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Item Sigla
Unidade 

Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
Qual prejuízo ao STJ na hipótese de o objeto da demanda não
for adquirido / contratado em tempo hábil?

Data de remessa dos estudos 
preliminares e  Termo de 

Referência à SAD

Data limite para início da 
execução / disponibilização do 

objeto pretendido
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 
PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)
Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

1 SIS 005909/2019 Contrato de aquisição de peças alta 12.600,00R$                                  Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

junho-19 setembro-19 5 5 5 125 interrupção inviabiliza o atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros e
servidores da Casa

2 SIS Curso para fisioterapeutas alta 45.000,00R$                                  Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

março-19 junho-19 5 5 5 125 Serviços prestados na área de saúde precisam de atualização técnica
constante para melhor efetividade em tratamentos

3 SIS Material de consumo alta 59.001,00R$                                  Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

março-19 junho-19 5 5 5 125 item indispensável para o funcionamento da SEFIS

4 SIS - Material de consumo Odontológico Baixa 220.000,00R$                                O atendimento Clínico e/ou Pericial aos Ministros e Servidores
ficará comprometido pela falta de material.

março-19 julho-19 5 5 5 125 O material de consumo é essencial para o bom andamento dos serviços
prestados pela Coordenadoria.

5 SSE Fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da RSP

Alta  R$                                                 -   Paralisação dos serviços prestados aos Senhores Ministros. maio-19 outubro-19 5 5 5 125

Alta demanda para atendimento aos Senhores Ministros na Cidade de São
paulo. Quando em deslocamento para compromissos oficiais viaturas devem
estar em bom estado de funcionamento sob pena de colocar em risco a
segurança dos Ministros e funcionários que os atendem.

6 SSE 6099/2018 Prestação de serviço de lavagem das viaturas oficiais frota RSP Alta 20.000,00R$                                  Comprometimento dos atendimentos prestados aos Senhores
Ministros.

dezembro-18 março-19 5 5 5 125

Alta demanda para atendimento aos Senhores Ministros na Cidade de São
paulo. Quando em deslocamento para compromissos oficiais viaturas devem
estar em bom estado de funcionamento sob pena de colocar em risco a
segurança dos Ministros e funcionários que os atendem.

7 SSE 036790/2018
Prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva,
funilaria, elétrica, tapeçaria, vidraçaria e substituição de peças
originais ou genuínas para veículos

Média 38.131,34R$                                  Imposibilitar o uso de viaturas para atendimento dos Ministros
no Rio de Janeiro

março-19 agosto-19 5 5 5 125 Fomentar a principal atividade de nossa unidade.

8 SSE 006678/2015
Cessão do espaço pela Inframérica, situado no Aeroporto
Internacional de Brasilia, destinada exclusivamente à
exploração de sala de recepção

Baixa 323.125,00R$                                

Prejuízo com relação à logistica das viagens dos Ministros, em
atendimentos com relação às passagens, privacidade,
bagagens e mobilidade das autoridades em suas viagens
nacionais e internacionais 

maio-19 outubro-19 5 5 5 125

Há uma prioridade em atender com excelência os Ministros em suas viagens.
Isso engloba redução no tempo de espera para embarque e desembarque
nos vôos, bem como resolução de problemas relativos à marcações e
remarcações de assentos, ou bilhetes, sendo a área utilizada dentro do
Aeroporto de grande aporte para desenvolver tais demandas. Além de
proporcionar aos ministros acomodação enquanto aguardam seus
respectivos voos.

9 STI 10859/2015

Serviço corporativo de conectividade sem fio, serviço móvel
pessoal e serviço telefônico fixo comutado, para acesso de
comunicação de voz e dados, por meio de aparelhos móveis,
nas modalidades, local, LDN e LDI nos tipos de chamadas,
móvel-fixo e móvel-móvel, com as características de serviço pós-
pa

Alta  R$                               570.000,00 Ministros e demais usuários ficarão sem serviço móvel pessoal. junho-19 outubro-19 5 5 5 125 Em trâmite o processo de contratação 5908/2018 estimado em R$
950.000,00

10 STI 015359/2018

Contratação de empresa para licenciamento de softwares
aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da
Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações
de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise
Agreement.

Alta  R$                            8.000.000,00 

Possibilidade de paralização do funcionamento dos
equipamentos que armazenam os dados estruturados do
Sistema Justiça, causando, em última análise, a paralização do
próprio sistema 

novembro-18 fevereiro-19 5 5 5 125 Prcesso instruído e encaminhado para SAD

11 STI 15359/2018

Contratação de empresa para licenciamento de softwares
aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da
Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações
de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise
Agreement.

Alta  R$                            1.000.000,00 

Possibilidade de paralização do funcionamento dos
equipamentos que armazenam os dados estruturados do
Sistema Justiça, causando, em última análise, a paralização do
próprio sistema 

novembro-18 fevereiro-19 5 5 5 125 Prcesso instruído e encaminhado para SAD

12 SJD 044/2014
Prestação de serviços de caráter operacional referente à
digitalização de processos, petições e outros documentos

Alta 5.469.000,00R$                            
Serviços de relevância para a SJD, além do término de um
excelente projeto de inclusão social, com contribuição
substancial para o STJ.

abril-19 novembro-19 5 5 5 125 Relevância das atividades exercidas e da tão importante inclusão social

13 SCO 10315/2015
Prestação de serviços de clipping de matérias jornalísticas de
interesse do Contratante, publicadas em mídia impressa e sites
da internet (clipping online)

Alta 52.703,64R$                                  

Inviabilização do acompanhamento imediato e constante das
informações relativas ao STJ na mídia nacional, dificultando a
utilização, pela administração, a consulta sistematizada e o
acompanhamento desses dados.

junho-19 janeiro-20 5 5 5 125
O serviço de clipping é ferramenta essencial para o monitoramento das
notícias sobre a instituição e seus membros, bem como de medição de
resultados das ações de Divulgação institucional.

14 SED
Fornecimento, com distribuição diária ou semanal, de jornais e
revistas impressos e de senhas para acesso online, por meio de
assinatura anual, de edições e publicações nacionais

Alta 210.000,00R$                                Indisponibilidade de jornais e revistas de informação geral
utilizadas cotidianamente pelos senhores ministros e unidades.

outubro-19 fevereiro-20 5 5 5 125

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017, cuja gradação

considerou que a não contratação dentro do prazo estipulado implica em

descontinuidade do acesso às informações publicadas nos joranis e revistas,

causando prejuízo aos usuários do serviço. 

15 SED Prestação de serviços especializados de apoio administrativo na
área de auxiliar de biblioteca.

Alta 709.804,92R$                                

A não contratação dos serviços de auxiliar de biblioteca
prejudicará as atividades, produtos e serviços oferecidos pela
Biblioteca. O objeto contempla alocação dos postos na
Biblioteca (10 postos no valor de R$ 645.277,20 )e na ENFAM
(1 posto no valor de R$ 64.527,72) .

outubro-19 março-20 5 5 5 125

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. Caso não haja a

contratação no prazo determinado, ocorrerá a indisponibilidade de auxiliares

de bibliotecas que implica em prejuízo do atendimento aos usuários e nas

atividades da Biblioteca como um todo e para a ENFAM.

16 SED 010929/2019
Fornecimento de acesso ao periódico eletrônico Broadcast
Político, produzido pela Agência Estado.

Alta 179.593,62R$                                
Indisponibilidade de periódico eletrônico de conteúdo noticioso
em tempo real utilizados pelos Senhores Ministros, SCO,
Gabinete da Presidência entre outros.

junho-19 novembro-19 5 5 5 125
Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017, cuja gradação
considerou que a contratação deverá ser realizada tempestivamente para
que não haja descontinuidade do acesso ao periódico eletrônico.

17 SED 13526/2016
Contratação dos serviços de manutenção dos sistemas
DSpace (BDJur), OJS (Estante Virtual de Periódicos e Portal de
Publicações Institucionais) e VuFind/Repox (Consórcio BDJur)

Alta 267.685,00R$                                Inconsistências, queda dos sistemas e a falta de manutenção
adaptativa e evolutiva.

julho-18 janeiro-19 5 5 5 125

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. A Biblioteca utiliza
softwares livres para gestão e disponibilização de documentos digitais. Uma
vez que não é possível a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva pelo
Tribunal, faz-se imprescíndivel a contratação de empresa para esse fim.

18 SAD

Prestação de serviços típicos de gráfica rápida, utilizando
equipamentos multifuncionais em rede, monocromático e
policromático, acessórios e acabamentos afins, fornecimento de 
todo o material de suprimento e mão de obra especializada.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (37)

Alta  R$                               497.500,00 
Descontinuidade do fornecimento dos serviços gráficos em
geral

DEZEMBRO/2018 JUNHO/2019 5 5 5 125
Serviço continuado de terceirização que não pode ser interrompido, contudo, 
o contrato tende a renovação cujo prazo está dentro dos padrões exigidos
pela Administração para uma renovação sem dificuldades.

19 SAD

Prestação de serviços típicos de gráfica rápida, utilizando
equipamentos multifuncionais em rede, monocromático e
policromático, acessórios e acabamentos afins, fornecimento de 
todo o material de suprimento e mão de obra especializada.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ( 39)

Alta  R$                               563.900,00 
Descontinuidade do fornecimento dos serviços gráficos em
geral

DEZEMBRO/2018 JUNHO/2019 5 5 5 125
Serviço continuado de terceirização que não pode ser interrompido, contudo, 
o contrato tende a renovação cujo prazo está dentro dos padrões exigidos
pela Administração para uma renovação sem dificuldades.

20 SAD Termo de Cooperação Técnica STJ-CJF Nº 012/2013 - Prestação
de seviços gráficos

Alta  R$                                                 -   
Descontinuidade do fornecimento dos serviços gráficos em
geral

JULHO/2019 DEZEMBRO/2019 5 5 5 125
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - PCAq/2019
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21 SAD 7935/2015

Contratação de empresa para a prestação de serviços de
distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de
interesse do Superior Tribunal de Justiça em jornal diário de
grande circulação no Distrito Federal e jornal de grande
circulação nacional.

Alta 25.621,75R$                                  

Não atendimento às Leis 8.666/93 e 10.520/02, que exigem a
publicação em jornais di[ários de grande circulação no Distrito
Federal, ou em jornal de grande circulação nacional, a
depender da situação, dos avisos das
licitações a serem realizadas no âmbito do STJ.

janeiro-19 maio-19 5 5 5 125 Os serviços são obrigatórios para o cumprimento às  exigências das leis.

22 SCO Subscrição/locação de software Alta  R$                                                 -   
Inviabiliza o serviço de armazenamento do Estudio Fotográfico
internamente e no Flickr

junho-19 dezembro-19 5 5 5 125 Maior qualidade fotográfica e armazenamento do acervo internamente e no
Flickr.

