
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC

VERSÃO PRELIMINAR
EXERCÍCIO 2023 V.03

ITEM
Unidade 

requisitante 
do item

Descrição sucinta do objeto Justificativa
Quantidade a ser 

adquirida ou 
contratada

Estimativa preliminar 
do valor

Grau de prioridade com 
graduações (alto, 

médio e baixo)
Nova ou 

Prorrogação

CONTRATAÇÕES NOVAS

1 SGA Inscrição de servidores no Congresso 
Brasileiro de Agentes de Contratações.

Capacitação dos servidores envolvidos nos procedimentos de 
planejamento das contratações e promoção de licitações. 3 R$ 13.000,00 Alto Nova

2 SGA
Contratação de empresa especializada em 

ferramenta de pesquisa e capacitação - 
Plataforma Sollicita.

Plataforma de pesquisa e capacitação na área de licitações e 
contratos. 1 R$ 6.000,00 Alto Nova

3 SGA Contratação da ferramenta Banco de 
Preços.

Auxiliar no processo de formação de preços de referência das 
licitações. 1 R$ 18.000,00 Alto Nova

4 SGA Capacitação sobre a nova lei de licitações  
(Lei nº. 14.133).

Estruturar as ações dos envolvidos nos processos de 
contratações à Nova Lei de licitações e contratos. 1 R$ 35.000,00 Alto Nova

5 SGP Contratação de empresa especializada em 
pesquisa de clima organizacional.

O clima organizacional compreende vários fatores que 
precisam ser constantemente avaliados e mensurados, a fim 
de que a organização identifique por intermédio da opinião 
dos seus colaboradores os seus fatores de satisfação e de 
insatisfação, possibilitando à gestão a realizações de ações 

fundamentadas para gerir o clima organizacional e maximizar 
a satisfação dos seus colaboradores.

1 R$ 30.000,00 Alto Nova

6 SGP Contratação de empresa especializada em 
identificação de perfil profissional Ação pertencente ao Plano Estratégico 2021-2026 1 R$ 20.000,00 Médio Nova

7 SIL

Contratação, por ata de registro de preços, 
de empresa para a execução de serviços 
comuns de engenharia para manutenção, 

reparos, adequações e melhorias nos 
prédios.

Execução de serviços comuns de engenharia para 
manutenção, reparos, adequações e melhorias nos prédios. - R$ 3.000.000,00 Médio Nova

8 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de 
persianas. - - R$ 25.000,00 Médio Nova

9 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de 
placas para sinalização interna e externa. - - R$ 40.000,00 Médio Nova

10 SIL Serviço de esgotamento e desentupimento 
de fossas e tubulações. Garantir o funcionamento do sistema de esgoto. - R$ 8.000,00 Alto Nova

11 SIL Aquisição de bombas submersas. Garantir o fornecimento de água subterrânea e reduzir custo. - R$ 10.000,00 Médio Nova

12 SIL Aquisição de motores elétricos. Garantir a segurança das infraestruturas e limitar o acesso às 
áreas restritas. - R$ 23.000,00 Médio Nova



13 SIL

Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva em motores, gerador, fontes 

retificadoras, reguladores, baterias 
correias, bicos de injeção, filtros e óleo do 

motor.

Segurança e infraestrutura com relação aos equipamentos de 
geração de energia. - R$ 260.000,00 Alto Nova

14 SIL Manutenção de elevadores. Garantir a segurança e transporte dos usuários. - R$ 204.000,00 Alto Nova

15 SIL Aquisição de botijas de gás (recargas). Gás para ser utilizado nas copas no preparo de café, chá e 
outros. diversos R$ 20.000,00 médio Nova

16 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de 
Bens de Refrigeração

Climatização de novos setores e substituição de aparelhos 
danificados e/ou muito antigos e antieconômicos. diversos R$ 400.000,00 Alto Nova

17 SIL Serviço de Seguro total de veículos. Prover seguro total dos veículos do TJRR. - R$ 82.185,10 Alto Nova

18 SIL
Fornecimento de combustível e gestão de 
abastecimento com utilização de cartões 

magnéticos.

