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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC

VERSÃO PRELIMINAR
EXERCÍCIO 2023

ITEM
Unidade 

requisitante 
do item

Descrição sucinta do objeto Justificativa para a necessidade da 
aquisição ou Nova

Quantidade a ser 
adquirida ou 

contratada
Estimativa 

preliminar do valor

Grau de prioridade da 
compra ou Nova, com 

graduações (alto, 
médio e baixo)

Nova Nova ou 
Prorrogação

CONTRATAÇÕES NOVAS

1 SGA Inscrição de servidores em 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$ 17.600,00 alto Nova

6 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.

- - R$ 3.000.000,00 médio Nova

7 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de 
persianas. - - R$ 40.000,00 médio Nova

8 SIL Aquisição, por ata de registro de preços, de 
placas para sinalização interna e externa. - - R$ 20.000,00 médio Nova

9 SIL Serviço de esgotamento e desentupimento 
de fossas e tubulações.

Garantir o funcionamento do sistema de 
esgoto. - R$ 5.000,00 alto Nova



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

11 SIL Aquisição de motores elétricos. Garantir a segurança das infraestruturas e 
limitar o acesso as áreas restritas. - R$ 15.000,00 médio Nova

12 SIL

Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva em motores, gerador, fonte 
retificadoras, reguladores, baterias 

correias, bicos de injeção, filtros e óleo do 
motor.

Segurança e infraestrutura com relação aos 
equipamentos de geração de energia. - R$ 250.000,00 alto Nova

13 SIL Manutenção de elevadores. Garantir a segurança e transporte dos 
usuários. - R$ 190.000,00 alto Nova

14 SIL Aquisição de botijas de gás (recargas). Gás para ser utilizado nas copas pra fazer 
café, chá e outros. diversos R$ 20.000,00 médio Nova

15 SIL
Aquisição, por ata de registro de preços, de 

Bens de Refrigeração (0004452-
30.2022.8.23.8000)

Climatização de novos setores e substituição 
de aparelhos danificados e/ou muito antigos 

e antieconômicos.
diversos R$ 400.000,00 alto Nova

16 SIL Serviço de Seguro total de veículos. Prover Seguro total dos veículos do TJRR. - R$ 82.185,10 alto Nova

17 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

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

19 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 Nova

20 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

21 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

22 GabMil
Contratação de serviço de translado em 

carreta tipo cegonha para veiculos 
blindados.

Evitar que os 02 (dois) veículos sofram 
desgastes desnecessários no deslocamento 

daqui até a cidade de Manaus-AM.
1 R$ 12.320,00 alto Nova

23 BIBLIOTECA Aquisição de livros analógicos. Atualização do acervo físico da Biblioteca. 1 R$ 40.000,00 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 SMAT  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$ 671.464,37 alto Prorrogação



4 SGP
Licença de uso anual – GCA (Gestão de 
Competências AncoraRh) - Contrato n.º 

11/2019

Continuidade do programa de gestão por 
competências. 1 R$ 17.450,30 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 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$ 550.000,00 alto Prorrogação

9 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$ 280.000,00 alto Prorrogação

10 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$ 350.000,00 alto Prorrogação

11 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$ 100.000,00 médio Prorrogação

12 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$ 61.200,00 alto Prorrogação



13 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$ 3.122.568,31 alto Prorrogação

14 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

15 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

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

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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 SIL
Prestação de Serviço de Administração e 

Gerenciamento compartilhado dos veículos 
Oficiais.

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

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

Garantir o funcionamento do sistema de 
segurança e vigilância dos imóveis. - R$ 80.000,00 alto Prorrogação

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

25 SIL Manutenção de poços artesianos. Garantir a potabilidade da água e a eficiência 
do sistema de bombeamento. - R$ 180.000,00 alto Prorrogação



26 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

27 SIL Serviço de Transporte Fluvial para o Poder 
Judiciário do Estado de Roraima.

Atender às necessidades dos Oficiais de 
Justiça. - R$ 216.748,50 alto Prorrogação

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

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

30 SIL Contratação dos serviços de carga e 
descarga.

Garantir a conservação dos bens móveis e 
imóveis. - R$ 248.659,09 alto Prorrogação

31 SIL Contratação dos serviços de artífices. Garantir a conservação dos bens móveis e 
imóveis. - R$ 309.192,00 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$ 75.934,25 alto Prorrogação

41 SIL Serviço de Almoxarife. Garantir a conservação dos bens móveis e 
imóveis. - R$ 227.528,56 alto Prorrogação

42 SGE
Contratação de empresa para prestação do 

serviço de manutenção do Sistema de 
Gestão da Qualidade.

- R$ 60.000,00 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$ 20.000,00 Prorrogação

VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES NO EXERCÍCIO 2023 R$ 21.771.022,76