23 SCO 34837/2018 Codificador de vídeo Alta 152.000,00R$                                Inviabiliza a transmissão ao vivo para a TV e Rádio Justiça. outubro-18 abril-19 5 5 5 125 Sem os equipamentos não será realizar transmissão das sessões,
solenidades, posses ao vivo

24 SOJ 007568/2017

Prestação de serviços de consultoria, com vistas à elaboração
de Projeto Básico e Projeto Executivo (proposição técnica), e
outros documentos necessários à readequação, atualização e
modernização de toda a estrutura de áudio, vídeo e dados,
considerando os ambientes do STJ, bem como a assistência e
fornecimento de subsídios à fiscalização da execução do objeto
do contrato a ser firmado como resultado do fase 1

Alta 548.333,33R$                                Impossibilidade de executar a modernização dos sistemas ao
longo do exercício de 2019.

agosto-18 fevereiro-19 5 5 5 125

Sem que haja a contratação da consultoria responsável pela elaboração dos 
projetos necessários, não será possível ao STJ realizar a modernização de 

seus sistemas de áudio e vídeo.
Foi atribuída pontuação máxima de priorizaçaõ em face da necessidade de 

que tais trabalhos sejam concluídos no menor lapso temporal possível, a fim 
de possibilitar a contratação da solução, propriamente dita, que resultará na 

modernização dos sistemas.

25 SIS 013904/2019 Peças e Componentes para Autoclaves (reposição de peças) Alta 25.000,00R$                                  O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado,
caso não haja o reparo imediato dos equipamentos

Sob demanda Sob demanda 5 5 5 125
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

26 SIS 019764/2018 Kit liberação miofascial média 1.590,00R$                                    Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

março-19 junho-19 5 5 5 125  equipamento para uso em tratamento fisioterapêutico

27 STI
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, REPARO E RECUPERAÇÃO
Substituição dos micro ventiladores do Nobreak do DC 2 (Sala-
Cofre) 

Média  R$                                  30.000,00 

Se o objeto não for adquirido, irá comprometer o
funcinamento do nobreak do Datacenter DC02 do STJ . E
consequentemente comprometer a alta disponibilidade dos
serviços de TI, em casos de falha de energia.

abril-19 Imediato

5 5 5

125

Nobreak é responsável por alimentar os dispositivos da Sala-Cofre
(Datacenter DC02 do STJ), em caso de queda de luz, através de bateria. E os
microventiladores são componentes do nobreak que possuem vida útil, ou
seja, estimativa de quanto tempo pode ser usado sem perder suas
características essenciais. Com a troca de baterias do nobreak, fabricante
informou a necessidade de troca desses microventiladores.

28 ARI  - Contratação de serviços de tradução de textos Baixa  R$                                                 -   
Dificuldade de tradução do conteúdo da página internacional
do STJ para outros idiomas, bem como de documentação
oficial.   

janeiro-19 junho-19 5 5 5 125 Necessidade de serviço especializado para tradução não juramentada de 
material  institucional 

29 ACI 004561/2019 Projeto de Reforma das Salas de Julgamento Baixa 581.000,00R$                                

O não cumprimento dos artigos 3º, 4º e 9º da Resolução CNJ
230, de 22 de junho de 2016.
Este projeto fará parte do Planejamento Estratégico do
Tribunal.

junho-19 dezembro-19 5 5 5 125

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico

30 SIS 34365/2018 Aquisição de Vacinas Baixa 210.000,00R$                                

Inviabilização da Campanha de vacinação de 2019; risco de
aumento do número de afastamento dos servidores por
doenças relacionadas à gripe; aumento do índice de
absenteísmo.

outubro-18 abril-19 5 5 4 100

A não realização da campanha de vacinação pode levar ao afastamento de
um grande número de servidores e ao aumento do índice de absenteísmo,
impactando significativamente na força de trabalho do Tribunal. Além disso,
a imunização precisa ser feita em abril para que as pessoas estejam
imunizadas desde o início do período crítico de infecção da doença.

31 STI 019912/2018

Objeto a prestação de serviços de assistência técnica,
abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção
corretiva e suporte técnico para solução de painel de
visualização (Videowall).

Baixa  R$                                  56.700,00 

Se objeto não for adquirido/contratado, a administração da
infraestrutura de TIC será afetada. Irá prejudicar no
acompanhamento da sáude do ambiente de infraestrutura e
não será possível atuar antecipadamente e avaliar riscos.
Comprometerá o monitoramento contínuo e
consequentemente a garantia de alta disponibilidade dos
serviços.

agosto-18 janeiro-19 5 5 4 100
Este equipamento é essencial para o monitormento contínuo da
infraestrutura de TIC. O funcionamento adequado garante efetiva
proatividade e alta disponibilidade do ambiente de TIC.

32 SED 25339/2018 Fornecimento de obras bibliográficas estrangeiras. Alta 50.000,00R$                                  

O acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva deve estar
atualizado para atender às demandas de pedidos de pesquisas
e empréstimo de obras aos Gabinetes dos senhores ministros e
para os servidores, que desempenham as atividades judicantes
e administrativas.

outubro-18 março-19 5 4 5 100

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. O acervo

bibliográfico requer atualização constante durante o ano para atender as

solicitações de pesquisas de doutrina, os gabinetes dos ministros e unidades

administrativas. Caso o objeto não seja contratado haverá prejuízo para a

prestação jurisdicional, em virtude da ausência de informação especializada.

33 SED 000981/2019 Fornecimento de livros jurídicos e técnicos. Alta 190.000,00R$                                

O acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva deve estar
atualizado para atender às demandas de pedidos de pesquisas
e empréstimo de obras aos Gabinetes dos senhores ministros e
para os servidores, que desempenham as atividades judicantes
e administrativas.

março-19 julho-19 5 4 5 100

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. O acervo

bibliográfico requer atualização constante durante o ano para atender as

solicitações de pesquisas de doutrina, os gabinetes dos ministros e unidades

administrativas. Caso o objeto não seja contratado haverá prejuízo para a

prestação jurisdicional, em virtude da ausência de informação especializada.

34 SED Assinatura de periódicos e anuidades. Aquisição e/ou
renovação de assinaturas de títulos de periódicos impressos.

Baixa 15.000,00R$                                  
O acervo de periódicos impressos da Biblioteca precisa estar
atualizado para atender as demandas dos Gabinetes dos
Senhores Ministros, unidades administrativas e servidores.

Termos de referência/Projetos 
básicos a serem encaminhados 

durante o exercício de 2019, 
conforme vencimento das 

assinaturas

dezembro-19 5 4 5 100

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. O acervo

bibliográfico requer atualização constante durante o ano para atender as

solicitações de pesquisas de doutrina, os gabinetes dos ministros e unidades

administrativas. Caso o objeto não seja contratado haverá prejuízo para a

prestação jurisdicional, em virtude da ausência de informação especializada.

35 SED Assinatura de periódicos e anuidades. Aquisição e/ou
renovação de assinaturas de títulos de periódicos digitais.

Baixa 43.478,82R$                                  
O acervo de periódicos digitais da Biblioteca precisa estar
atualizado para atender as demandas dos Gabinetes dos
Senhores Ministros, unidades administrativas e servidores.

Termos de referência/Projetos 
básicos a serem encaminhados 

durante o exercício de 2019, 
conforme vencimento das 

assinaturas

dezembro-19 5 4 5 100

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017. O acervo

bibliográfico requer atualização constante durante o ano para atender as

solicitações de pesquisas de doutrina, os gabinetes dos ministros e unidades

administrativas. Caso o objeto não seja contratado haverá prejuízo para a

prestação jurisdicional, em virtude da ausência de informação especializada.

36 SAD 40386/2018
Fornecimento de óleo diesel comum para abastecimento dos
geradores do sistema de energia elétrica de emergência da
sede do STJ

Alta 600.000,00R$                                Comprometer o funcionamento do Sistema de Geração de
Energia de Emergência

agosto-19 fevereiro-20 5 5 4 100
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

37 SAD 33525/2018
Prestação de serviços de desinsetização, dedetização e
desratizaçao, a serem executados nas dependências do Stj e em
seus anexos, incluindo as áreas gramadas e ajardinadas.

Alta  R$                                                 -   Descontinuidade do serviço OUTUBRO/2018 FEVEREIRO/2019 5 5 4 100
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

38 SAD 001786/2019

Prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação
de bens móveis e imóveis com o fornecimento de
equipamentos necessários à realização dos serviços nas
dependências do CONTRATANTE.

Alta  R$                            8.426.700,00 Descontinuidade do serviço setembro-19 junho-20 5 4 5 100
Serviço continuado de terceirização que não pode ser interrompido, contudo, 
o contrato tende a renovação cujo prazo está dentro dos padrões exigidos
pela Administração para uma renovação sem dificuldades.
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39 SIS 011014/2019 Aparelho para foto-polimerização de resina  (02 unidades) Baixa 7.000,00R$                                    O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado março-19 julho-19 5 4 5 100
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

40 SIS Lavadora Ultrassônica em aço inox, 20 litros, com
aquecimento (01 unidade)

Baixa  R$                                                 -   O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado março-19 julho-19 5 4 5 100
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

41 SIS Relógio de parede a quartzo (05 unidades) Baixa  R$                                                 -   
A falta do equipamento atrapalha o atendimento dos
profissionais

março-19 julho-19 5 4 5 100 Equipamento essencial e de grande urgência no desenvolver da atividade
profissional para controle de tempo e de agenda.

42 SIS Seladora de papel grau cirúrgico, para uso hospitalar (01
unidade)

Baixa  R$                                                 -   O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado março-19 julho-19 5 4 5 100
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

43 SSE 037029/2018 Serviço de pedágio em rodovias nacionais - Sem Parar Alta  R$                                                 -   Vulnerabilidade na segurança das autoridades transportadas novembro-18 janeiro-19 5 4 5 100 Segurança dos Ministros. 

44 SSE 015979/2019 Aquisição de um scanner automotivo Média 25.000,00R$                                  Prejuizo na identificação/diagnóstico dos defeitos mecânicos e
elétricos, o que dificultaria a manutenção dos veículos.

junho-19 novembro-19 5 5 4 100
É um aparelho que proporciona melhor identificação/diagnóstico de defeitos
mecânicos e elétricos, antes que o veículo seja encaminhado para serviços
internos ou para contratada.