Atender a frota de veículos oficiais, grupos geradores, motor 
de popa e veículos locados (embarcações). - R$ 978.155,33 Alto Nova

19 SIL Serviço de chaveiro. Garantir a segurança das instalações. - R$ 10.000,00 Alto Nova

20 SIL Contratações dos serviços de Copeiragem 
e Garçonagem para o TJRR.

Melhoria no atendimento das audiências, reuniões, sessões, 
atendimentos, cursos e eventos. 18 R$ 750.000,00 Médio Nova

21 SIL Contratações dos serviços de Lavagem de 
Togas, Cortinas e Tapetes.

Disponibilizar tapetes, cortinas e togas devidamente 
higienizados, a fim de promover a salubridade dos gabinetes 

dos Magistrados.
700 R$ 60.000,00 Alto Nova

22 SIL Escaneamento 3D + Geração de Nuvem de 
Pontos Modelos BIM Arquitetura - - R$ 300.000,00 Médio Nova

23 SIL Aquisição de bens permanentes para 
atender as demandas do TJRR.

Disponibilizar uma infraestrutura compatível com as 
atividades desenvolvidas pelo TJRR Diversos R$ 1.400.000,00 Alto Nova

24 SGE

Contratação de Organismo Certificador 
(OCS) para continuidade do ciclo de 

certificação externa do Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) do Poder Judiciário do 

Estado de Roraima

Dar continuidade do ciclo de certificação externa do Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ) do Poder Judiciário do 

Estado de Roraima
- R$ 12.000,00 Alto Nova

25 SGE
Contratação de empresa para prestação do 
serviço de expansão do Sistema de Gestão 

da Qualidade.

Expansão para mais 3 unidades e a manutenção do Sistema 
de Gestão da Qualidade para 5 unidades. - R$ 80.000,00 Alto Nova

26 GabMil
Material de primeiros socorros a ser 

utilizado pela Guarnição de Bombeiros 
Militares do Gabinete Militar.

Material para emprego em atendimento de primeiros socorros 
nos prédios do Poder judiciário e missões externas. 22 itens R$ 27.000,00 Alto Nova

27 GabMil
Manutenção preventiva e corretiva com 

reposição de peças para os veículos 
blindados.

Garantir a segurança dos magistrados, assim como preservar 
a utilidade dos bens. 4 R$ 10.000,00 Alto Nova

28 GabMil
Contratação de serviço de translado em 

carreta tipo cegonha para veículos 
blindados.

Evitar que os 02 (dois) veículos blindados sofram desgastes 
desnecessários no deslocamento daqui até a cidade de 

Manaus-AM.
1 R$ 12.320,00 Alto Nova

29 GabMil
Equipamentos para execução de atividade 

de inteligência e contra-inteligência no 
âmbito do poder judiciário.

Subsidiar a tomada de decisão bem como a segurança dos 
magistrados. - R$ 16.000,00 Alto Nova

30 GabMil
Aquisição de Aparelhos de Raio X de 

Detecção de Objetos, com Túnel Pequeno 
de bagagem.

Intensificação da fiscalização, coibindo a entrada de armas e 
objetos que possam trazer riscos a integridades do público-

alvo da segurança institucional.
- R$ 150.000,00 Alto Nova



31 GabMil

Aquisição de Sistema de Controle de 
acesso e solução de Circuito Fechado de 

Televisão (CFTV) com tecnologia IP 
(Internet Protocol).

Melhoramento e aperfeiçoamento das regras de segurança já 
existentes através do controle e registro de pessoas e 

veículos, nas dependências dos prédios do Poder Judiciário 
Estadual.

- R$ 2.000.000,00 Alto Nova

32 BIBLIOTECA Aquisição de livros analógicos. Atualização do acervo físico da Biblioteca. 1 R$ 70.000,00 Nova

33 BIBLIOTECA Contratação de assinaturas de plataformas 
de pesquisas jurídicas (bibliotecas digitais) Atualização do acervo físico da Biblioteca. 1 R$ 150.000,00 Médio Nova

34 STI Ampliação dos Equipamentos de 
Hiperconvergência

Assegurar infraestrutura de Data Center para atender a 
crescente demanda dos sistemas do TJRR. - R$ 9.000.000,00 Alto Nova

35 STI Outsourcing estação de trabalho - TI

Proporcionar redução de custos com os 
insumos/consumíveis, visto que estes são fornecidos com 
menores preços, obtidos pelas compras em grande escala, 

que podem ser realizadas pelo prestador de serviços.

