




APRESENTAÇÃO

A Administração Pública tem empregado programa de compliance para garantir o cumprimento de exigências normativas e 
éticas, assim como as políticas de controles internos das instituições. 

Nesse vetor, o Plano Anual de Contratações do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), instrumento de governança 
em contratações públicas, consiste numa ferramenta de gestão que visa assegurar o atendimento das necessidades prioritá-
rias e essenciais deste Tribunal no desenvolvimento de sua missão institucional e na efetiva prestação dos serviços jurisdicio-
nais à sociedade, por meio do planejamento de gastos para o ano subsequente.

O PAC 2022 foi constituído a partir do encaminhamento das demandas pelas diversas Unidades administrativas, em obser-
vância aos ditames da Resolução CNJ n.º 347/2020 e da recente Resolução TP n.º 47/2021, e consolida as novas contratações 
que o TJRR planejou para o corrente exercício, além daquelas que devem ser prorrogadas, por se revestirem de essencialidade 
para o funcionamento da engrenagem pública.

A relevância do presente documento mostra-se indiscutível, pois além de evidenciar a transparência legitimamente exigida 
para os gastos públicos, retrata o alinhamento das despesas com o planejamento estratégico do TJRR, possibilitando o aperfei-
çoamento e a modernização dos processos de trabalho das áreas que atuam com o gerenciamento das contratações de bens 
e de serviços de apoio ao cumprimento da missão institucional.

No âmbito do TJRR, por força da Resolução TP n.º 70/2016, compete à Secretaria de Gestão Administrativa “Dotar o Poder 
Judiciário de todos os bens e serviços necessários à boa prestação jurisdicional, por meio da condução eficiente e eficaz dos 
processos de contratação e o gerenciamento dos contratos firmados.”

 





Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

01 EJURR
Contratação de empresa para prestação do serviço de 
montagem da plataforma a ser utilizada para imple-
mentação do Programa de Qualidade de Auditoria

1 R$ 12.360,65 Adequação à Resolução nº. 309, de 11/03/2020 - CNJ

02 EJURR Projetos interativos 5 R$ 20.000,00 Modernizar as salas, conforme tendência observada 
em outras escolas judiciais 

03 EJURR Moodle 1 R$ 45.000,00 Serviço de plataforma interativa de ensino
04 EJURR Projeto sala de aula em ambiente híbrido - R$ 300.000,00 Adequar-se à realidade da pandemia 

05 SGA Plataforma Sollicita - R$ 7.000,00 Atender à determinação do Acórdão nº. 100/2018-
P - TCU

06 SGA ARP tonner 1 e ARP tonner 2 - R$ 45.000,00 Manter estoque regular do Setor de Material para 
atendimento das futuras demandas do TJRR

07 SGA Copos biodegradáveis 1.000 R$ 15.000,00

Migrar de uma cultura de consumo de copos 
descartáveis comuns, com forte impacto ambiental, 
para um tipo de descartável com prazo de decom-

posição mais abreviada, em correspondência ao PLS 
2021/2023

08 SGE Contratação de empresa para prestação do serviço de 
expansão do Sistema de Gestão da Qualidade 1 R$ 60.000,00

Necessidade de expansão do Sistema de Gestão 
da Qualidade ISO 9001:2015, conforme Desafio 

5.2.2 - Fortalecer a Gestão da Qualidade, Iniciativa 
5.2.2.1 Expandir os processos com certificação ISO 
9001:2015, constante no Plano de Gestão 2021/2023

09 SGP Contratação de empresa para prestação do serviço de 
Pesquisa de Clima Organizacional 1 R$ 17.600,00

Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas ao elaborar 
e cumprir, pelo menos, 70% do Plano Estratégico de 

Pessoas até 2026

NOVAS CONTRATAÇÕES



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

10 SGP

Contratação de empresa para prestação do serviço 
de Agente de Integração, conforme previsto na Lei nº 
11.788/2018, para estabelecer o desenvolvimento de 
atividades conjuntas capazes de propiciarem a plena 
operacionalização de estágio de estudantes de níveis 

médio e superior para o TJRR

1 R$ 104.657,80

Propiciar agilidade e redução do trabalho de opera-
cionalização quanto à seleção de estudantes, formali-
zação de Termo de Compromisso e acompanhamen-

to da situação do estudante até o seu desligamento 
do programa

11 SGP Seguro para os alunos de Pós-graduação em Residên-
cia Judicial 1 - -

12 SGP

Contratação de Solução Integrada de Software de 
Gestão de Pessoas, com fornecimento de Licença 
de uso perpétuo, transferência de conhecimento, 

prestação de serviços continuados de sustentação de 
sistemas de informação e prestação de serviços de 

melhorias sob demanda, mediante aprovação prévia, 
dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço 
Técnico (UST), pelo prazo limite de 48 (quarenta e 

oito) meses

1 R$ 5.500.000,00 Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas

13 SIL
Aquisição de Softwares BIM para planejamento e 

gerenciamento de obras e serviços de engenharia do 
TJRR

9 R$ 70.000,00

Adequação à nova lei de licitações e contratos (Lei 
nº. 14.133/2021), que prevê que nas licitações de 

obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre 
que adequada ao objeto da licitação, será preferen-
cialmente adotada a Modelagem da Informação da 