45 ACI Projeto de Atualização da Sinalização Visual do STJ Baixa 120.000,00R$                                
O STJ não cumprirá ao artigo 3º inciso V da Lei Brasileira de
Inclusão - LBI e o artigo 2º inciso 7º da Resolução CNJ 230 e a
norma da ABNT NR 90:50 quanto à sinalização acessível.

junho-19 setembro-19 5 4 5 100

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico

46 ACI 005554/2019 Contrato para Intérpretes de Libras Baixa 160.000,00R$                                O não cumprimento ao artigo 4º inciso I da Resolução CNJ 230,
de 22 de junho de 2016.

maio-19 abril-19 5 4 5 100

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico

47 SCO Serviços de manutenção e suporte técnico em sistema de
telecomunicações

Alta 142.626,98R$                                Ausência de manutenção nos equipamentos acarretará
prejuízos ao parque tecnológico da CRTV.

maio-19 agosto-19 5 5 4 100 Evitar risco de deteriorização nos equipamentos.

48 SCO 23315/2016
Servidor de armazenamento que arquiva todo o conteúdo de
áudio e vídeo produzido pela CRTV.

Alta 270.000,00R$                                Impede o armazenamento de conteúdos novos produzidos pela 
Coordenadoria sendo necessário excluir registros já existente.

outubro-18 abril-19 5 5 4 100 Arquivar conteúdo de áudio e vídeo produzido pela CRTV.

49 SIS 37280/2018
Contratação de empresa para fornecimento de material
hospitalar e medicamentos.

Alta 82.428,00R$                                  
Não haverá possibilidade de prestar atendimento aos pacientes 
que necessitem de medicamentos e de procedimentos médicos
na SIS.

novembro-18 maio-19 4 4 5 80

Interfere de forma crítica no funcionamento da SIS, responsável por
desenvolver ações que impactam na qualidade de vida dos servidores. A
indisponibilidade desses itens inviabiliza parte significativa dos atendimentos
aos pacientes. Pelas características do serviço prestado (ambulatorial),
restrições de acondicionamento, estocagem e controle, são mantidos
quantitativos estratégicos para resolução das necessidades imediatas e no
curto prazo. De maneira tempestiva, o fornecimento precisa ser adequado às
flutuações da demanda ao longo do ano.

50 SOJ 034864/2018
Aquisição, conserto e ajustes de vestimentas talares (becas e
capas) e etiquetas de identificação

Baixa  R$                                                 -   

A prestação de serviços possui natureza de demanda contínua.
A descontinuidade da prestação desse serviço comprometerá a
obtenção e mautenção de vestimentas talares de uso
obrigatório por Ministros, seus auxiliares e advogados no
âmbito das sessões de julgamento desta Corte.

outubro-18 março-19 4 5 4 80

Relevância: pontuação atribuída em virtude de o atendimento à demanda
ser de natureza contínua, portanto imprescindível ao atendimento dos
Senhores Ministros, auxiliares da Justiça e advogados no cumprimento das
exigências formais no que tange ao uso de vestes talares em sessões de
julgamento, nos termos dos artigos 29 § 1º e 321 do RISTJ; Urgência:
pontuação máxima conferida em razão da necessidade de garantir a
continuidade da prestação do serviço, e considerando a existência de
processo de aquisição em andamento, o qual espera-se concluído em
Março/2019; Tendência: em um cenário no qual haja uma solução de
continuidade na prestação do serviço, estima-se que haja prejuízos
consideráveis em aspectos atinentes ao cumprimento das normas
regimentais sobre o objeto em apreço, acima descritas.

51 SIS 017490/2019 Serviços de Organização de Eventos Baixa 10.000,00R$                                  Não realização dos Programas STJ de Olho na Balança e Chef
por um dia.

agosto-19 setembro-19 4 4 5 80 A não realização dos programas geraria impactos negativos para a saúde dos
servidores.

52 SIS 19384/2018
Aquisição de Aparelhos de pressão arterial com base. (10
unidades)

Baixa  R$                                                 -   
Desacordo com a norma vigente que regulamenta o uso desse
tipo de equipamento. 

julho-18 janeiro-19 4 5 4 80
Necessidade de substituição dos equipamentos que possuem mercúrio no
mecanismo de funcionamento, para atender determinação da RDC 145 -
ANVISA, de 21/03/2017, a partir de janeiro de 2019. 

53 SIS 001839/2019 Aquisição de Desfibrilador Cardíaco - externo automático (DEA). Alta 30.000,00R$                                  Cobertura insuficiente para atendimento de emergência por
haver apenas uma unidade disponível na SIS. 

janeiro-19 junho-19 5 4 4 80

Trata-se de equipamento fundamental nos atendimentos de emergência,
que devem ser utilizados no menor intervalo de tempo para possibilitar
maiores chances de sobrevida da vítima. A SIS possui apenas uma unidade
em seu espaço físico, o que coloca a população assistida em risco, quando da
retirada do equipamento para manutenção/conserto ou para cobertura de
eventos externo ao tribunal - CJF, CNJ.

54 SSE 41299/2018

Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com
substituição de peças, componentes e outros materiais
necessários para um espectrômetro de massa portátil (Detector
de Drogas e Bombas)

Média 73.766,70R$                                  

O equipamento em tela foi adquirido recentemente, e sua
garantia contratual expira em 5/7/2019, ficando a descoberto
o funcionamento do equipamento para inspeção de
encomendas e correspondências

janeiro-19 julho-19 5 4 4 80 Final da garantia do fabricante

55 SSE 015099/2019 Aquisição de detectores de metais (pórticos) Média 32.000,00R$                                  

A aquisição objetiva suprir a ausência de manutenção
preventiva/corretiva nos equipamentos CEIA/SMD600
Multizone, marca Smiths Detection Brasil, cuja contratação de
manutenção mostrou-se anti-econômica, conforme
informações contidas no Processo SEI nº 31159/2017

maio-19 outubro-19 5 4 4 80 Reposição dos equipamentos não cobertos por contrato de manutenção, que
fazem a vistoria de segurança nas portaruias.

56 SSE 19451/2017 Substituição Integral do sistema de vigilância IP Alta 7.749.500,00R$                            
Comprometimento da segurança visual, obsolescência do 
sistema, aumento do risco de
ocorrência de problemas. 

agosto-17 enviado 4 5 4 80 Sistema de supra importância para a segurança de Magistrados, servidores e
demais transeuntes que utilizam o STJ.

57 ACI Projeto de Sensibilização e Capacitação quanto à LBI Baixa 40.000,00R$                                  

O não cumprimento do artigo 3º da Convenção sobre o Direito
das Pessoas com Deficiência, dos artigos 2º, na alínea e 10º da
Resolução CNJ 230, de 22 de junho de 2016 e o não
atendimento artigo 79 § 1º da Lei Brasileira de Inclusão.

julho-19 setembro-19 4 4 5 80

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico
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58 ACI Projeto Selo de Acessibilidade e Inclusão Baixa 10.000,00R$                                  

O não cumprimento ao artigo 2º, ao capítulo III em sua seção
III da Resolução CNJ 230, de 22 de junho de 2016 e ao artigo
XX das Disposições Preliminares da Lei Brasileira de Inclusão.
Este projeto fará parte do Planejamento Estratégico e das
comemorações dos 30 anos do Tribunal.

junho-19 novembro-19 5 4 4 80

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico

59 STI

025887/2018 -
Inspeção SSL
013851/2018 -
Firewall/WAF

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS

Solução de segurança de borda (Firewall, Inspeção SSL, WAF,
Balanceador)

Alta  R$                            5.000.000,00 

No caso de não contratação do firewall, o serviço de acesso à
internet, bem como os serviços web ficarão prejudicados.
Importante ressaltar que o WAF e a Inspeção SSL possuem
prioridade menor.

Já encaminhado a SAD, poderá ser 
adquirido ainda em 2018

Imediato

5 4 4

80 Serviço essencial

60 SOJ Modernização da CTAQ/SAVID: aquisição e instalação de
equipamentos e softwares e treinamento de pessoal

Alta 15.306.413,25R$                          

Tendo em vista as diretrizes formuladas pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, procedeu-se à extinção do cargo
de taquígrafo nesta Corte. Em vista disso, a atividade de
transcrição de votos, palavras, decisões e demais
manifestações proferidas nas sessões de julgamento desta
Corte se dá a partir das gravações de áudio e vídeo obtidas "in 
loco" . Por essa razão, e considerando o elevado grau de
obsolescência do parque tecnológico à disposição da Seção de
Áudio e Vídeo (SAVID), caso os referidos equipamentos não
sejam substituídos, haverá um impacto negativo na qualidade
final da atividade em apreço, comprometendo sobremaneira ,
em última análise, o interesse direto da Presidência desta
Corte em proceder à reestruturação orgânica da área
responsável pela atividade em apreço. 

abril-19 setembro-19 5 4 4 80

Relevância: pontuação máxima atribuída em razão de atendimento, por 
meio do objeto da contratação, à diretriz da Presidência em implementar a 
reestruturação da área responsável pelo registro de informações no âmbito 
das sessões de julgamento desta Corte; Urgência: prioridade alta conferida 
em razão da necessidade de adequação logística frente à estruturação da 

área e ao elevado grau de obsolescência do parque tecnológico à disposição 
da SAVID; Tendência: a solução atualmente adotada, em que pese atender às 

necessidades, carece de aperfeiçoamento por ser precária e causar perda 
nos registros de áudio e vídeo, o que implica prejuízos no trabalho final da 
produção de notas de transcrição do conteúdo das sessões de julgamento 

desta Corte.

61 SAD 017532/2019
Serviços de manutenção dos tirantes de sustentação do prédio
da Administração

Alta 1.500.000,00R$                            Afetar o sistema de sustentação do prédio junho-19 outubro-19 5 4 4 80
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

62 SSE 002570/2019
Contratação de mão-de-obra: motoristas, lavadores,
mecânicos, eletricistas, supervisores, borracheiro

Alta 7.860.787,96R$                            Prejuízo nos serviços de transporte prestados março-19 agosto-19 5 3 5 75 Manter os serviços de transporte do STJ

63 SAD 000700/2019
Fornecimento parcelado de papel higiênico, com os respectivos
dispensers em regime de comodato.

Alta  R$                               126.700,00 Descontinuidade do fornecimento do produto janeiro-19 maio-19 5 3 5 75 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

64 SAD 029729/2016
Fornecimento parcelado de papel toalha, com os respectivos
dispensers em regime de comodato. 

Alta  R$                               108.600,00 Descontinuidade do fornecimento do produto junho-19 dezembro-19 5 3 5 75
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

65 SSE Protetor plástico para bilhete de passagem aérea -
confeccionado em plástico transparente.

Baixa  R$                                                 -   
Os bilhetes de passagem ficariam sem a proteção plástica,
podendo ocasionar perda, ou algum dano material ao bilhete
emitido

fevereiro-18 fevereiro-19
3 5 5

75 O material que temos para utilização já esta em estoque final. 

66 STI 31184/2018

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO - STORAGES E ATIVOS DE
REDE SAN

Aquisição de novo equipamento de Storage 

ALTA  R$                                                 -   
Risco a operação do ambiente VM e consequentemente aos
sitemas do tribunal

Já encaminhado a SAD, poderá ser 
adquirido ainda em 2018

abril de 2019

5 5 3

75 processo de migração e validação da solução são demorados 

67 AGS - Implantação do projeto piloto de Usina Fotovoltaica do STJ Alta  R$                                                 -   
Pretende-se com a usina alcançar uma economia da ordem de
4,5% na conta de energia elétrica do STJ

janeiro-19 junho-19

5 3 5

75

As despesas com energia tem apresentado um perfil crescente e
representam atualmente cerca de 9 milhões no orçamento do STJ. A projeto
da usina fotovoltaica tem como objetivo trazer uma redução, com um
período de pay back razoável e, dependendo do seu sucesso, pretende-se
expandir para a área de estacionamento do Parque Bosque dos Tribunais. 