- R$ 4.500.000,00 Médio Nova

36 STI Aquisição de Switches Assegurar infraestrutura de redes para atender a crescente 
demanda do TJRR. - R$ 1.350.000,00 Médio Nova

37 STI
Segurança de tempo de execução para 

workloads físicos, virtuais, em nuvem e em 
contêiner

Melhorar a cibersegurança. - R$ 1.525.660,00 Médio Nova

38 NPI
Inscrição de servidores no evento 

"Gramado Summit" programado para os 
dias 12 a 14 de abril de 2023.

Trata-se do maior brainstorming da América Latina, com 
especialistas do mercado em conteúdos como: Gestão 
estratégica, Inovação para o setor público, Finanças e 

investimentos, Saúde no Trabalho, dentre outros.

Até 03 participantes R$ 4.470,00 Baixo Nova

39 NPI Curso de Formação de Laboratoristas

Capacitação de servidores para a aplicação de métodos e 
técnicas, seja no âmbito do laboratório de inovação ou em 
unidades judiciais e administrativas, para a resolução de 

problemas complexos por meio de abordagens colaborativas.

30 vagas R$ 25.000,00 Médio Nova

40 NPI

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de desenvolvimento 
e sustentação de sistemas de informação: 

Sistema de Gestão de Demandas e 
Projetos

Necessidade de automatizar a metodologia adotada no TJRR 
para acompanhamento de demandas por todos os seus ciclos 

de vida até seu atendimento integral.
- R$ 84.000,00 Alto Nova

41 NUCRI Contratação de empresa para prestação de 
Serviços Gráficos

Produção gráfica de todas
as capanhas do TJRR. - R$ 79.000,00 Alto Nova

42 NUCRI
Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de mestre de cerimônias e 

recepcionistas

Apoio e execução dos
eventos. - R$ 121.624,95 Médio Nova

43 NUCRI Contratação de licença de uso do software 
CANVA PRO Criação de artes gráficas 10 R$ 2.890,00 Alto Nova

44 NUCRI Contratação  de licença do Flickr Pro Arquivamento de fotografia 1 R$ 424,74 Alto Nova

45 CMQV

Contratação de empresa especializada na 
elaboração de Programa de 

Gerenciamento de Riscos - PGR (NR-9), 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO (NR-7) e Laudo 
Técnico das Condições do Ambiente de 

Trabalho - LTCAT (NR-15 e NR-16)

Tal contratação encontra respaldo na Resolução n.º 207/2015 
do Conselho Nacional de Justiça que instituiu uma política de 

atenção integral à saúde de magistrados e servidores do 
Poder Judiciário, bem como é indispensável à implantação do 

eSocial, instituído pelo Decreto Federal n.º 8.373/2014.

- R$ 40.000,00 alto Nova



46 CMQV Contratação de empresa para fornecimento 
de materiais poliesportivos

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

- R$ 20.000,00 alto Nova

47 CMQV Contratação de empresa para fornecimento 
de medalhas e troféus

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

- R$ 10.000,00 alto Nova

48 CMQV
Contratação de empresa para prestação de 

serviços de brinquedos para recreação 
infantil (infláveis, pula-pula).

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

- R$ 10.000,00 alto Nova

49 CMQV
Contratação de empresa para fornecimento 

de camisetas, sacochilas, squeeze 
personalizados.

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

R$ 1.200,00 R$ 12.715,00 alto Nova

50 CMQV Contratação de empresa de prestação de 
serviços de arbitragem

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

- R$ 20.000,00 alto Nova



51 CMQV

Inscrição de servidores em "Congresso de 
Stress da ISMA-BR, 25º Fórum 

Internacional de Qualidade de Vida no 
Trabalho" programado para os dias 20 a 22 
de junho 2023, na cidade de Porto Alegre.