Construção (Building Information Modelling- BIM) 
ou tecnologias e processos integrados similares ou 

mais avançados que venham a substituí-la



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

14 SIL

Contratação, por ata de registro de preços, de empre-
sa para a execução de serviços comuns de engenharia 

para manutenção, reparos, adequações e melhorias 
nos prédios ocupados pelo Poder Judiciário de Rorai-

ma, na Capital e Comarcas do interior

- R$ 3.000.000,00
Realizar manutenção, reparos, adequações e melho-
rias nos prédios onde funcionam as diversas unida-

des, tanto na Capital como no interior

15 SIL
Aquisição, por ata de registro de preços, de persianas 
para as edificações pertencentes ao Poder Judiciário 

de Roraima
- R$ 40.000,00

Suprir a necessidade de instalação/substituição de 
persianas nas diversas edificações pertencentes ao 

TJRR, tendo em vista desgaste natural e a inviabili-
dade de manutenção em algumas situações.

16 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de placas 
para sinalização interna e externa - R$ 50.000,00 Suprir as necessidades de instalação/substituição de 

placas nas diversas edificações pertencentes ao TJRR

17 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de Bens de 
Refrigeração diversos R$ 300.000,00 Climatizar novos setores e substituir aparelhos dani-

ficados e/ou muito antigos e antieconômicos.

18 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de botijas de 
gás (recarga) para atender as copas diversos R$ 22.000,00 Utilizar nas copas na produção de café, chá e outros 

19 SIL Contratação de empresa para prestação de serviço de 
Jardinagem nos prédios da Comarca de Boa Vista diversos R$ 280.000,00

Dar aos jardins dos prédios do TJRR da Comarca 
de Boa Vista o adequado tratamento, mantendo-os 

saudáveis

20 SIL
Contratação de empresa para prestação de serviço de 
desinsetização em todos os prédios do TJRR, Capital 

e Interior 
- R$ 220.000,00

Evitar a proliferação de doenças transmitidas por 
insetos, ratos e outras pragas, bem como evitar pre-
juízos às estruturas dos prédios e bens pertencentes 

ao TJRR

21 SIL Contratação de empresa para prestação do serviço de 
Limpeza acima de 2 metros de altura - - Evitar a deterioração dos prédios, mantendo limpos 

os locais acima de 2 metros de altura



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

22 SIL Aquisição de mobiliário, por ata de registro de 
preços. - R$ 400.000,00

Prover todos os setores do TJRR com bens e equi-
pamentos necessários ao bom funcionamento das 

atividades

23 SIL Aquisição e instalação de motores elétricos 
para portões 6 R$ 17.039,00

Melhorar as condições dos serviços nas guaritas de 
entrada e de saída, favorecendo maior agilidade no 

fluxo veículos, bem como maior segurança

24 SIL Contratação de empresa para prestação do serviço de 
Transporte Aéreo - R$ 48.695,58

Atender as necessidades de servidores e magistrados 
do Poder Judiciário de Roraima em localidades de 

difícil acesso, postos avançados etc (Processo SEI n.º 
0020846-49.2021.8.23.8000)

25 SIL

Contratação de empresa para prestação dos serviços 
técnicos de manutenção preventiva e corretiva de 

todo o Sistema de Climatização tipo VRF (Variable 
Refrigerant Flow), instalado no prédio do Fórum 

Criminal. 

- R$ 301.543,08

Atender as necessidades de servidores e magistra-
dos do Poder Judiciário de Roraima na edificação 
do Fórum Criminal (Processo SEI n.º 0020916-

66.2021.8.23.8000). OBS: Essa contratação é nova, 
mas para suprir contrato anterior de 60 meses de 

garantia dos equipamentos.

26 SIL

Contratação de empresa para prestação dos serviços 
de manutenção preventiva e corre-tiva em poços 

tubulares artesianos, com fornecimento e reposição 
de componentes e/ou peças e instalação de equipa-

mentos Contrato nº. 12/2018

- R$ 168.418,06 Prover manutenção do poço artesiano

27 SIL Aquisição de bombas submersas - R$ 11.052,16 Prover manutenção do bombeamento das subter-râ-
neas

28 STI Enlaces ópticos - R$ 1.676.000,00 Realizar novos lançamentos e manutenção em todas 
as fibras do TJRR

29 STI Ampliação dos serviços de suporte (1°, 2° e 3° Nível) 
UST - R$ 1.000.000,00 Ampliar o suporte incluindo infraestrutura



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

30 STI Google Workspace 1 R$ 1.800.000,00

Contratação de uma segunda alternativa para Vide-
oconferência, com mais recursos que a solução atual; 
Upgrade nas contas dos usuários e setores; Contra-
tação de serviços de apoio à equipe de desenvolvi-

mento.
31 STI Pontos de rede - R$ 584.058,35 Atender as demandas de pontos de rede
32 STI Aquisição de softwares - R$ 80.000,00 Utilização de softwares pagos
33 STI Impressora à Laser Colorida 10 R$ 17.600,00 Impressão de documentos em cor
34 STI Bateria para Nobreak 700 R$ 107.800,00 Compra para substituição das atuais bateriais

