acessível ao público. O DOI - Digital
Object Identifier facilita a busca e a autenticidade dos
conteúdos disponibilizados na forma online.
O código gera um link único e permanente, evitando
duplicações do texto em outros sites e conferindo
segurança ao sistema. A adoção do código é uma

AGO

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

GABINETE DE SEGURANÇA Manter o sistema de radiocomunicação do TRF-2 em
INSTITUCIONAL DA JF2REGIAO condições de operação.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Cadastramento na Associação
Brasileira de Editores Científicos
(ABEC) para atribuição de DOI (Digital
Object Identifier)

Não se aplica

800,00

Manutenção corretiva do sistema de
radiocomunicação do TRF-2.

Não se aplica

80.000,00

Aquisição de mesas de som digital

6

72.000,00

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

As atuais mesas são analógicas e não possuem peças de
manutenção por estarem obsoletas.

Aquisição de material para iluminação
e alimentação de energia para
equipamento de filmagem

Aquisição de projetor profissional,
microfone e mesas de som

Aquisição de canetas de baixa rotação
compostas por micromotor e contraângulo.

Não se aplica

Não se aplica

2

8.700,00

27.000,00

4.000,00

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Modernização do equipamento de iluminação externa e
interna para uso da equipe via legal e para o operador de
câmera da ACOI. Equipamento se tornará obsoleto diante
das novas tecnologias. Equipamento atual já apresenta
problema.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Atualização do sistema de projeção da sala de exibição,
através da aquisição de um projetor moderno. Reposição
de equipamentos defasados, com mais de 10 anos de
uso. Sendo que, com frequência, causam microfonia ou
param de funcionar.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Compra de canetas de baixa rotação, imprescindíveis ao
atendimento odontológico para remoção de tecido
cariado, polimento e profilaxia (limpeza). Cada caneta é
composta por contra-ângulo acoplado a micromotor embora vendidos separadamente é necessária a compra
conjunta para compor uma caneta.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Canetas de alta rotação são utilizadas para remoção de
tecido cariado e de restaurações deficientes. A caneta de
alta rotação com LED é um equipamento com tecnologia
superior, especialmente útil em dentes posteriores, uma
vez que o LED aumenta a iluminação de campos
operatórios de difícil acesso na cavidade bucal,
aumentando a precisão do preparo para restauração e
melhor preservando a estrutura dentária. A DISAU não
dispõe de nenhuma caneta com esta tecnologia.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de canetas de alta rotação

Não se aplica

3.300,00

Aquisição de mangueiras de combate
à incêndio para o prédio do TRF

50

15.000,00

As mangueiras existentes estão desgastadas pelo tempo
SECRETARIA DE
de uso e não aprovadas no teste hidrostático,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
necessitando de serem substituídas.

AGO

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

300.000,00

A Justiça Federal da 2ª Região, através dos esforços
conjuntos da área de TI e dos especialistas de negócio,
cada vez mais vem informatizando os diversos processos
de negócio, muitas vezes críticos, tanto das áreas
administrativas quanto das áreas judiciárias. Tal fato
SECRETARIA DE TECNOLOGIA contribui muito para a celeridade do atendimento ao
DA INFORMAÇÃO
público jurisdicionado e advogados, além das atividades
dos servidores e magistrados. A contratação em tela visa
possibilitar o atendimento das diversas demandas de
informatização, de forma a assegurar a disponibilidade
adequada de sistemas e a continuidade de muitos
processos de negócio críticos.

AGO

Ações de Informática

Contratação de serviços técnicos
especializados para desenvolvimento e Não se aplica
manutenção de Sistemas

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Material de consumo
(microinformática)

AGO

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

Dotar as unidades do TRF com microcomputadores de
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
trabalho de alto desempenho para atender às
DA INFORMAÇÃO
necessidades específicas das áreas técnicas.

AGO

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

22.070,00

Atualização da ferramenta de desenvolvimento do
SECRETARIA DE TECNOLOGIA
soluções ".NET", utilizado em diversos sistemas
DA INFORMAÇÃO
administrativos e judiciais (periféricos).

AGO

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

7.000,00

A Compra do equipamento de captura de áudio e vídeo
permitirá atender solicitações de setores para filmagens
de eventos institucionais e transmissão via canal oficial
da internet no "youtube". Além disso, a Placa de captura
será usada em futuras filmagens para eliminar o uso do
SECRETARIA DE TECNOLOGIA gravador de DVD, que esta obsoleto e sem local para
DA INFORMAÇÃO
manutenção, e das mídias de DVD-R. O equipamento de
armazenamento de dados (HDs Externos) será usado
para backups dos programas produzidos pelo via legal,
programas de reportagem da TV Justiça, armazenar
filmagens do operador de câmera e Backup da pasta de
fotos de eventos institucionais dos Setores.

AGO

Ações de Informática

Melhoria da
infraestrutura e
governança de TIC

SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Não se aplica

60.000,00

Aquisição de microcomputadores de
alto desempenho

82

410.000,00

Aquisição de licenças Visual Studio

10

Aquisição de material para captura de
áudio e vídeo e material para
armazenamento de dados

Aquisição de placas de homenagem.

Contratação da renovação da
assinatura do Jornal O Globo para a
Coordenadoria de Biblioteca e
Assessoria de Comunicação
Institucional do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Estudos
Criminais da Editora IOB para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.