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

4 participantes R$ 6.200,00 alto Nova

52 CMQV
Contratação de empresa para organização 

de Corrida e fornecimento de chips de 
cronometragem

Em consonância com a Resolução n.º 207/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça que instituiu uma política de atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores do Poder 

Judiciário e a Res. 400/2021, que dispõe sobre a política de 
sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. A presente 
demanda também está alinhada com o Plano de Ação do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2021 - 2026) em 
"Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas" (p. 32) e "Otimizar 

recursos destinados às ações e projetos" (p. 39)

R$ 2,00 R$ 30.000,00 alto Nova

PRORROGAÇÕES

1 SGA

Contratação de empresa jornalística para 
prestação de serviços de publicação dos 

extratos licitatórios e demais atos 
necessários à publicidade legal (Contrato n.

º 60/2021). 

Atender aos requisitos de publicidade previstos o 
ordenamento jurídico nacional. 1 R$ 28.000,00 Alto Prorrogação

2 SGA  Serviço de Outsoursing de material de 
consumo. Atendimento das Unidades Administrativas e Judiciais. 1 R$ 300.000,00 Alto Prorrogação

3 SGP Serviço de agenciamento de viagens 
nacionais e internacionais.

Atender as demandas de representação institucional, bem 
como as necessidades de deslocamento para cursos, 

treinamentos, visitas técnicas e outros.
- R$ 1.000.000,00 Alto Prorrogação

4 SGP
Aquisição de licença de uso de software de 
gestão de desempenho por competências - 

ImpulseUp
Continuidade do programa de gestão por competências. 1 R$ 58.000,00 Alto Prorrogação

5 SGP Cessão do direito de uso do licenciamento 
do sistema ECONSIG.

Para reserva de margem e de consignações, com desconto 
em folha de pagamento, com instituições conveniadas a esta 

corte.
- - Alto Prorrogação

6 SGP

Contratação de empresa para fornecimento 
de seguro contra acidentes 

pessoais/coletivos para os prestadores de 
serviço voluntário.

Para cumprir determinação da Lei 9.608 de 18/02/1998 e da 
Resolução TP Nº 16 de 23/04/2014, quanto à necessidade de 

contratação de seguro de acidentes pessoais para 
prestadores de serviço voluntário no período de suas 

atividades neste Tribunal de Justiça.

- R$ 729,00 Alto Prorrogação

7 SGP

Contratação de empresa especializada na 
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 
aperacionalização de estágio de 

estudantes de nível médio e superior.

Propiciar agilidade e redução do trabalho de 
operacionalização quanto à seleção de estudantes, 

formalização de Termo de Compromisso e acompanhamento 
da situação do estudante até o seu desligamento do 

programa, uma vez que não há necessidade de se firmar 
convênios com varias instituições de ensino.

- R$ 72.685,32 Alto Prorrogação



8 SGP

Contratação de empresa especializada 
para confecção de crachás, considerando a 
necessidade de atualização dos modelos e 
a obrigatoriedade de identificação pessoal 
nas dependências do Poder Judiciário do 

Estado de Roraima. Contrato 49/2022

Obrigatoriedade de identificação pessoal nas dependências 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima - R$ 11.520,00 Baixo Prorrogação

9 SIL Contratação de serviços de recepção 
(Contratos 03 e 64/2020).

Aprimoramento/contribuição na segurança orgânica e 
contribuição para uma prestação jurisdicional com agilidade e 

eficiência, visando oferecer ao público jurisdicionalizado 
melhor orientação e bom atendimento aos servidores e 

magistrados.