35 STI Impressora à Laser Monocromática 100 R$ 216.891,00 Substituição e instalação de impressoras padrão

36 STI Contratação de empresa para manutenção de vídeo 
conferências 1 R$ 300.000,00 Contratação de empresa para sustentação do Scriba

37 STI Fábrica de Software UST 30.000 R$ 2.280.000,00 Contratro de 3 anos (valor para um ano)

38 STI Windows + AD - R$ 2.410.717,79 Catálogo de serviços Windows e 
aquisição de licenças

39 STI
Telefonia fixa analógica e digital local, troncos E1, 

bidirecionais, incluindo o serviço de discagem direta 
a ramal - DDR

- R$ 381.463,84 Atender as necessidades de comunicação das Co-
marcas e prédios do TJRR

40 STI Telefonia fixa comutado (STFC) 0800, linha de alcan-
ce estadual - R$ 13.517,76 Atender as necessidades de comunicação das Co-

marcas e prédios do TJRR

41 STI Substituição de banco de baterias dos Nobreaks de 
grande porte dos Data Centers - R$ 360.373,00 Manter a segurança elétrica dos Data Center do 

Palácio da Justiça e Fórum Criminal

42 STI
DEVOPS (Docker, Kubernetes, Git+Jenkins, Ansible, 

entre outros) com Treinamento, Implantação com 
Consultoria e Suporte.

- R$ 1.431.520,00 Proporcionar a entrega ágil de serviços de infraes-
trutura melhora na estabilidade dos sistemas

43 STI Ampliação dos Equipamentos de Hiperconvergência 
(Confecção de nova ATA). - R$ 300.000,00 Assegurar infraestrutura de Data center para atender 

a crescente demanda dos sistemas do TJRR



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

44 STI Infraestrutura para Backup - R$ 300.000,00

Para execução da Política de Backup de Informações 
- PBI, bem como os processos de Cópia de Segu-

rança - Backup e Cópia de Segurança - Restauração 
constantes no Projeto Simplificar do TJRR  0014853-

25.2021.8.23.8000

45 STI Licença IntelliJ IDEA Ultimate - R$ 37.200,00 Licença para utilização de software de desenvol-vi-
mento

46 STI Renovação de 2000 kaspersky - R$ 120.000,00 Renovação do Antivírus

47 STI

Contratação de empresa para prestação do serviço 
de emissão de certificados digitais do tipo A3, e-CPF, 
com cadeia de raiz ICP-Brasil e validade mínima de 

36 meses

- R$ 15.000,00

"Permitir acesso a diversos sistemas que reque-rem 
assinatura digital para serem utilizados, tais como 

PJE, Infojud, Malote Digital, Renajud, Pro-judi Cri-
minal, dentre outros

48 STI
Fornecimento de licença de uso de software de ge-

renciador de serviços (MILLDESK) pelo período 12 
(doze) meses

- R$ 88.985,00 Sistema de Chamados da Secretaria de Infraes-trutu-
ra e Logística

49 STI
Aquisição de equipamentos necessários para funcio-
namento de Vídeo Wall no hall do terceiro andar da 

Sede Administrativa do TJRR.
- R$ 470.000,00 Dar visibilidade a ações do TJRR

50 STI Aluguel de monitores corporativos, incluindo TV, 
software e CPU (Hardware). - - -



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

51 GABMIL Aquisição de pistola de choque 20 R$ 94.000,00 Para controle de segurança em possíveis manifesta-
ções

52 GABMIL Contratação de empresa para prestação do serviço de 
Vigilância armada diurna e noturna - R$ 3.761.586,00

Reforçar a segurança das instalaçoes dos prédios das 
comarcas do interior e da Capital, conforme previsto 
na Resoulução CNJ nº 291, de 23/08/19 e Resolução 

nº 19, de 05/08/2015

53 GABMIL Aquisição de Veículos Blindados do tipo SUV 2 R$ 600.000,00
Ampliar e modernizar as ações de Segurança aos 

magistrados que atuam nas comarcas do interior do 
Estado

54 GABMIL Aquisição de Bolsa para Bombeiro modelo socorrista 1 R$ 273,63 Proporcionar segurança pessoal e patrimonial aos 
servidres e visitantes do TJRR quando de suas ações

55 GABMIL Contratação de empresa para prestação do serviço de 
transporte dos 02 veículos blindados, do tipo Corolla - R$ 8.288,00 Assegurar eficiência e eficácia na  segurança dos 

magistrados ameaçados  

56 GABMIL Contratação de empresa para prestação do serviço de 
Manutenção preventiva de recarga de extintores 248 R$ 43.810,00

Dar cumprimento à lei Complementar nº 82/2004 
do Estado de Roraima, que  regulamenta a política 

de proteção contra incêndio e emergência de Rorai-
ma e garantir a segurança dos servidores e jurisdi-
cionalizados do TJRR, bem como do patrimônio 

público



Item Unidade 
Demandante Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

57 NUCRI Contratação de empresa para prestação de Serviços 
Gráficos - R$ 79.000,00

Prover a produção e impressão de cartazes, banners, 
folders, adesivos, livros, revistas, manuais, livretos, 

cartilhas, convites, entre outros

58 NUCRI Contratação de empresa para prestação dos serviços 
de mestre de cerimônias e recepcionistas - R$ 30.000,00 Atender as demandas de eventos institucionais do 