68 SAD
Prestação de serviços sob demanda de confecção de carimbos,

reposição de refil (almofada) e de borracha de polímero para
carimbos auto-entintados. 

Média  R$                                  16.000,00 Descontinuidade do fornecimento do produto maio-19 novembro-19 4 4 4 64
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

69 SAD 003276/2019 Fornecimento e instalação de banner e vinil adesivo. Média 20.500,00R$                                  Descontinuidade do fornecimento do produto fevereiro-19 junho-19 4 4 4 64
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

70 SAD 016725/2019
Prestação de serviços de encadernação de livros e documentos
pertencentes ao STJ e gravação em dourado, prata e preto de
letra em capas de trabalhos. 

Média  R$                                  20.000,00 Descontinuidade do fornecimento do produto Sob demanda outubro-19 4 4 4 64
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

71 SIS Aparelho laserterapia alta 4.500,00R$                                    Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

março-19 setembro-19 4 4 4 64
item de licitação fracassada em 2018. A SEFIS disponibiliza de apenas 01
aparelho para 05 fisioterapeutas. Portátil pela facilidade de locomoção.
Serviço de dedicação exclusiva de mão de obra

72 SIS Maca alta 6.250,00R$                                    Possibilidade de problemas posturais nos fisioterapeutas da
Casa

março-19 setembro-19 4 4 4 64
item de licitação fracassada em 2018. A SEFIS disponibiliza de apenas 01
aparelho para 05 fisioterapeutas. Portátil pela facilidade de locomoção.
Serviço de dedicação exclusiva de mão de obra

73 SIS 19384/2018
Aquisição de Aparelhos de pressão arterial sem base. 

(Equipamento Multiparâmetro   2 unidades)
Baixa  R$                                                 -   

Equipamentos em condições precárias de uso, sem 
possibilidade de alimentação em rede elétrica, com grande 
consumo de pilhas.

julho-18 janeiro-19 4 4 4 64

Há necessidade de substituição, no curto prazo, dos equipamentos em uso
nos postos de atendimento de enfermagem e nas maletas de emergência por 
modelos mais eficientes, que permitam alimentação em rede elétrica,
garantindo a qualidade da assistência, a precisão dos dados obtidos e
eliminando o grande consumo de pilhas. 

74 STI

ACESSÓRIO P/ APARELHO CELULAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CARREGADOR

para uso nos aparelhos celulares de posse do Tribunal

Média  R$                                    5.080,00 Celulares ficarem inoperantes junho-19 outubro-19

4 4 4

64 Recuperação imediata do dispositivo carregador dos celulares dos cargos de
autoridade deste tribunal

75 STI

APARELHO TELEFÔNICO TIPO CELULAR, REPARO E 
RECUPERAÇÃO

Manutenção e concerto dos aparelhos celulares de posse do 
Tribunal

Média  R$                                  20.500,00 Celulares ficarem inoperantes dezembro-18 abril-19

4 4 4

64 Recuperação imediata do dispositivo carregador dos celulares dos cargos de
autoridade deste tribunal

76 STI 19280/2018

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INFRA-ESTRUTURA
DE ACESSO A APLICAÇÕES

Contratação de serviço automático de envio de mensagens
curtas de texto - SMS - (Short Message Service)

Média  R$                                                 -   Falha na comunicação durante o plantão judicial maio-19 setembro-19 4 4 4 64 Serviço essencial de aviso de servidores que atuam no plantão judicial

Página 4 de 16



Item Sigla
Unidade 

Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
Qual prejuízo ao STJ na hipótese de o objeto da demanda não
for adquirido / contratado em tempo hábil?

Data de remessa dos estudos 
preliminares e  Termo de 

Referência à SAD

Data limite para início da 
execução / disponibilização do 

objeto pretendido
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 
PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)
Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - PCAq/2019

77 SCO
Contratação de empresa especializada serviços técnicos 
profissionais para correções, customização e evoluções do 
Portal STJ, no que se refere a conteúdo e novas funcionalidades, 
além de atendimento e suporte no uso do sistema gerenciador.

Alta 486.860,00R$                                Inoperância parcial do Portal do Tribunal, além de cessar 
melhorias e novas funcionalidades.

julho-19 outubro-19 4 4 4 64

O portal já está bastante desatualizado em novas tecnológias e
operacionalmente, portanto é bastante relevante a aquisição. Como ainda
possímos uma licença de outro produto vigente, a prioridade não é máxima,
no entanto uma demora na disponibilização significa custos a mais.

78 SCO Licença de uso de software Média  R$                                                 -   
Inviabilizar atualização dos serviços usado na ilhas de edição de
vídeos na CRTV.

janeiro-19 abril-19 4 4 4 64 Atualização de sistema de edição.

79 SCO
Subscrição/locação de software. Assinatura anual da
plataforma SoundCloud para publicação na internet de notícias
de rádio da CRTV.

Média 600,00R$                                        Invibializa a publicação de conteúdo pela Rádio em redes
sociais.

fevereiro-19 junho-19 4 4 4 64 Viabilizar a publicaçâo de conteúdo pela rádio em redes sociais.

80 SAD Reforma das câmaras frigoríficas Alta 200.000,00R$                                Afetar o funcionamento das câmaras frigoríficas que atendem
o Restaurante do STJ

junho-19 novembro-19 4 4 4 64
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

81 SAD 02549/2018
Fornecimento parcelado de papel toalha, com os respectivos

dispensers em regime de comodato. 
Alta  R$                               263.404,80 Descontinuidade do fornecimento do produto janeiro-19 maio-19 5 4 3 60

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

82 SAD 15719/2017 Fornecimento de café torrado e moido. Alta  R$                               290.000,00 Descontinuidade do fornecimento do produto novembro-19 abril-20 5 3 4 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

83 SAD 04943/2018
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP,
acondicionado em botijões de 13 kg.

Alta  R$                                  42.800,00 Descontinuidade do fornecimento do produto MAR/2019 agosto-19 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

84 SAD 10086/2018 Fornecimento de gêneros alimentícios Alta  R$                               188.953,12 Descontinuidade do fornecimento do produto setembro-18 janeiro-19 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

85 SAD
Fornecimento de gêneros alimentícios Grupo A - Produtos de
Supermercado, Grupo C - Produtos de Panificação e Grupo D -
Café em Cápsulas para máquina Illy.

Alta  R$                               345.328,12 Descontinuidade do fornecimento do produto agosto-19 janeiro-20 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

86 SAD 06863/2018 Fornecimento de gêneros alimentícios. Alta  R$                                  46.143,72 Descontinuidade do fornecimento do produto setembro-19 janeiro-20 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

87 SAD 32454/2017
Fornecimento de sabonete líquido, com os respectivos
dispensers em regime de comodato.

Alta  R$                                  21.000,00 Descontinuidade do fornecimento do produto março-19 julho-19 5 4 3 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

88 SAD Fornecimento de água mineral natural. Alta  R$                               353.000,00 Interrupção do fornecimento de água mineral julho-19 janeiro-20 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

89 SAD 15267/2017 Fornecimento de água mineral natural. Alta  R$                                  21.250,00 Interrupção do fornecimento de água mineral julho-19 janeiro-20 5 3 4 60 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

90 STI
EQUIPAMENTO DE REDE SWITCH

Aquisição de switch de rede - tipo CORE
Alta  R$                            2.000.000,00 Interromper 100% do funcionamento do STJ julho-19 novembro-19 5 4 3 60 Equipamento essencial para o funcionamento do Tribunal

91 SCO Confecção de placa/suporte em acrílico. Baixa  R$                                                 -   
Inviabiliza a divulgação dos 30 anos de criação e de instalação
do STJ.

abril-19 junho-19 4 5 3 60 Divulgação e Comemoração dos 30 anos da CF/88 e do STJ.

92 SCO Serviços gráficos, diagramação, arte-finalização, fotolito,
impressão

Baixa  R$                                                 -   
Inviabiliza a divulgação dos 30 anos de criação e de instalação
do STJ.

abril-19 junho-19 4 5 3 60 Divulgação e Comemoração dos 30 anos da CF/88 e do STJ.

93 SAD Açucar cristal (18109) Média  R$                                  50.100,40 Descontinuidade do fornecimento do produto março-19 agosto-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

94 SAD Álcool líquido hidratado, graduação 46,2° inpm (12810) Alta  R$                                  15.000,00 Descontinuidade do fornecimento do produto novembro-18 fevereiro-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

95 SAD Cafeteira elétrica, tipo café expresso (13130) Média  R$                                    3.200,00 Não atendimento às demandas do Refeitório dos Ministros MAR/2019 agosto-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

96 SAD Forno elétrico (10192) Média  R$                                                 -   Não atendimento às demandas do Refeitório dos Ministros março-19 agosto-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

97 SAD 038506/2018 Utensilios de copa e cozinha (17598) Média  R$                                  50.000,00 Faltar equipamentos para atendimento dos serviços de copa abril-19 outubro-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

98 SAD Máquina de fabricar gelo. (15116) Média  R$                                                 -   Não atendimento às demandas do Refeitório dos Ministros abril/2019 agosto-19 5 4 3 60
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

99 AGS 24441/2015 Construção do estacionamento Parque Bosque dos Tribunais Média 4.500.000,00R$                            

Não haver espaço disponível para estacionamento de veículos
de servidores, colaboradores, advogados, e usuários em geral,
nas mediações do STJ em razão do uso extensivo da área
atualmente disponível

- - 5 3 4 60

A construção do novo estacionamento é uma demanda antiga do STJ em
razão da dificuldade de vagas no SAFS. As negociações com o GDF
completam em 2019 10 anos. O processo encontra-se em fase final, após
publicação do Plano de Manejo do PBT, dependendo tão somente da
autorização da SEGETH/IPHAN para sua construção. Em alguns anos, a área
em volta do SAFS estará totalmente sobrecarregada em razão da demanda
por vagas, que poderá ser agravada por novas construções e uso PBT

100 SSE 31382/2017 Fornecimento de peças e acessórios FIAT Alta 133.839,42R$                                A descontinuidade da demanda, causará prejuízo na
manutenção dos veículos.

junho-19 dezembro-19 5 2 5 50 Manter a frota de veículos em perfeita condições de uso.