- R$ 700.000,00 Alto Prorrogação

10 SIL Contratação de Serviços de Jardinagem.
Dar aos jardins dos prédios do TJRR o adequado tratamento, 
mantendo-os saudáveis e tornando-os mais agradáveis aos 

magistrados, servidores e jurisdicionados.
- R$ 360.000,00 Alto Prorrogação

11 SIL Contratação dos Serviços de 
Desinsetização.

Evitar a proliferação de doenças transmitidas por insetos, 
ratos e outras pragas a servidores e ao público em geral, bem 

como evitar prejuízos às estruturas dos prédios e bens.
- R$ 140.000,00 Alto Prorrogação

12 SIL Contratação dos Serviços de Limpeza das 
fachadas, lajes e marquises.

Manter os prédios do TJRR (Capital) em perfeitas condições, 
tanto visualmente quanto em relação à manutenção dos 

imóveis/patrimônios públicos.
- R$ 500.000,00 Alto Prorrogação

13 SIL Contratação dos Serviços de Coleta e 
Análise das águas (Contrato 07/2022).

Oferecer água natural própria para a ingestão, assegurando 
de forma efetiva que a água disponibilizada aos Magistrados, 

Servidores e Usuários da Justiça atendem ao padrão de 
qualidade.

- R$ 70.000,00 Alto Prorrogação

14 SIL Contratação dos Serviços de Limpeza e 
Conservação (Contrato 52/2020).

Manuter os ambientes de trabalho limpos e agradáveis, 
oferecendo aos servidores e Magistrados as condições 

necessárias a execução das atividades administrativas e 
judiciais, de forma salubre.

- R$ 3.300.000,00 Alto Prorrogação

15 SIL Contratação dos Serviços de Copeiragem e 
Garçonagem (Contrato 12/2021).

Melhoria no atendimento das audiências, reuniões, sessões, 
atendimentos, cursos e eventos do TJRR. - R$ 684.486,48 Alto Prorrogação

16 SIL

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento e 

reposição de quaisquer 
componentes/materiais novos às 

instalações que compõem as subestações 
rebaixadoras (abrigadas e aéreas) de 
energia elétrica de média para baixa 

tensão. Contrato nº. 16/2019.

- - R$ 130.000,00 Alto Prorrogação

17 SIL
Emissão de Registros de Responsabilidade 
Técnica (RRT) - Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - Contrato nº. 003/2019.
- - R$ 1.500,00 Alto Prorrogação

18 SIL

Emissão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA/RR -

Contrato de nº. 12/2016.

- - R$ 6.000,00 Alto Prorrogação

19 SIL Locação de Micro-ônibus e Ônibus, em 
caráter diário, sem motorista.

Transporte de Magistrados, Servidores, Colaboradores em 
serviço e assistidos da justiça, em viagens em trechos 

urbanos, rurais e intermunicipais.
- R$ 60.000,00 Alto Prorrogação

20 SIL
Locação de Veículos (3 sedans), com 

quilometragem livre e sem fornecimento de 
combustível (Contrato n. 36/2020).

Transporte de pessoas em serviço, de materiais, documentos 
e pequenas cargas para o TJRR. - R$ 76.271,04 Alto Prorrogação



21 SIL

Prestação de Serviços de Locação de 
Veículos sem motorista (caminhonete e um 

sedan), com quilometragem livre e sem 
fornecimento de combustível (Contrato 

54/2020).

Transporte de Magistrados (Desembargadores), de pessoas 
em serviço, de materiais, documentos e pequenas cargas 

para o TJRR.
- R$ 687.153,36 Alto Prorrogação

22 SIL

Prestação de Serviços de Locação de 
Veículos sem motorista (Corollas), com 

quilometragem livre e sem fornecimento de 
combustível. (Contrato n 59/2021).

Transporte de Pessoas em serviço, de materiais, documentos 
e pequenas cargas para o TJRR. - R$ 430.408,80 Alto Prorrogação

23 SIL
Prestação de Serviço de Administração e 

Gerenciamento compartilhado dos veículos 
Oficiais.

Atender o Gerenciamento dos veículos. - R$ 350.000,00 Alto Prorrogação

24 SIL Serviço de manutenção de cerca elétrica, 
serpentinas e motores para portão.

Garantir o funcionamento do sistema de segurança e 
vigilância dos imóveis. - R$ 100.000,00 Alto Prorrogação

25 SIL Serviço de Rastreamento e Monitoramento 
de Veículos. Prover Rastreamento e Monitoramento. - R$ 20.520,00 Alto Prorrogação

26 SIL Manutenção de poços artesianos. Garantir a potabilidade da água e a eficiência do sistema de 
bombeamento. - R$ 190.000,00 Alto Prorrogação

27 SIL

Prestação do Serviço, de natureza 
continuada, de transporte de pessoas em 

serviço, materiais, documentos e pequenas 
cargas, sem fornecimento de veículos.