TJRR

59 SOF Folha de Pagamento - - Realizar pagamento dos Magistrados e Servidores do 
TJRR.

60 SUBA Depósitos Judiciais - - Otimizar a gestão operacional financiera e de inves-
timentos.



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

01 SGA 60/2021

Contratação de empresa jornalística para 
prestação de serviços de publicação dos 

extratos licitatórios e demais atos necessá-
rios à publicidade legal

- R$ 32.000,00 Atender aos requisitos de publicidade do Regi-
me Geral de Licitações e Contratos

02 SGA 30/2021 Plataforma Banco de Preços - R$ 20.000,00 Atender à Orientação Normativa nº. 01/2016 - 
SE/TJRR

03 SGE 27/2021
Contratação de empresa para prestação 

do serviço de manutenção do Sistema de 
Gestão da Qualidade

- R$ 57.600,00

Necessidade de manutenção do Sistema de 
Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, conforme 
Desafio 5.2.2 - Fortalecer a Gestão da Qualida-

de constante no Plano de Gestão 2021/2023

04 SGP 11/2019
Licença de uso anual - GCA (Gestão de 

Competências AncoraRh - 1.100 (até mil e 
cem usuários disponíveis)

1 R$ 16.557,84

"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas ao 
elaborar e cumprir, pelo menos, 70% do Plano 
Estratégico de Pessoas até 2026. Desenvolver 
pessoas para uma justiça efetiva a ponto de 

conquistar Índice de Satisfação maior que 80% 
dos usuários com o atendimento e prestação do 
serviço judicial, medido em pesquisa até 2026”

05 SGP 47/2018

Contratação de empresa para fornecimen-
to de seguro contra acidentes pessoais/
coletivos para os prestadores de serviço 
voluntário em plena atividade no âmbi-
to do Tribunal de Justiça do Estado de 

Roraima.

300 R$ 729,00

Cumprir determinação da Lei nº. 9.608, de 
18/02/1998, e da Resolução TP nº. 16 de 

23/04/2014, quanto à necessidade de contra-
tação de seguro de acidentes pessoais para 

prestadores de serviço voluntário no período de 
suas atividades no TJRR

CONTRATAÇÕES PRORROGÁVEIS



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

06 SIL 54/2021

Contratação de empresa para prestação 
do serviço de Manutenção Preventiva e 
Corretiva dos Equipamentos de Som na 

Capital e no interior e do Serviço de Ope-
ração de Som e Gravação dos Júris e do 

Serviço de Operação de Som e Gravação 
dos Júris e Sessões do Poder Judiciário na 

Comarca de Boa Vista

- R$ 200.000,00

Proporcionar a operação e a gravação de júris, 
sessões de julgamento do Tribunal Pleno, Varas 
Criminais e Câmara Única, bem como de cur-

sos e eventos promovidos pelo TJRR

07 SIL 16/2019

Contrato nº. 16/2019 - Prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento e reposição de quais-

quer componentes/materiais novos às 
instalações que compõem as subestações 

rebaixadoras (abrigadas e aéreas) de ener-
gia elétrica de média para baixa tensão

- R$ 130.000,00

Necessidade de manutenção preventiva e corre-
tiva nas subestações rebaixadoras (abrigadas e 
aéreas) de energia elétrica de média para baixa 

tensão

08 SIL 40/2019 Contrato nº. 40/2019 - Aquisição de refei-
ção para atender ao Tribunal do Júri - R$ 400.000,00

Proporcionar a alimentação aos participan-
tes do Júri, face a imprecisão da duração das 

sessões

09 SIL 4/2020 Contratação de serviço de carregadores e 
caminhão baú - R$ 90.000,00

Garantir a conservação e a organização no 
transporte dos bens móveis, proporcionando a 

maior celeridade em sua execução

10 SIL 31/2020

Contratação de empresa para prestação 
de serviço de manutenção preventiva, 

corretiva, instalação, remoção e reparos 
imediatos dos equipamentos de climatiza-

ção e refrigeração

- R$ 400.000,00

Manter os ambientes climatizados, de forma a 
propiciar melhores condições de trabalho aos 
magistrados e servidores e ambiente de quali-

dade aos jurisdicionados



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

11 SIL 61/2016

Contratação de empresa para prestação de 
serviço de manutenção preventiva e corre-
tiva de equipamentos de som, na Capital e 
no interior, e serviço de operador de som 

para as sessões do TJRR

- R$ 300.000,00
Proporcionar a operação e gravação de júris, 

sessões de julgamento do Tribunal Pleno, Varas 
Criminais e Câmara Única

12 SIL 16/2017 Fornecimento de água tratada, coleta e 
tratamento de esgotos sanitários - R$ 70.000,00

Tratar a água, bem como realizar os serviços de 
coleta e de tratamento dos esgotos sanitários, 
uma vez que eles influenciam diretamente na 

saúde e na qualidade de vida

13 SIL 24/2017 Fornecimento de energia elétrica - R$ 108.000,00

Fornecer energia elétrica e demanda, pela 
Distribuidora, para atendimento à Unidade 

Consumidora sob o código único nº 05294312, 
localizada na Avenida Guiana, s/n.º, bairro 