101 SSE 11344/2017
Fornecimento de peças e acessórios CITROEN, FORD, GM, MB,
PEUGEOT, RENAULT, VOLARE, VOLVO.

Alta 716.179,48R$                                A descontinuidade da demanda, causará prejuízo na
manutenção dos veículos.

junho-19 dezembro-19 5 2 5 50 Manter a frota de veículos em perfeita condições de uso.

102 SSE 007087/2019
Equipamento para Sistema de Segurança - Equipamento
Analisador de Linhas Telefônicas (17871)

Alta 242.748,00R$                                
Não será possível realizar varreduras eletrônicas de linhas
telefônicas do Tribunal e das residências oficiais, quanto à
busca de escutas ilícitas, clandestinas.

fevereiro-19 junho-19 5 5 2 50

O STJ possui equipamentos semelhantes obsoletos, adquiridos há 13 anos,
sendo a aquisição a forma de garantir maior segurança nas comunicações.
Devido ao longo período sem execução das varreduras eletrônicas, é
imprescindível a compra o mais breve possível a fim de aumentar as
condições de segurança.

103 SSE 007089/2019
Equipamento para Sistema de Segurança - Detector Portáti de
Junções Não-Lineares (17870)

Alta 202.050,00R$                                
Não será possível realizar varreduras eletrônicas de ambientes
do Tribunal e das residências oficiais, quanto à busca de
escutas ilícitas, clandestinas.

fevereiro-18 junho-18 5 5 2 50

O STJ possui equipamentos semelhantes obsoletos, adquiridos há 13 anos,
sendo a aquisição a forma de garantir maior segurança nas comunicações.
Devido ao longo período sem execução das varreduras eletrônicas, é
imprescindível a compra o mais breve possível a fim de aumentar as
condições de segurança.

104 SCO 19827/2018
Prestação de serviço de assinatura anual de banco de imagens
por meio digital.

Alta 7.000,00R$                                    

Invibializa a utilização das imagens na elaboração de diversas
peças editoriais e gráficas do STJ, tais como materiais
educativos; cartazes; banners; faixas; newletter; postagens
para redes sociais como Facebook, Twuitter, Instagram e
ilustrações de matérias jornalísticas do Portal do STJ e Intranet.

julho-19 dezembro-19 4 4 3 48

No vencimento do contrato todas as imagens baixadas não poderão ser
utilizadas em novas produção e contaríamos somente com o estúdio
fotógráfico para isso, que por vezes não possuí conteúdo suficiente para o
atendimento. Assim, é essencial ter tal contrato sempre ativo, considerando
que as imagens são amplamente utilizadas por várias unidades do tribunal.
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105 SCO 25502/2016
Contratação de solução de monitoramento online e em tempo
real da presença do Superior Tribunal de Justiça - STJ em redes
sociais, blogs e fóruns discussão na internet.

Alta 70.000,00R$                                  

Inviabiliza o gerenciamento estratégico do relacionamento nas
redes sociais do STJ com o público externopressupõe a
disponibilidades de informações necessárias para o
planejamento das mídias sociais e

janeiro-19 abril-19 4 3 4 48

Caso fiquemos sem a ferramenta, novas crises de imagem não seriam
detectadas prontamento, além de uma dificultação no acompanhamento de
assuntos relevantes para o Tribunal que mereçam o destaque na produção
de cards e afins. 

106 SIS 19384/2018 Aquisição de Eletrocardiógrafo portátil digital. Alta 16.000,00R$                                  

Inviabilidade de atendimentos com necessidade de avalição 
cardiológica, especialmente quando externos à SIS. Aparelho a 
ser substituído com mais de 17 anos de uso e funcionamento 
precário.

março-19 setembro-19 4 3 4 48

Necessidade de substituição de um dos eletrocardiógrafos ainda em uso na
SIS, que apresenta desgaste pela utilização de longa data, por equipamento
de tecnologia mais moderna, assegurando agilidade e eficiência na
realização dos exames e, por consequência, favorecendo a avaliação do
paciente.  

107 SSE Aquisição de leitora coletora de dados biométricos Baixa  R$                                                 -   
Automatização da fiscalização de postos de vigilância, que
atualmente é registrado em papel

março-19 setembro-19 3 4 4 48 Diminuição da grande quantidade de papel utilizado na unidade 

108 SIS MANUTENÇÃO E/OU REPARO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO -
HOSPITALARES

Baixa  R$                                                 -   
Equipamento de socorro pode ficar inoperante, tornando a
brigada incapacitada de fazer atendimento de emergência

outubro-19 dezembro-19 4 3 4 48 Obrigatório, mas existe em estoque

109 SED Impressão em Vinil Baixa  R$                                                 -   

Ocorreria atraso no projeto de renovação das exposições 
permantentes integrantes do Museu do STJ, gerando impactos 
diretos na qualidade dos serviços ofertados à sociedade por 
meio do indicador 10.1 do Plano Estratégico STJ 2015-2020.

abril-19 agosto-19 4 4 3 48

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades realizadas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020 (item 10.1 - ações de cidadania), bem como os
impactos da mora no atendimento da demanda à qualidade do atendimento
e das informações disponibilizadas ao público visitante das exposições
permanentes.

110 ENFAM 41035/2018
Aquisição de licença de software para a realização de
videoconferência por serviço Web.

Alta 2.290,73R$                                    
Não permitir a lide do Presidente da Enfam, Exmº. Sr. Min.
Herman Benjamin, em atividades internacionais que
demandam videoconferência por serviço Web.

janeiro-19 janeiro-19 4 4 3 48 Itens imprescindíveis para realização das atividades finalísticas da Enfam

111 STI 038242/2018
Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão
da rede do STJ à internet.

Média  R$                               800.000,00 O STJ ficar sem internet janeiro-19 julho-19 5 3 3 45 Serviço essencial

112 STI 038242/2018
Prestação de serviço de comunicação de dados para conexão da
rede do STJ à internet.

Média  R$                                                 -   O STJ ficar sem internet janeiro-19 julho-19 5 3 3 45 Serviço essencial

113 ENFAM 38533/2018
Contratação de livraria ou distribuidor especializado para o
fornecimento de obras bibliográficas de origem nacional

Baixa 55.000,00R$                                  Não fornecer o material didático necessário para a formação
de magistrados

dezembro-18 fevereiro-19 5 3 3 45 Itens imprescindíveis para realização das atividades finalísticas da Enfam

114 SIS Testes Psicológicos, inventário de sintomas de stress para
adultos

Baixa
Não será possível realizar as turmas de gerenciamento do
estresse programadas para 2019.

Maio de 2019 Dezembro de 2019 5 3 3 45

Os testes são importantes para a avaliação objetiva de sintomas de estresse
e ansiedade nas ações de prevenção da SEAPS. Existe impacto direto na
realização das turmas de gerenciamento do estresse (turmas semestrais com
10 participantes cada) pois são utilizados na avaliação inicial e após a
realização do curso.

115 SIS 004479/2019 Avaliação da Qualidade do AR Baixa 8.000,00R$                                    Descumprimento da Lei n. 13589/2018 e da Resolução n. 9 de
10/1/2003 da ANVISA.

março-19 junho-19 4 3 3 36
É muito relevante em virtude de ser uma exigência legal, que precisa ser
realizada no menor tempo possível, a fim de que possamos cumprir a
periodicidade semestral exigida.

116 AMG 35857/2018
Aquisição de licenças adicionais ao software de gestão
estratégica Stratec e renovação de suporte e garantia para a
ferramenta (Projeto estratégico Alinhamento STJ 2020)

Baixa 523.164,23R$                                
Não atendimento da demanda das unidades incluídas no
escopo do projeto de alinhamento estratégico. Estima-se que
faltam 110 licenças para acesso ao sistema.

novembro-18 abril-19 4 3 3 36

Trata-se de uma aquisição muito relevante visto que o sistema em questão é

a base de dados para o monitoramento dos resultados institucionais.

Entende-se que o menor tempo possível é a urgência requerida para não

atrasar o cronograma de implementação do projeto estratégico, cuja

conclusão está prevista para 2019. Como as licenças atuais, com o aditivo

efetuado, já se esgotaram, a tendência é de atraso da implantação do

alinhamento nas unidades faltantes para cumprimento do escopo do projeto.

117 SED

Aquisição de materiais para restauração de acervo (Filme de
poliéster. Fita para repação de livros, tipo "filmoplast", rolo com
50m. Halteres tipo bola de ferro, revestimento emborrachado.
Papel filiset neutro. Papel japonês. Papel mata-borrão. Tecido
em geral)

Baixa  R$                                                 -   
Impossibilidade de continuação das atividades de conservação
e restauração de documentos e obras. Em caso de sinistro, o
atendimento será prejudicado.

julho-19 dezembro-19 4 3 3 36

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a importância do material para a conservação dos acervos arquivísticos e
bibliográficos do Tribunal, de forma a preservar a memória institucional
presente nos registros documentais.

118 SED

Aquisição de produtos para encadernação de obras e acervos
(Cola Neutra de PVA reversível. Cola PVA de PH neutro de uso
gráfico. Couro de porco para encadernação. Revestimento
sintético. Tecido sintético par encadernação. Tinta para couro.
Vulcapel para encadernação)

Baixa  R$                                                 -   
Impossibilidade de continuação das atividades de conservação
e restauração de documentos e obras. Em caso de sinistro, o
atendimento será prejudicado.

julho-19 dezembro-19 4 3 3 36

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a importância do material para a conservação dos acervos arquivísticos e
bibliográficos do Tribunal, de forma a preservar a memória institucional
presente nos registros documentais.

119 SAD 016580/2019
Fornecimento parcelado de gel à base de álcool higienizante
(ação antisséptica) para as mãos, com os respectivos
dispensers, em regime de comodato

Alta  R$                                  15.278,52 Descontinuidade do fornecimento do produto JULHO/2019 DEZEMBRO/2019 4 3 3 36 Produto essencial que não pode faltar em hipotese alguma, sob risco de
paralização do orgão

120 SAD
Prestação de serviço de armazenamento, distribuição,
movimentação de bens e manutenção preventiva e corretiva
em máquinas, equipamentos e eletrodomésticos do STJ

Alta 1.818.960,00R$                            
Paralização nos serviços de armazenamento, distribuição de
material estocável e movimentação de material permanente,
bem como, dificuldade no conserto de bens

março-19 novembro-19 4 3 3 36 O STJ ficará sem a prestação dos serviços objeto do Contrato 52/2014

121 SAD Material de consumo estocável Média 1.571.892,00R$                            Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

122 ENFAM 37353/2018

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
sob demanda, de agenciamento de hospedagem e organização
de eventos necessários ao desenvolvimento das atividades
acadêmicas e institucionais da Enfam

Alta 640.871,00R$                                Não realizar as ações formativas e institucionais dezembro-18 fevereiro-19 4 3 3 36 Itens imprescindíveis para realização das atividades finalísticas da Enfam

123 SIS Bomba à Vácuo (02 unidades) Baixa -R$                                              O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado Sob demanda Sob demanda 4 3 3 36
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

124 SIS Compressor de Ar, para uso Odontológico (02 unidades) Baixa -R$                                              O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado Sob demanda Sob demanda 4 3 3 36
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

125 SIS 008525/2019 Casinha de Polietilenno Baixa 2.500,00R$                                    Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 4 3 3 36 Reposição de brinquedos que estão desgastados.