Não se aplica

30

2

1

Substituir equipamentos obsoletos e fora de garantia,
SECRETARIA DE TECNOLOGIA com alto risco de impacto nas atividades fim e
DA INFORMAÇÃO
administrativas.

6.000,00

ASSESSORIA DE RELAÇÕES
PÚBLICAS E CERIMONIAL

As placas representam, em ocasiões solenes e festivas,
uma homenagem que contribui para o bem-estar de
magistrados e servidores como forma de
reconhecimento pelo trabalho realizado.
Garantir a possibilidade de homenagear autoridades e
servidores com placas de homenagem quando for
conveniente e oportuno.

3.600,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade da atualização do Acervo de Revistas e
Jornais de grande circulação existente na Biblioteca e
continuidade no oferecimento de periódico/revista de
assuntos atuais e relevantes para a Assessoria de
Comunicação Institucional.

SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.045,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Aquisição de diversos Insumos
Gráficos

Aquisição de jalecos para uso dos
profissionais de medicina,
enfermagem e odontologia.

Contratação de serviço para realização
de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e Mapa de riscos
nos prédios do TRF2.

Contrato de prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva
para os veículos oficiais

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Contratação e
Gestão Pública da Editora Fórum para
a Biblioteca

Não se aplica

7

Não se aplica

76

1

120.000,00

910,00

50.000,00

318.760,00

12.120,00

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Produzir material para atender a demanda de serviços
gráficos solicitados pelas diversas unidades da Justiça
Federal da 2ª Região.
SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Necessidade de fornecer vestimenta de segurança para
os profissionais de medicina, enfermagem e odontologia
do quadro deste Tribunal, que não serão contemplados
com a aquisição em 2018, mas precisam repor devido ao
desgaste de uso, em atendimento a exigências da
Vigilância Sanitária para serviços de saúde e em
consonância com a Norma Regulamentadora nº 32 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que trata das
medidas de proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde.

SET

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

SECRETARIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Manutenção da saúde ocupacional de magistrados e
servidores por meio (1) da identificação dos possíveis
riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos,
ergonômicos e de acidentes) existentes ou que venham a
existir nos setores de trabalho dos prédios do TRF2 e (2)
da subsequente proposição de medidas de proteção
coletivas e individuais que neutralizem ou minimizem os
agentes agressivos à saúde dos servidores e magistrados.
Fundamenta-se na Resolução 207, de 15 de outubro de
2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui
a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e
Servidores do Poder Judiciário, e no sistema eSocial em
que precisaremos incluir informações sobre os ambientes
de trabalho do Órgão e os respectivos fatores de risco
neles existentes.

SET

Julgamento de Causas Instituição da governança
na Justiça Federal
judiciária

OUT

Julgamento de Causas
na Justiça Federal

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Os insumos fazem parte do processo produtivo das peças
projetadas para atender as necessidades de comunicação
das unidades da Justiça Federal da 2ª Região.

Promover a continuidade dos serviços de manutenção
SECRETARIA DE
dos veículos oficiais, garantindo que estejam em
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA perfeitas condições de utilização para as atividades de
transporte de pessoal, material e de documentos.

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Administrativo e Constitucional da
Editora Fórum para a Coordenadoria
de Biblioteca do TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista Brasileira de
Direito Processual da Editora Fórum
para a Coordenadoria de Biblioteca do
TRF2.
Contratação da renovação da
assinatura da Revista Brasileira de
Direito Público da Editora Fórum para
a Coordenadoria de Biblioteca do
TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Contratos
Públicos da Editora Fórum para a
Coordenadoria de Biblioteca do TRF2.

Contratação da renovação da
assinatura da Revista de Direito
Administrativo da Editora Fórum para
a Coordenadoria de Biblioteca do
TRF2.

Contrato de prestação de serviços de
telefonia fixa comutada (STFC)

Serviço de manutenção e suporte
técnico ao sistema SEAL CONECTA.

1

1

1

1

1

160

1.456,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.456,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

1.456,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

736,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

787,00

ASSESSORIA DE
DOCUMENTAÇÂO,
INFORMAÇÂO E MEMORIA

Continuidade no oferecimento de periódico/revista nas
áreas de especialidade da Justiça Federal, preservando a
qualidade do acervo e atendendo às demandas de
pesquisas jurídicas aos Magistrados, servidores e
usuários em geral.

OUT

Julgamento de Causas Despesa operacional não
na Justiça Federal
vinculada a macrodesafio

Possibilitar que este Tribunal possa fazer uso do serviço
telefônico em suas atuividades diárias, permitindo que
CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA
magistrados e servidores mantenham contato externo
FEDERAL
com outros Órgãos, empresas e pessoas do interesse da
Administração.

NOV

Funcionamento do
Centro Cultural da
Justiça Federal

Aperfeiçoamento da
Gestão de Custos

NOV

Ações de Informática

Despesa operacional não
vinculada a macrodesafio

49.483,00

Não se aplica

144.000,00

TOTAL

9.659.366,08

SECRETARIA DE ATIVIDADES
JUDICIÁRIAS

O sistema SEAL CONECTA foi adquirido com garantia de
12 meses após o recebimento definitivo. Após o período
de garantia, faz-se necessária a contratação de serviço de
manutenção e suporte técnico, com vistas a garantir seu
perfeito funcionamento.