Centro, no Município de Pacaraima

14 SIL 22/2017 Fornecimento de energia elétrica - R$ 288.000,00

Fornecer energia elétrica e demanda, pela 
Distribuidora, para atendimento à Unidade 

Consumidora sob o código único nº 05098998, 
localizada na Avenida Ataliba Gomes da Laia, 
n.º 100, bairro Centro, no Município de São 

Luiz, de responsabilidade do CONSUMIDOR

15 SIL 20/2017 Fornecimento de energia elétrica - R$ 639.360,00

Contratação da BOA VISTA ENERGIA S/A 
(ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA) 

para o fornecimento de energia elétrica do 
grupo B nas unidades consumidoras do TJRR 

localizadas em Bonfim, Mucajaí, Caracaraí, São 
Luiz, Rorainópolis, Pacaraima, Alto Alegre, 
Caracaraí (Apoio) e Rorainópolis (Apoio)



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

16 SIL 23/2017 Fornecimento de energia elétrica - R$ 176.400,00

Fornecimento de energia elétrica e deman-
da, pela Distribuidora, para atendimento à 

Unidade Consumidora sob o código único nº 
05355877, localizada na Rua Maria Deolinda 

Messias, s/n.º, bairro Centro, no Município de 
Bonfim, neste Estado, de responsabilidade do 

CONSUMIDOR

17 SIL 25/2017 Fornecimento de energia elétrica - R$ 240.000,00

Fornecer de energia elétrica e demanda, pela 
Distribuidora, para atendimento à Unidade 

Consumidora sob o código único nº 0534313-5, 
localizada na Avenida João XXIII, s/nº, bairro 

Centro, Município de Alto Alegre

18 SIL 15/2021 Fornecimento de energia elétrica - R$ 42.000,00
Fornecer de Energia Elétrica e Demanda à Uni-
dade Consumidora do código único 1665898. 

Comarca de Pacaraima

19 SIL 16/2021 Fornecimento de energia elétrica - R$ 54.000,00
Fornecer de Energia Elétrica e Demanda a Uni-
dade Consumidora com código único 5138850, 

comarca do município de Mucajaí

20 SIL 17/2021 Fornecimento de energia elétrica - R$ 48.000,00
Fornecer Energia Elétrica e Demanda à Uni-

dade Consumidora do código único 5196531. 
Comarca de Rorainópolis 

21 SIL 18/2021 Fornecimento de energia elétrica - R$ 54.000,00
Fornecer Energia Elétrica e Demanda a Uni-

dade Consumidora do código único 5072395. 
Comarca de  Caracaraí.

22 SIL 12/2021

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de Copeiragem e Garço-
nagem nos prédios do TJRR, Capital e 

Interior

- R$ 680.000,00
Atender de forma ágil e eficiente à grande 

quantidade de audiências, reuniões, sessões, 
atendimentos, cursos e eventos realizados

23 SIL 3/2020
Contratação de empresa para prestação 

do serviço de Recepção para os prédios do 
TJRR, Capital e Interior

- R$ 430.000,00 Oferecer ao jurisdicionado melhor orientação e 
bom atendimento aos servidores e magistrados



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

24 SIL 52/2020
Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de Limpeza e Conservação 

para os prédios do TJRR, Capital e Interior
- R$ 3.150.000,00

Manter os ambientes de trabalho limpos e agra-
dáveis para a execução das atividades adminis-

trativas e judiciais de forma salubre

25 SIL 31/2019
Contratação de empresa para prestação 

de serviços com fornecimento de material 
para manutenção de bens móveis do TJRR

- R$ 100.000,00 Prestar manutenção dos móveis do TJRR

26 SIL 25/2018

Prestação do serviço de natureza continu-
ada de apoio administrativo, especifica-
mente na área de almoxarifado Contrato 

nº. 25/2018(Almoxarifado)

- R$ 127.528,56

Auxiliar os processos de recebimento, confe-
rência e armazenagem de produtos, bem como 
no preparo de cargas e descargas de materiais 
destinados aos diversos prédios pertencentes e 

utilizados pelo TJRR

27 SIL 23/2018

Contrato de prestação do serviço de natu-
reza continuada de apoio administrativo, 
especificamente na área de manutenção 
predial Contrato nº. 23/2018 (Artífice)

- R$ 309.192,00 Garantir a conservação dos bens móveis e 
imóveis

28 SIL 13/2019

Contrato de prestação do serviço, de 
natureza continuada, de apoio adminis-
trativo, especificamente na área de carga 
e descarga Contrato nº. 13/2019 (Carga e 

Descarga)

- R$ 282.046,25

Auxiliar nos processos de recebimento, confe-
rência e armazenagem de produtos, bem como 
no preparo de cargas e descargas de materiais 
destinados aos diversos prédios pertencentes e 

utilizados pelo TJRR

29 SIL 21/2018

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de limpeza/esgotamento de 
fossas sépticas, com desentupimento de 

tubulação.Contrato nº.  21/2018

- R$ 42.953,53

Suprir necessidade continuada dos serviços de 
limpeza/esgotamento de fossas sépticas, bem 

como o desentupimento das tubulações quando 
necessárias



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

30 SIL 20/2018

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em motores, geradores, fon-
tes retificadoras, reguladores de tensão, 

baterias, correias, bicos de injeção, filtros, 
óleos do motor e demais componentes que 
integram os grupos geradores Contrato nº. 