126 SIS 008524/2019 Pro-pés de algodão cru Baixa 2.000,00R$                                    Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 4 3 3 36 Reposição dos pro-pés que não estão em condições de uso. Os pro-pés são
de uso obrigatório em todos os ambientes do Berçário.  
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127 SIS
Manutenção de máquinas e equipamentos - manutenção
preventiva e corretiva de dois Aparelhos ZOLL
Desfibrilador/Cardioversor.

Alta 2.400,00R$                                    
Equipamentos podem ficar em condições precárias de uso,
acarretando riscos aos pacientes em atendimentos de
emergência.

março-19 agosto-19 4 3 3 36

Trata-se de equipamento especializado, fundamental nos atendimentos de
emergência, cujo funcionamento requer cuidados de manutenção,
especialmente de caráter preventivo, com objetivo de permitir condições de
uso com segurança e capacidade de funcionamento em perfeito estado.

128 SSE 013908/2019 Aquisição de cones para controle de trânsito interno Baixa 18.600,00R$                                  

Dificuldade na organização do trânsito interno ao edifício do
STJ, principalmente por ocasião de solenidades com fluxo de
público externo, além dos estacionamentos de uso dos
servidores. 

abril-19 setembro-19 4 3 3 36 O estoque atual está bastante desgastado

129 SSE 007784/2019
Aquisição de pedestais organizadores de fila e placas indicativas
acopláveis a estes

Baixa 14.500,00R$                                  
Dificuldades na sinalização e organização de ambientes e
estacionamentos internos por ocasião de eventos com grande
fluxo de pessoas.

março-19 setembro-19 4 3 3 36 O estoque atual está bastante desgastado

130 SED 016532/2019

Confeção de displays em acrílico para sinalização do acervo da
Biblioteca e das bibliotecas dos Srs. Ministros nos Gabinetes, e 
de suporte para exposição de livros e urna para recolhimento
de sugestões de usuários.

Baixa 1.500,00R$                                    
Ausência de sinalização das bibliotecas dos Srs. Ministros, de 
suportes para exposição de obras e de urna de recolhimento de 
sugestões de aquisição de livros pelos usuários.

junho-19 agosto-19 3 4 3 36
Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017, cuja gradação
considerou que a aquisição será para atender a demanda de sinalização de
acervo dos Senhores Ministros em 2019.

131 SED 025175/2018
Aquisição de equipamentos / ferramentas para restauração e
encadernação de obras e acervos (máquina de lavar)

Baixa 2.724,00R$                                    
O acervo de periódicos digitais da Biblioteca precisa estar
atualizado para atender as demandas dos Gabinetes dos
Senhores Ministros, unidades administrativas e servidores.

julho-19 dezembro-19 4 3 3 36

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a importância do material para a conservação dos acervos arquivísticos e
bibliográficos do Tribunal, de forma a preservar a memória institucional
presente nos registros documentais.

132 SED 010801/2019
Aquisição de gancho para quadro. Pendurador para quadros de
até 4 quilos com fio de nylon

Baixa 7.280,00R$                                    

Caso os ganchos não sejam adquiridos continuaremos com 
restrição de peso para as obras a serem expostas e teremos 
que limitar o quantitativo a ser exposto aos ganchos que 
possuímos atualmente.

abril-19 agosto-19 4 3 3 36

Critérios avaliados conforme IN n. 24, de 9 de dezembro de 2015, que
disciplina a utilização do Espaço Cultural STJ.
Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020, bem como os impactos da mora no atendimento
da demanda à qualidade dos serviços prestados ao público externo e interno.

133 SED 012780/2019 Aquisição de máquina fotográfica digital de 18.0 Megapixels. Baixa 2.000,00R$                                    

Poderá prejudicar os registros das visitas realizadas pelos 
projetos socioeducativos, impossibilitando o arquivo das visitas 
e dificultando a atualização do material de divulgação dos 
referidos projetos.

maio-19 outubro-19 3 4 3 36

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020, bem como os impactos da mora no atendimento
da demanda à qualidade dos serviços prestados ao público externo e interno.
Critérios avaliados conforme Processo SEI n.16753/2015.

134 SAD
Laminadora (13552)

Encadernadora (9685)
Média  R$                                  35.000,00 Baixa qualidade no acabamento dos serviços junho-19 novembro-19 3 4 3 36

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

135 SAD Aquisição de gás para conjunto PPU Média  R$                                    1.350,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

fevereiro-19 julho-19 4 3 3 36 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

136 SAD 004405/2019
Aquisição de plaquetas auto-adesivas para identificação
patrimonial

Média  R$                                  15.000,00 
Comprometimento no serviço de emplaquetamento dos bens
permanentes do STJ

fevereiro-19 julho-19 4 3 3 36 A necessidade de identificação dos bens móveis do STJ

137 STI 0949/2018
SERVIDOR DE REDE

Servidores IBM Power 9
ALTA  R$                                                 -   

Não redução do custo do licenciamento DB2 e limitação de
performance do atual ambiente do justiça

em processo de homologação do 
pregão, alta probabilidade de ser 

adquirido ainda em 2018

em processo de homologação 
do pregão

5 5 3
33 processo de migração e validação da solução são demorados 

138 SOJ - Tradução juramentada - credenciamento Baixa 197.490,00R$                                

A prestação de serviços possui natureza de demanda contínua.
A eventual descontinuidade da prestação desse serviço causará
solução de continuidade no atendimento de requisições dos
Senhores Ministros visando obter traduções no âmbito de
processos judiciais estrangeiros de competência da Corte
Especial.

março-19 agosto-19 5 3 2 30

Relevância: pontuação máxima em virtude de o atendimento à demanda ser
de natureza contínua, portanto imprescindível ao cumprimento dos
despachos dos Senhores Ministros os quais solicitam tradução de peças
processuais oriundas do estrangeiro; Urgência: pontuação intermediária
conferida em razão da necessidade de atualização do instrumento vigente
que viabiliza a prestação do serviço em tela; Tendência: atualmente, há um
instrumento de credenciamento de tradutores vigente, o qual carece de
atualizações. Em vista disso, atribui-se baixa pontuação a esse quesito, uma
vez que, embora desatualizado, o atual instrumento de credenciamento de
tradutores garante a continuidade na prestação do serviço em apreço.

139 SSE 013107/2019
BATERIA DE DIÓXIDO DE LÍTIO MANGANÊS PHOTO FLASH 123
A PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

Baixa  R$                                    4.500,00 
Equipamento de socorro pode ficar inoperante, tornando a
brigada incapacitada de fazer atendimento de emergência

julho-19 outubro-19 5 3 2 30 Acessório essêncial para o funcionamento do equipamento de emergência

140 SAD Material de consumo para uso gráfico Baixa  R$                                  21.400,00 Comprometimento da execução dos serviços gráficos em geral CONFORME DEMANDA CONFORME DEMANDA 3 3 3 27
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

141 ENFAM 41038/218
Aquisição de Hard Disks (HD) externos com capacidades de 1
TB.

Média 1.119,00R$                                    

Não permitir o armazenamento de mídia educacionais em
equipamentos com baixa capacidade, prejudicando a
realização de trabalhos que necessitam de conteúdos
essenciais à atividade da Enfam. 

janeiro-19 fevereiro-19 3 3 3 27 Itens imprescindíveis para realização das atividades finalísticas da Enfam

142 SIS Fogão a gás, com 4 bocas Baixa  R$                                                 -   Atrasos e prejuízos no funcionamento normal do restaurante
Probabilidade de envio em março de 

2019.
Julho de 2019. 3 3 3 27 Há necessidade de utilização dos equipamentos, mas ainda é possível realizar

as atividades com os equipamentos disponíveis atualmente.

143 SIS 006872/2019
017001/2018

Balcão em aço Baixa  R$                                    5.000,00 Prejuízos na qualidade dos serviços prestados pelo restaurante.
Probabilidade de envio em março de 

2019.
Julho de 2019. 3 3 3 27 Há necessidade de utilização dos equipamentos, mas ainda é possível realizar

as atividades com os equipamentos disponíveis atualmente.

144 SIS Aquisição de Maleta de Primeiros Socorros (02unidades) Baixa  R$                                    3.000,00 
Acondicionamento e transporte de material de urgência de
forma inadequada.

junho-19 novembro-19 3 3 3 27

Necessidade de substituição de maletas, utilizadas para transporte de
material de consumo, medicamentos e equipamentos de emergência, que
apresentam sinais de desgaste, mesmo já havendo passado por processo de
reparo/recuperação. Esses produtos necessitam estar acondicionados de
forma a permitir o transporte e manuseio de maneira segura, conforme
orientação técnica específica, a fim de não acarretar riscos para o paciente e
para os profissionais de saúde.

145 SSE 002222/2019 Aquisição de binóculos com objetiva Baixa 1.600,00R$                                    Melhorar os procedimentos de monitoramento interno e
externo (estacionamentos) à área do Tribunal

março-19 setembro-19 3 3 3 27 Ocorrências nos estacionamentos do Tribunal

146 SSE Aquisição de etiquetas auto-adesivas para identificação de
visitantes temporários

Baixa  R$                                                 -   Utilizadas quando da falta de crachás provisórios maio-19 junho-19 3 3 3 27 Possibilidade de ocorrências no sistema de controle de acesso

147 SSE Aquisição de fita zebrada para isolamento de áreas Baixa  R$                                                 -   
Utilizada para isolamento de áreas em função de obras ou
ocorrências que requeiram esta ação

abril-19 junho-19 3 3 3 27 Final do estoque anual
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148 SSE Aquisição de guarda chuvas Baixa 800,00R$                                        Utilizados para deslocamentos de servidores/colaboradores
entre as diversas portarias do tribunal na época de chuvas

setembro-19 outubro-19 3 3 3 27 Diminuição da grande quantidade de papel utilizado na unidade 

149 SSE 013381/2019 Aquisição de rotulador eletrônico Baixa 400,00R$                                        Identificação dos crachás provisórios por portaria além dos
bens não patrimoniados que compõe os postos de vigilância

maio-19 setembro-19 3 3 3 27 Necessidade de identificação dos bens não patrimoniados da unidade e
redistribuição dos crachás provisórios entre as diversas portarias

150 SSE Aquisição de um elevador automotivo Baixa  R$                                                 -   Prejuízo na manutenção dos veículos junho-19 31/11/19 3 3 3 27
Para Substituir o elevador de patrimônio 12029, que devido à idade
avançada (acima de 30 anos), requer reiteradas manutenções, sem no
entanto apresentar regularidade no funcionamento.