Contratação de motoristas terceirizados. - R$ 811.539,96 Alto Prorrogação

28 SIL Serviço de Transporte Fluvial para o Poder 
Judiciário do Estado de Roraima. Atender às necessidades dos Oficiais de Justiça. - R$ 185.385,40 Alto Prorrogação

29 SIL Serviço de Transporte Fluvial - 
Embarcação. Atender às necessidades dos Servidores. - R$ 200.000,00 Alto Prorrogação

30 SIL Serviço de Transporte Aéreo. Atender as necessidades dos Servidores do Poder Judiciário 
de Roraima. - R$ 50.000,00 Alto Prorrogação

31 SIL Contratação dos serviços de carga e 
descarga, artífices e almoxarife. Garantir a conservação dos bens móveis e imóveis. - R$ 873.525,15 Alto Prorrogação

32 SIL Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva das instalações elétricas prediais

Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas 
prediais e implantação de novos circuitos elétricos, em baixa 

tensão.
- R$ 396.798,91 Alto Prorrogação

33 SIL Aquisição de refeição para atender ao 
Tribunal do Júri.

Visa proporcionar a alimentação aos participantes do Júri, 
face a imprecisão da duração das sessões. diversos R$ 400.000,00 Alto Prorrogação

34 SIL Contratação de serviço de carregadores e 
caminhão baú.

Visa garantir a conservação e a organização no transporte 
dos bens móveis do Poder Judiciário. diversos R$ 70.000,00 Médio Prorrogação

35 SIL

Contratação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva, instalação, remoção e 

reparos imediatos dos equipamentos de 
climatização e refrigeração.

Visa manter os ambientes climatizados, além de suprir as 
demandas de refrigeração dos diversos setores deste 

Tribunal.
diversos R$ 390.000,00 Alto Prorrogação

36 SIL

Contratação de serviço de manutenção 
preventiva, corretiva de equipamentos de 
som, na capital e no interior, e serviço de 

operador de som para as sessões.

Visa proporcionar a operação e gravação de júris, sessões de 
julgamento do Tribunal Pleno, Varas Criminais e Câmara 

Única.
diversos R$ 195.938,08 Alto Prorrogação

37 SIL
Contratação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema VRF do 
Fórum Criminal.

Visa manter a climatização nas dependências do Fórum 
Criminal. diversos R$ 300.000,00 Alto Prorrogação

38 SIL Fornecimento de água tratada, coleta e 
tratamento de esgotos sanitários.

Os serviços de água tratada e de coleta e tratamento dos 
esgotos sanitários. diversos R$ 48.000,00 Alto Prorrogação



39 SIL Fornecimento de energia elétrica. Manter o funcionamento de todo o Poder Judiciário. diversos R$ 400.000,00 Alto Prorrogação
40 SIL Reforma de móveis. Garantir a conservação dos bens. R$ 150.000,00 Alto Prorrogação
41 SIL Serviço de transporte terrestre - Táxi Gov - - R$ 300.000,00 Alto Prorrogação

42 SGE
Contratação de empresa para prestação do 

serviço de manutenção do Sistema de 
Gestão da Qualidade.

- - R$ 60.000,00 Alto Prorrogação

43 GabMil
Manutenção preventiva e corretiva com 
recarga de extintores de incêndio para 

extintores do tipo ABC.

Garantir a integridade física dos Magistrados, Servidores, 
Visitantes e instalações dos prédios do TJRR. Apagar 

pequenos incêndios e combater grandes incêndios.
248 R$ 43.000,00 Alto Prorrogação

44 GabMil Contratação de vigilância armada para 
capital e comarcas do interior.

Proporcionar proteção e segurança, a integridade física dos 
Magistrados, Servidores, Colaboradores, Servidores Cedidos, 

Terceirizados e Visitantes dos Prédios do TJRR, bem como 
manter a integridade do Patrimônio.