20/2018

- R$ 392.055,78
Prover manutenção geral corretiva e preventiva 

com fornecimento de peças e insumos para 
grupos geradores da marca STEMAC

31 SIL 35/2018

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Modernização dos Elevadores 
dos Prédios do Poder Judiciário do Estado 

de Roraima  Contrato nº. 35/2018

- R$ 428.500,00
Prover manutenção preventiva e corretiva dos 

elevadores instalados nos prédios do Poder 
Judiciário de Roraima

32 SIL 54/2018
Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de chaveiro Contrato nº. 

54/2018
- R$ 54.621,15 Garantir a segurança e a infraestrutura apro-

priada às atividades administrativas e judiciais

33 SIL 21/2020
Contratação de empresa para prestação do 
serviço Locação de Micro-ônibus e Ôni-

bus, em caráter diário, sem motorista
- R$ 50.000,00

Transportar magistrados, servidores e colabo-
radores em serviço e assistidos da justiça, em 

viagens, em trechos urbanos, rurais e intermu-
nicipais

34 SIL 36/2020

Contratação de empresa para prestação do 
serviço, de natureza continuada, de Loca-
ção de Veículos, com quilometragem livre 

e sem fornecimento de combustível

- R$ 76.271,04 Transportar pessoas em serviço, de materiais, 
documentos e pequenas cargas

35 SIL 54/2020

Contratação de empresa para prestação 
do serviço de Locação de Veículos sem 

motorista, com quilometragem livre e sem 
fornecimento de combustível (Veículos 

Institucionais)

- R$ 430.708,04
Transporte de magistrados (desembargadores), 
de pessoas em serviço, de materiais, documen-

tos e pequenas cargas

36 SIL 48/2020
Contratação de empresa para prestação 

dos serviços de Administração e Gerencia-
mento compartilhado dos veículos Oficiais

- R$ 350.000,00 Atender o gerenciamento dos veículos



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

37 SIL 1/1/2018 Serviço de Seguro total dos veículos do 
TJRR - R$ 76.233,51 Prover seguro total dos veículos

38 SIL 41/2017 Serviço de Rastreamento e Monitoramen-
to de Veículos - R$ 9.390,56 Prover rastreamento e monitoramento

39 SIL 38/2021 Serviço de Rastreamento e Monitoramen-
to de Veículos - R$ 20.521,14 Prover rastreamento e monitoramento

40 SIL 36/2018
Fornecimento de Combustível e Gestão de 
abastecimento com utilização de cartões 

magnéticos
- R$ 978.155,33

Atender a frota de veículos oficiais, grupos 
geradores, motor de popa e veículos locados 

(embarcações)

41 SIL 14/2020

Contratação de empresa para prestação 
do serviço, de natureza continuada, de 

Transporte de Pessoas em serviço, mate-
riais, documentos e pequenas cargas, sem 

fornecimento de veículos

- R$ 796.068,12 Motoristas Terceirizados

42 SIL 12/2019 Contratação de empresa para prestação do 
serviço Serviço de Transporte Fluvial - R$ 86.699,40 Atender as necessidades dos oficiais de justiça 

do Poder Judiciário de Roraima

43 SIL 59/2018

Contratação de empresa para prestação 
do serviço de Manutenção das Instalações 
Elétricas e Implantação de novos circuitos 

elétricos, em baixa tensão Contrato nº. 
59/2018

- R$ 489.664,80
Suprir as necessidades de manutenção con-
tinuada das instalações/ampliações elétricas 

prediais

44 SIL 25/2021 Serviço de Transporte Fluvial - Embarca-
ção - R$ 200.000,00 Atender as necessidades dos servidores do 

Poder Judiciário de Roraia

45 STI 05/2020
Link 1 de Internet com velocidade 

300Mbps, Vencimento: 24/01/2022 - 
0022264-90.2019.8.23.8000

- R$ 74.148,00 Prover acesso à internet e disponibilizar os 
serviços do TJRR

46 STI 06/2020
Link 2 de Internet com velocidade 

300Mbps, Vencimento: 28/01/2022 - 
0022151-39.2019.8.23.8000

- R$ 77.988,00 Prover acesso à internet e disponibilizar os 
serviços do TJRR



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

47 STI 70/2020 Renovação dos dois contratos do BI - R$ 800.000,00 Empresa especializada na construção de paineis 
e licenças do BI

48 STI 14/2021

Telefonia Móvel - minutos ilimitados para 
qualquer operadora móvel ou fixo, local, 

com internet móvel de 15GB e SIM-
CARDS (contrato 14/2021)

- R$ 14.280,00 Atender as necessidades de comunicação do 
TJRR com a telefonia móvel

49 STI 59/2020

Telefonia Móvel - minutos ilimitados para 
qualquer operadora móvel ou fixo, local, 

com internet móvel de 15GB e SIM-
CARDS (contrato 59/2020)

- R$ 14.280,00 Atender as necessidades de comunicação do 
TJRR com a telefonia móvel