151 SSE Aquisição de novas ferramentas Alta  R$                                                 -   Prejuízo na manutenção dos veículos junho-19 31/11/19 3 3 3 27 Para atender às atividades de manutenção de veículos.

152 STI
BATERIA

Para uso  da central telefônica
Baixa  R$                                  11.736,00 Ausência de redundância junho-19 outubro-19

3 3 3
27 Tempo de vida útil do banco de bateria que é de 5 anos vence em 2019

153 STI

DESISNTALAÇÃO/RETIRADA

Desinstalação da torre para suporte às antenas de comunicação
localizada no estacionamento do STJ

Média  R$                               150.000,00 Risco de queda e responsabilidade do STJ Se demandado, até 01/07/2019 Imediato

3 3 3

27 Aguardando decisão da alta administração, mas a execução não causa
prejuízo imediato ao Tribunal

154 SAD 018602/2019 Reformas imóveis funcionais Média  R$                               508.999,53 Necessário a manutenção e conservação do imóveis do STJ junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

155 SAD Materiais para manutenção hidrossanitária, conservação,
manutenção de edifícios, obras e reformas

Média  R$                               380.000,00 
Essencial para manutenção preventiva e corretiva das
instalações e do complexo de prédios do Tribunal

junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

156 SAD Materiais para manutenção e fabricação de móveis Média  R$                               300.000,00 
Essencial para o funcionamento da área de marcenaria do
Tribunal

junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

157 SAD Materiais para manutenção das instalações elétrica, geradores
e no breaks, proteção contra descarga

Média  R$                               800.000,00 
Comprometer o funcionamento das instalações e dos
respectivos sistemas 

junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

158 SAD Materiais para manutenção dos sistemas de supervisão/
automação predial  e sistemas especiais

Média  R$                               200.000,00 Comprometer o funcionamento dos respectivos sistemas junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

159 SAD Materiais para manutenção dos sistemas de ar condicionado,
ventilação, exaustão e câmaras frigoríficas

Média  R$                               100.000,00 Comprometer o funcionamento dos respectivos sistemas junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

160 SAD Materiais para manutenção dos gramados e jardins do Tribunal Média  R$                                    5.000,00 
Comprometer a qualidade dos mesmos e das plantas e
gramados que os compõem

junho-19 outubro-19 3 3 3 27
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

161 SAD Máquina fragmentadora de papéis (9606) Média  R$                                                 -   Descontinuidade do fornecimento do produto maio/2019 outubro-19 3 3 3 27
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

162 SAD Vela para filtro, com carvão (17936) Média  R$                                       300,00 Desativar os bebedouros que precisam das velas FEV/2019 julho-19 3 3 3 27
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

163 SAD 015305/2019 Aquisição de televisor LED Média  R$                               144.200,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

abril-19 setembro-19 3 3 3 27 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

164 SSE
21034/2018 e 
32796/2018

016871/2019

Transporte terrestre no DF, com utilização de aplicativo mobile - 
Android, IOS, Windows Phone - TaxiGov

Alta 1.915.851,74R$                            A não obtenção da economia prevista com a implantação do
novo serviço

março-19 setembro-19 5 5 1 25 É prioridade da administração do Tribunal para obtenção da economia
prevista

165 SIS 002871/2019 Liquidificador industrial, panela de pressão elétrica, balaça
eletrônica

Baixa  R$                                    1.300,00 Prejuízo na produção das refeições dos bebês fevereiro-19 junho-19 4 2 3 24 Reposição do existente no Berçário que não está funcionando
adequadamente.

166 SIS 002871/2019 Panela de pressão elétrica Baixa  R$                                                 -   Prejuízo na produção das refeições dos bebês fevereiro-19 junho-19 4 2 3 24 Reposição do existente no Berçário que não está funcionando
adequadamente.

167 SIS Pula-pula para bebês Baixa  R$                                                 -   
Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 4 2 3 24 Reposição de brinquedos que estão desgastados.

168 SSE 006795/2019
Aquisição de Rádio transceptor portátil modulação digital VHF,
tipo HT,

Baixa 155.420,76R$                                Falha na comunicação dos Agentes de Segurança entre as
unidades da SSE

março-19 junho-19 4 2 3 24 A quantidade está abaixo do necessário. 

169 ENFAM 41037/2018 Aquisição de caixas de som amplificadas e portáteis com
bluetooth, alça e rodízios.

Baixa 2.018,97R$                                    
Não realizar os cursos com equipamentos adequados,
ocasionando perda de qualidade no ensino promovido pela
Enfam.

janeiro-19 fevereiro-19 3 2 3 18 Itens imprescindíveis para realização das atividades finalísticas da Enfam

170 SIS 002871/2019 Balança Eletrônica Digital 40kg Baixa  R$                                                 -   
Prejuízo ao controle do estoque de gêneros alimentícios
recebidos no berçário

fevereiro-19 junho-19 3 2 3 18 O controle da entrada gêneros alimentícios deverá ser feita no berçário.

171 SIS Escorregador infantil Baixa  R$                                                 -   
Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 3 2 3 18 Reposição de brinquedos que estão desgastados.

172 SSE 006461/2019
Aquisição de Munição Calibre .40 para Treinamento e
Formação

Baixa 87.000,00R$                                  Não realização de treinamento essencial aos Agentes de
Segurança.

março-19 junho-19 3 2 3 18 Treinamento contínuo

173 SSE 06461/2019
Aquisição de Munição Calibre 12 para Treinamento e
Formação

Baixa 17.062,00R$                                  Não realização de treinamento essencial aos Agentes de
Segurança.

março-19 junho-19 3 2 3 18 Treinamento contínuo

174 SSE 009476/2019 BANDEIRA MERCOSUL Baixa  R$                                    8.434,80 O não cumprimento de legislação específica sobre o assunto julho-19 outubro-19 3 3 2 18 Legislação rígida e se não acatada pode prejudicar a imagem da instituição

175 SSE 009476/2019 BANDEIRA NACIONAL Baixa  R$                                    6.395,40 O não cumprimento de legislação específica sobre o assunto julho-19 outubro-19 3 3 2 18 legislação rígida e se não acatada pode prejudicar a imagem da instituição

176 STI
AMPLIFICADOR COM HEADSET

Para uso  de centrais de atendimento do STJ
Baixa  R$                                  16.062,30 Prejuizo no atendimento dezembro-18 abril-19 3 3 2 18 Atender os usuários de call centers e outras areas solicitantes.

177 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO 1

"Aquisição/atualização de componentes de software (JAVA e
DELPHI) dos sistemas JUSTIÇA, ADMINISTRA, WEB,
peticionamento eletrônico e integração.

Baixa  R$                                                 -   

A não aquisição ou atualização de componentes de software
utilizados na construção dos sistemas desenvolvidos
internamente pode prejudicar ou interromper a construção ou
manutenção de sistemas administrativos e judiciais do STJ.

maio/2019 dezembro/2019 3 2 3 18
A aquisição e atualização de vários componentes (Java e Delphi) é
importante para o Tribunal, mas pode ser realizada durante o exercício de
2019.
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178 STI DISCO RÍGIDO PARA COMPUTADOR (INTERNO) Baixa
 R$                                  10.000,00 Dificuldade de a área negocial não dar continuidade célere a

suas demandas
Sob demanda julho-19 3 3 2 18 Classificado de acordo com a importância do objeto

179 SED 011336/2019 Aquisição de toalha de mesa. Baixa 3.000,00R$                                    

O desenvolvimento das atividades de atendimento ao público
dos programas socioeducativos e, principalmente, de
lançamento de livros e abertura de exposições realizados pelo
Espaço Cultural STJ seria limitado/ dificultado.

março-19 julho-19 3 3 2 18

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020, bem como os impactos da mora no atendimento
da demanda à qualidade dos serviços prestados ao público externo e interno.

180 SAD
035066/2018
031968/2018
012578/2019

Reformas, serviços, pinturas de faixas e tratamento do concreto
aparente da sede e anexos do Tribunal

Média  R$                               690.000,00 
Comprometer a manutenção e conservação das fachadas e
demais instalações físicas do Tribunal

junho-19 outubro-19 3 3 2 18
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

181 SAD 005942/2019 Aquisição de mobiliário Média  R$                               186.300,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

abril-19 setembro-19 3 3 2 18 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

182 SAD 013239/2019
Aquisição de circulador de ar, climatizador de ar, máquina
fragmentadora de papeis e umidificador de ar

Média  R$                                  82.050,00 Comprometimento na reposição de equipamentos elétricos maio-19 setembro-19 3 3 2 18 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

183 SAD 014685/2019 Aquisição de poltronas giratórias e fixas Média  R$                               333.496,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

março-19 agosto-19 3 3 2 18 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

184 SGP
Prestação de serviços para realização de exames médicos
admissionais, periódicos e demissionais dos estagiários do
Superior Tribunal de Justiça - STJ

Alta 60.000,00R$                                  
Eventuais sanções por descumprimento no envio das
informações de Saúde e Segurança no Trabalho - SST
relacionadas aos estagiários exigidas pelo eSocial

setembro-19 fevereiro-20 4 2 2 16

Classificou-se o item como muito relevante, tendo em vista a possibilidade
de aplicação de eventuais sanções em decorrência do seu descumprimento.
Considerou-se como pouco urgente, visto que há tempo hábil para o
cumprimento da exigência. A situação pode piorar a longo prazo, pois, caso
os procedimentos necessários à contratação não se iniciem em tempo hábil,
poderão ocorrer problemas por descumprimento de exigências do eSocial.

185 SSE 05943/2019 Aquisição de Colchão Baixa 5.000,00R$                                    Comprometimento da ergonomia de trabalho dos Agentes de
Segurança.

fevereiro-19 junho-19 2 2 3 12 Tempo de vida útil do colchão está expirando. 