- R$ 3.761.586,00 Alto Prorrogação

45 BIBLIOTECA
Assinatura anual de atualização de normas 

técnicas para compor o acervo digital da 
biblioteca virtual do TJRR.

Subsidiar as atividades desenvolvidas pelos Setores 
Demandantes, bem como ao Núcleo de Controle Interno, em 
cumprimento às atividades previstas nos planos de ações e 

ainda por se tratar de material técnico essencial para os 
processos de auditoria e desenvolvimento das atividades que 

necessitavam de normatização e padronização de acordo 
com normas nacionais e internacionais.

1 R$ 6.400,00 Alto Prorrogação

46 BIBLIOTECA

Contratação do serviço de melhoria da 
capacidade do software Poliglota/Módulo 
pesquisa de legislação e disponibilização 

de mais espaço no DataCenter de 
hospedagem para cadastro de arquivos 
robustos Data Center da empresa SGW, 

proprietária do Software Poliglota (Contrato 
27/2019).

Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e 
atualização de versões do software Poliglota, bem como de 
serviço de hospedagem no Data Center da empresa SGW, 

proprietária do Software Poliglota.

1 R$ 50.000,00 Baixo Prorrogação

47 STI Enlaces ópticos Manutenção em todas as fibras do TJRR. 1 R$ 1.475.152,47 Alto Prorrogação
48 STI Link 1 de Internet com velocidade 300Mbps Prover acesso à internet e disponibilizar os serviços do TJRR. 1 R$ 94.797,48 Alto Prorrogação
49 STI Link 2 de Internet com velocidade 300Mbps Prover acesso à internet e disponibilizar os serviços do TJRR. 1 R$ 77.988,00 Alto Prorrogação

50 STI
BI - Prestação de Serviços de Plataforma 

Analítica e de Inteligência Empresarial  
Corporativa -  Vigência: 10/02/2023

Empresa especializada na construção de Paineis e licenças 
do BI. 1 R$ 356.358,00 Médio Prorrogação

51 STI

BI - UST - Prestação de Serviços de 
Plataforma Analítica e de Inteligência 
Empresarial  Corporativa -  Vigência: 

28/12/2022

Empresa especializada na construção de Paineis e licenças 
do BI. 1.875 R$ 458.718,75 Médio Prorrogação

52 STI Ampliação dos serviços de suporte (1°,2° e 
3° Nível) UST Ampliar o suporte incluindo infraestrutura. 67.000 R$ 4.000.000,00 Médio Prorrogação

53 STI Google Workspace

Contratação de uma segunda alternativa para 
Videoconferência com mais recursos que a solução atual; 

Upgrade nas contas dos usuários e setores; Contratação de 
serviços de apoio à equipe de desenvolvimento.

1 R$ 1.200.000,00 Médio Prorrogação 

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

com internet móvel de 15GB e SIMCARDS

Atender as necessidades de comunicação do TJRR com a 
telefonia móvel. 1 R$ 14.280,00 Média Prorrogação



55 STI

Serviços de suporte técnico relacionados à 
microinformática, incluindo o atendimento e 
resolução de requisições e incidentes, para 

usuários internos e externos, bem como 
manutenção programada de equipamentos, 
através de pessoal capacitado para tal fim 

(20.000 UST's)

Serviço de manutenção de computadores e atendimento aos 
usuários. 1 R$ 1.066.687,50 Médio Prorrogação

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

com internet móvel de 15GB e SIMCARDS

Atender as necessidades de comunicação do TJRR com a 
telefonia móvel. 1 R$ 14.280,00 Médio Prorrogação

57 STI Pontos de rede Atender as demandas de pontos de rede. 1 R$ 1.401.779,13 Alto Prorrogação

58 STI Duas licenças do SDGB Oracle 

Contratação do serviço de suporte e atualização para 02 
(duas) licenças, que dispõe o TJRR, atualmente, é 

fundamental para manter SGBD Oracle atualizado, em bom 
funcionamento do sistema e prover segurança dos dados, 
uma vez que o fabricante/desenvolvedor deste software o 

mantém em um processo evolutivo constante.