50 STI 14/2018 Telefonia - Longa Distância Nacional e 
Internacional (LDN e LDI) - R$ 23.435,04 Prover comunicação via ligações longa distân-

cia DDD e DDI

51 STI 21/2021 Duas licenças do SDGB Oracle - Contrato 
nº 21/2021 - 0002740-39.2021.8.23.8000 - R$ 94.673,64 Duas Licenças do Banco para atender os Siste-

mas Thema

52 STI 5/2019

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de suporte técnico relacio-
nados à microinformática, incluindo o 
atendimento e resolução de requisições 
e incidentes, para usuários internos e 

externos, bem como manutenção progra-
mada de equipamentos, através de pessoal 

capacitado para tal fim (20.000 UST's)

- R$ 1.651.312,50 Prover manutenção de computadores



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

53 STI 57/2019

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de suporte técnico relacio-
nados à microinformática, incluindo o 
atendimento e resolução de requisições 
e incidentes, para usuários internos e 

externos, bem como manutenção progra-
mada de equipamentos, através de pessoal 

capacitado para tal fim, inclusive com o 
fornecimento de sistema de gerenciamen-

to de serviços por meios próprios

- R$ 630.500,00 Prover suporte técnico especializado

54 STI 68/2021

AS + EXPANSÃO - Serviço de suporte 
técnico Remoto (24x7x365) nos equipa-

mentos Roteador BGP, item 01 do Grupo 
01. pelo período de 12 meses, demais 

especificações conforme Termo de Refe-
rência n. 91/2020

- R$ 60.980,00

Implantação da Solução de Sistema Autônomo 
(AS), aumento da velocidade de comunicação 
entre as redes da capital e instalação de rotea-
dores. Já existe uma Ata de Registro de Preços 

registrada

55 STI 70/2021

AS + EXPANSÃO - Serviço de suporte 
técnico Remoto (24x7x365) nos equipa-

mentos Switches do Grupo 2, pelo período 
de 12 meses, demais especificações confor-

me Termo de Referência n. 91/2020

- R$ 42.600,00

Implantar a Solução de Sistema Autônomo 
(AS), aumento da velocidade de comunicação 
entre as redes da capital e instalação de rotea-
dores. Já existe uma Ata de Registro de Preços 

registrada

56 STI 27/2018

Telefonia Móvel - com internet móvel 
ilimitada, respectivos SIMCARDS USB/

3G/4G e aparelhos em regime de COMO-
DATO

- R$ 133.440,00 Atender as necessidades de comunicação do 
TJRR com a telefonia móvel

57 STI 52/2017 Telefonia Fixa analógica - linhas conven-
cionais NRES - R$ 142.844,80 Atender as necessidades de comunicação das 

Comarcas e prédios do TJRR

58 STI 43/2020
Link de dados das Comarcas e Núcleos 

Vencimento: 26/10/2022 - 0014309-
71.2020.8.23.8000 - 43/2020 

- R$ 1.207.980,00 Interligar as Comarcas e Núcleos ao TJRR



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade Estimativa de 

valor total (R$) Justificativa

59 STI 18/2020

Contratação da Roraima Energia S/A, para 
o compartilhamento da infraestrutura 

(postes), a título oneroso, para utilização 
do ponto de fixação na faixa de ocupação 
destinada a terceiros, nos postes da rede 

de distribuição de energia elétrica - art. 25, 
caput, da Lei nº 8.666/93.

- R$ 153.453,36 Locação de Postes para passagem de fibra ótica

60 STI 23/2021

Contratação de empresa para prestação 
do serviço manutenção corretiva de rede 
telefônica interna e instalação de novos 

pontos telefônicos 

- R$ 86.477,23

61 STI 27/2019

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de suporte técnico, manuten-
ção e atualização de versões do software 

Poliglota para gestão de bibliotecas e 
centros de informação e contratação de 

serviço de hospedagem no Data Center da 
empresa SGW, proprietária do Software 

Poliglota para a Biblioteca do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima

- R$ 34.800,00 Suporte e manutenção do Sistema da Biblioteca

62 STI 43/2020

Contratação de empresa para prestação do 
serviço de conexão de dados de acesso de-
dicado e full, tanto para download quanto 
para upload, com velocidade mínima de 
20 Mbps, para interligação das Comarcas 
do Interior com a Sede Administrativa do 

TJRR

- R$ 1.215.180,00 Comunicação do interior



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

63 STI

Prestação de serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal (SMP), com minutos ilimitados 
para qualquer operadora móvel ou fixo, 
local, com internet móvel  de 10GB com 

os respectivos SIMCARDS.

- R$ 14.148,00 Mandamus

64 STI 46/2021

Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de monitoramento, suporte, 
manutenção e garantia em solução CDC 
escalar, móvel e modular em ambiente 

de Data Center na estrutura já instalada 
na Sede Administrativa do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima - ARP nº. 

22/2021.

- R$ 185.000,00 Manter a segurança e funcionalidades do Data 
Center

65 NUCRI 24/2021 Assinatura Folhabv Digital - R$ 9.600,00

Prover acesso a conteúdo exclusivo disponibili-
zado pelo veículo de comunicação, que vai além 
de acesso a editais, pois inclui acesso irrestrito 
aos conteúdos publicados por aquele veículo

66 NUCRI
Contratação de empresa para prestação do 
serviço Clippagem de matérias e conteú-

dos das redes sociais
- R$ 58.596,00

Controlar o fluxo de informações, possibilitan-
Controlar o fluxo de informações, possibilitar 
o acesso a matérias pertinentes, acompanhar o 
trabalho desenvolvido pela área de comunica-
ção, medir o interesse da imprensa pelo TJRR, 
conhecer o nível de divulgação alcançado, bem 
como avaliar o tipo de conteúdo (favorável/des-
favorável) e manter a memória de divulgação.

67 NUCRI Produtora - R$ 77.341,35
Prover recursos técnicos, materiais e humanos 
necessários ao atendimento das demandas em 

eventos a serem realizados pelo TJRR



Item Unidade 
Demandante

Nº do 
Contrato Objeto Quantidade

Valor total 
estimado para o 
exercício (R$)

Justificativa

68 NUCRI 45/2018
Eventos-Grupo 05 -Decoração - Terceiro 

Aditivo anexo II itens 32 a 47 do Contrato  
45/2018

- R$ 208.463,02 Atender as demandas de eventos institucionais 
do TJRR

69 NUCRI 42/2018
Eventos- Floricultura e Sonorização- Gru-
pos 06 e 07 - sexto Termo Aditivo  anexo I 

e II itens 48 a 61 do Contrato 42/2018
- R$ 110.856,40 Atender as demandas de eventos institucionais 

do TJRR

70 NUCRI 33/2021 Fornecimento de refeições conforme ane-
xo I do item de 1 a 9 do contrato 33/2021 - R$ 289.800,00 Atender as demandas de eventos institucionais 

do TJRR



VERSÃO 
DO PAC CONTRATAÇÃO UNIDADE ALTERAÇÃO DATA AUTORIZAÇÃO

1.1 Contratação de empresa para prestação do serviço de ampliação do atual programa de Gestão por Competências, para servidores e magistrados do 
Poder Judiciário do Estado de Roraima (ITEM 11)

SGP Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266731

1.1 Gratificação de Encargo de Curso (ITEM 5) EJURR Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266732

1.1 Aquisição de Flutuador (ITEM 48) GABMIL Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266733

1.1 KIT de Oxigenoterapia 3L de alumínio com bolsa verde (ITEM 52) GABMIL Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266734

1.1 Simulador de RCP e DEA (ITEM 53) GABMIL Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266735

1.1 Contrato nº. 003/2019 - Emissão de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) - Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Aditivo (ev. 0948784). Prazo 
indeterminado.) (ITEM 7)

SIL Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266736

1.1 Contrato de nº. 12/2016 - Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RR 
(Contrato 017/2017 - Prazo indeterminado - Ev. 0733138) - (ITEM 8)

SIL Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266737

1.1 Contratação de empresa para prestação dos serviços para acesso à solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, 
oriundo da Ata de Registro de Preços nº 25/2017 (Contrato 6/2018, vence em 09/04/2022) - (ITEM 64)

STI Retirar do PAC 23/03/2022 Evento 1266738

1.1 Contratação de empresa para prestação do serviço de Manutenção das Instalações Elétricas e Implantação de novos circuitos elétricos, em baixa tensão 
Contrato nº. 55/2021 (ITEM 25)

SIL De NOVA para 
PRORROGAÇÃO

23/03/2022 Evento 1266731

1.1 Serviço de Transporte Fluvial (Contrato 25/2021) (ITEM 27) SIL De NOVA para 
PRORROGAÇÃO

23/03/2022 Evento 1266732

1.1 Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em poços tubulares artesianos, com fornecimento e reposi-
ção de componentes e/ou peças e instalação de equipamentos Contrato nº. 12/2020 - (ITEM 35)

SIL De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266731

1.1 Aquisição de bombas submersas (ITEM 36) SIL De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266732

1.1 Licença IntelliJ IDEA Ultimate (ITEM 54) STI De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266733

1.1 Renovação de 2000 kaspersky (ITEM 55) STI De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266734

1.1 Contratação de empresa para prestação do serviço de emissão de certificados digitais do tipo A3, e-CPF, com cadeia de raiz ICP-Brasil e validade míni-
ma de 36 meses (Contrato 10/2021, venceu em 17/03/2021). (ITEM 63)

STI De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266735

1.1 Fornecimento de licença de uso de software de gerenciador de serviços (MILLDESK) pelo período 12 (doze) meses (Contrato 17/2018, vence em 
29/05/2022)- (ITEM 65)

STI De PRORROGA-
ÇÃO para NOVA

23/03/2022 Evento 1266736

1.2 Folha de pagamento SOF Inclusão no PAC 
2022

23/03/2022 Evento 1266731

1.2 Depósitos judiciais SUBA Inclusão no PAC 
2022

23/03/2022 Evento 1266732

1.2 Aquisição dos equipamentos necessários para funcionamento de Vídeo Wall no hall do 3º anda da Sede Administrativa do TJRR. STI Inclusão no PAC 
2022

23/03/2022 Evento 1266733

1.2 Aluguel de monitores corporativos STI Inclusão no PAC 
2022

23/03/2022 Evento 1266734

CONTROLE DE ALTERAÇÕES E VERSÕES