1 R$ 101.300,79 Baixo Prorrogação

59 SIL

Fornecimento de licença de uso de 
software de gerenciador de novo software 
de serviços  pelo período 12 (doze) meses. 

(Milldesk)

Sistema de chamados da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística. 1 R$ 58.800,00 Médio Prorrogação

60 STI

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

Locação de Postes para passagem de fibra ótica. 1 R$ 167.007,60 Baixo Prorrogação

61 STI Contratação de Empresa para manutenção 
da Video conferência Sustentação do Scriba. 1 R$ 301.988,04 Médio Prorrogação

62 STI Windows + AD Catálogo de serviços Windows e aquisição de licenças. 1 R$ 2.632.615,40 Médio Prorrogação

63 STI

Telefonia Móvel - com internet móvel 
ilimitada, respectivos SIMCARDS 

USB/3G/4G e aparelhos em regime de 
COMODATO

Atender às necessidades de comunicação do TJRR com a 
telefonia móvel. 1 R$ 133.440,00 Médio Prorrogação

64 STI

Prestação de serviço de conexão de dados 
de acesso dedicado e full, tanto para 
download quanto para upload, com 

velocidade mínima de 20 Mbps, para 
interligação das Comarcas do Interior do 

TJRR com a Sede Administrativa do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

Comunicação do interior. 1 R$ 1.044.060,00 Alto Prorrogação

65 STI VOIP Contratações atuais foram prorrogadas emergencialmente e 
precisamos contratar nova solução. 1 R$ 4.500.000,00 Alto Prorrogação

66 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

Mandamus 1 R$ 16.704,00 Baixo Prorrogação



67 STI

Prestação de 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

Manter a segurança e funcionalidades do Data Center. 1 R$ 185.000,00 Alto Prorrogação

68 STI Infraestrutura para Backup

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

Cópia de Segurança - Restauração constantes no Projeto 
Simplificar do TJRR. 0014853-25.2021.8.23.8000

1 R$ 138.950,50 Alto Prorrogação

69 STI

Prestação de serviços de suporte técnico 
relacionados à microinformática, incluindo o 
atendimento e resolução de requisições e 

incidentes, para usuários internos e 
externos, bem como manutenção 

programada de equipamentos, através de 
pessoal capacitado para tal fim, inclusive 

com o fornecimento de sistema de 
gerenciamento de serviços por meios 

próprios.

Suporte técnico especializado. 1 R$ 351.187,50 Médio Prorrogação

70 NUCRI
Contratação de empresa para prestação do 
serviço Clippagem de matérias e conteúdos 

das redes sociais

Relatórios de resultados de
comunicação. - R$ 58.596,00 Alto Prorrogação

71 NUCRI Produtora de vídeos e filmagem Transmissão de sessões e
eventos. - R$ 59.798,57 Alto Prorrogação

72 NUCRI Agência de comunicação Mídia indoor e campanhas
institucionais. - R$ 1.646.759,30 Alto Prorrogação

73 NUCRI

Contratação de empresa para prestação 
dos Eventos-Grupo 05 -Decoração – 

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

Decoração de eventos
institucionais, iluminação. - R$ 223.321,51 Alto Prorrogação

74 NUCRI

Eventos- Floricultura e Sonorização- 
Grupos 06 e 07 – sétimo Termo Aditivo 
anexo I e II itens 48 a 61 do Contrato 

42/2018

Sonorização de eventos. - R$ 120.640,96 Alto Prorrogação

75 NUCRI
Fornecimento de refeições conforme anexo 
I do item de 1 a 9 Segundo Termo Aditivo 

do contrato 33/2021

Atendimento ao Juri e
Presidência, assim como
coffe break de eventos.

- R$ 369.835,00 Alto Prorrogação

76 NUCRI

Contratação de empresa para prestação de 
Serviços de natureza continuada de 

hospedagem-itens 01 a 03 do Contrato 
52/20212 

Hotelaria para Juri e visitantes. - R$ 35.868,25 Alto Prorrogação

VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES NO EXERCÍCIO 2023 R$ 64.613.920,30