186 SSE CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CADEIRA DE RODAS Baixa  R$                                                 -   Garantir atendimento a PNE abril-19 julho-19 3 2 2 12 Essencial para o funcionamento do equipamento de emergência

187 SSE CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO ELÉTRICO - TIPO
TRICICLO

Baixa  R$                                                 -   Garantir atendimento a PNE maio-19 agosto-19 3 2 2 12 Essencial para o funcionamento do equipamento de emergência

188 SSE 011319/2019
CARRO ELÉTRICO (REPARO E RECUPERAÇÂO DE VEÍCULO
ELÉTRICO)

Baixa  R$                                  21.450,00 garantir atendimento a PNE outubro-19 dezembro-19 3 2 2 12 Obrigatório, mas existe em estoque

189 SSE COLAR CERVICAL PARA USO EM RESGATE Baixa  R$                                       176,00 material de primeiros socorros obrigatório para uso da Brigada outubro-19 dezembro-19 3 2 2 12 Obrigatório, mas existe em estoque

190 SSE CONJUNTO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO Baixa  R$                                       165,00 material de primeiros socorros obrigatório para uso da Brigada outubro-19 dezembro-19 3 2 2 12 Obrigatório, mas existe em estoque

191 SSE REANIMADOR MANUAL Baixa  R$                                       460,00 material de primeiros socorros obrigatório para uso da Brigada outubro-19 dezembro-19 3 2 2 12 Obrigatório, mas existe em estoque

192 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - PRONTO

Aquisição de Sofware em geral (prateleira)
Baixa

 R$                               100.000,00 
Dificuldade de a área negocial não dar continuidade célere a
suas demandas

Sob demanda julho-19
3 2 2

12 Classificado de acordo com a importância do objeto

193 SED

Contratação de visitas técnicas para manutenção dos
equipamentos de tecnologia RFID utilizados na Biblioteca
(Autodevolução e Auto-empréstimo). Obs.: Manutenção
corretiva para eventuais problemas técnicos apresentados nos
equipame
ntos de autodevolução e auto-empréstimo da Biblioteca.

Baixa 12.000,00R$                                  
A ausência de manutenção dos equipamentos de
autoempréstimo e de autodevolução utilizados pelos usuários
da Biblioteca poderá ocasionar a interrupção desses serviços .

Termo de Referência sob demanda. 
Quando houver necessidade de 

reparo.
dezembro-19 3 2 2 12

Critérios aplicados conforme a IN STJ/GDG n. 14/2017, considerando que a
contratação será por demanda, caso ocorra problemas técnicos nos
equipamentos.

194 SAD ...
Fornecimento e instalação de variadores de frequência para fan-
coils e bombas do sistema de ar condicionado

Baixa  R$                               150.000,00 Afetar o funcionamento do Sistema de Ar Condicionado do STJ sob demanda sob demanda 3 2 2 12
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

195 SAD Substituição dos amplificadores do sistema de som do Tribunal Baixa  R$                            1.000.000,00 Comprometer o sistema de som ambiente do STJ agosto-19 dezembro-19 3 2 2 12
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

196 SAD 003426/2019 Aquisição de capachos Média  R$                                  35.000,00 Diminuição do nível de limpeza dos ambientes março-19 junho-19 2 3 2 12
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

197 SAD 000085/2019 Aquisição de bituqueiras Baixa  R$                                    5.000,00 Diminuição do nível de limpeza dos ambientes janeiro-19 junho-19 2 3 2 12
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

198 SAD Aquisição de equipamento de limpeza: Varredouras, pás
coletoras e lixeiras plásticas de 50 litros, com pedal

Média  R$                                  15.000,00 Diminuição do nível de limpeza dos ambientes junho-19 dezembro-19 2 3 2 12
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

199 SAD 013251/2019 Aquisição de armário em  aço Baixa  R$                                  22.200,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

junho-19 novembro-19 2 3 2 12 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

200 SAD 010802/2019 Aquisição de refrigerador tipo frigobar Média  R$                                  12.000,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

abril-19 setembro-19 3 2 2 12 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

201 SAD 011062/2019 Aquisição de refrigerador vertical Média  R$                                  48.000,00 
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

abril-19 setembro-19 3 2 2 12 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

202 STI 009837/2017

Aquisição de solução de segurança para mensagens eletrônicas,
com fornecimento dos serviços de instalação, configuração,
repasse de conhecimento e suporte técnico.

Média  R$                                    6.600,00 
Ficaremos sem suporte para solução de antispam. Recisão
contratual

junho-19 novembro-19 5 2 1 10 Ferramenta essencial para segurança

203 STI DISCO RÍGIDO EXTERNO PORTÁTIL - HARD DISK Baixa
 R$                                    2.500,00 Dificuldade de a área negocial não dar continuidade célere a

suas demandas
Sob demanda julho-19

3 3 1
9 Classificado de acordo com a importância do objeto

204 SCO Suporte para Televisor Média  R$                                                 -   Inviabiliza a instalação do projeto Midia Indoor junho-19 dezembro-19 3 3 1 9 Para a instalação das TVs que divulgarão o Projeto Midia Indoor.

205 STI Serviços de garantia dos equipamentos testadores de rede da
marca Fluke.

Baixa Dificuldade em diagnosticar os problemas de rede julho-19 novembro-19 2 2 2 8 Ferramente importante para resolução de problemas

206 SAD 020848/2018
Prestação de serviços de manutenção de persianas verticais e
cortinas rolô.

Baixa  R$                                                 -   Deixar de atender as demandas das Unidades do Tribunal junho-19 novembro-19 2 2 2 8
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

207 SAD 012157/2019
Fornecimento de divisórias, painéis, portas e componentes,
incluindo serviços de instalação, desmontagem, transporte e
montagem

Baixa 900.000,00R$                                Deixar de atender as demandas das Unidades do Tribunal junho-19 outubro-19 2 2 2 8
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.
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208 SAD Fornecimento e aplicação de sinteco Baixa 60.000,00R$                                  Deixar de atender as demandas das Unidades do Tribunal junho-19 dezembro-19 2 2 2 8
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

209 SAD 036368/2018

Prestação de serviço de emissão. reserva, alteração,
cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e
internacionais, incluindo emissão de seguro de assistência em
viagem internacional.

Média 3.718.384,88R$                            
A inexistência de contrato para compra de passagens aéreas
impedirá o atendimento aos Ministros (cota de passagens),
além de impedir a realização dos cursos presenciais na ENFAM

julho-19 novembro-19 4 1 2 8

Relevante porque há alto impacto se não forem atendidos os Ministros na
cota de passagens aéreas e a ENFAM na formação dos Magistrados em
cursos presenciais. Não pode ser considerado urgente porque há contrato
firmado até início de 2020 com margem para aditamento. Com relação à
tendência, temos percebido certo aumento da demanda na UG STJ. O
acompanhamento financeiro do contrato atual deverá ser realizado com
atenção para verificação de necessidade de seu aditamento ou realização de
nova contratação, caso a projeção de utilização do limite de 25% para
acréscimo seja uma possibilidade.

210 SIS Retroprojetor ventilado Baixa  R$                                                 -   
Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 2 2 2 8 Para realização de atividades psicopedagógicas no berçário.

211 SIS Forno Elétrico Baixa 1.700,00R$                                    Prejuízo na produção das refeições dos bebês junho-19 outubro-19 2 2 2 8 Reposição do existente no Berçário.

212 SIS Assinatura de periódicos e anuidades- Brasíndice Eletrônico Baixa 2.500,00R$                                    Interupção da análise de faturas do Pró-Ser fevereiro-19 junho-19 2 2 2 8 Necessidade de pagamento aos prestadores do Pró-Ser

213 SIS 005582/2019
Assinatura de periódicos e anuidades- Assinatura Eletrônica
Revisata SIMPRO

Baixa 7.500,00R$                                    Interupção da análise de faturas do Pró-Ser fevereiro-19 outubro-19 2 2 2 8 Necessidade de pagamento aos prestadores do Pró-Ser

214 SSE CAPACETE PARA PROTEÇÃO Baixa  R$                                       165,00 EPI obrigatório para Brigada outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

215 SSE GAIOLA/CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS Baixa  R$                                       184,00 
equipamento de uso da brigada em atendimentos de
emergência e risco

outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

216 SSE GANCHO PARA CAPTURA DE ANIMAIS Baixa  R$                                       264,00 
equipamento de uso da brigada em atendimentos de
emergência e risco

outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

217 SSE IMOBILIZADOR DE CABEÇA Baixa  R$                                       242,00 Material de primeiro socorros obrigatório para uso da Brigada outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

218 SSE LANTERNA Baixa  R$                                       176,00 material de uso da brigada em atendimentos de emergência outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

219 SSE MACA PARA RESGATE, TIPO PRANCHA, LONGA, EM MADEIRA
NAVAL, COM 3 CINTOS

Baixa  R$                                       759,00 material de primeiros socorros obrigatório para uso da Brigada outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

220 SSE PINÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS Baixa  R$                                          57,52 
equipamento de uso da brigada em atendimentos de
emergência e risco

outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

221 SSE PUÇA Baixa  R$                                       200,00 
equipamento de uso da brigada em atendimentos de 
emergência e risco

outubro-19 dezembro-19 2 2 2 8 Obrigatório, mas existe em estoque

222 STI
SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.

Suporte técnico para a ferramenta Packet Fence
Média  R$                                                 -   Impacto na rede Wi-Fi oferecida aos visitantes julho-19 Imediado

2 2 2
8 Não se trata de serviço essencial

223 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO 1

Sistema para Gerência de Serviços de TI, com base na biblioteca
ITIL.

Média  R$                                                 -   
Aumento na dificuldade de gerência dos processos de
governança de TI de infraestrutura

junho-19 Imediato

4 1 2

8 Solução visa melhorar a gerência de processos mas não é imprescindível
para execução dos mesmos

224 SED Aquisição de Câmera para fotos e vídeos em 360 graus. Baixa  R$                                                 -   
Poderá atrasar o módulo "ambientes 360 graus" do Museu
Virtual.

julho-19 dezembro-19
2 2 2

8 Critérios avaliados com base na proposta de trabalho constante no Processo
SEI n. 21026/2018

225 SED Aquisição de tapete, tipo passadeira, vermelho, 5 m x 1,5m. Baixa  R$                                                 -   
Trará impactos no atendimento das demandas do Espaço
Cultural STJ, no que diz respeito à qualidade dos serviços
prestados ao público externo e interno.

julho-19 dezembro-19 2 2 2 8

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020, bem como os impactos da mora no atendimento
da demanda à qualidade dos serviços prestados ao público externo e interno.

226 SAD Fornecimento e instalação de persianas verticais e cortinas Baixa  R$                                  30.000,00 
Comprometer as condições adequadas de trabalho nas
Unidades do Tribunal

maio-19 novembro-19 2 2 2 8
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

227 SAD Serviços de sinalizações específicas, incluindo itens de
acessibilidade

Média  R$                                  20.000,00 
Necessárias para o atendimento de demandas específicas e
não constantes do contrato de manutenção

junho-19 novembro-19 2 2 2 8
Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações adotadas se
basearam na necessidade e importância do item em relação ao
funcionamento das instalações e edificações do Tribunal.

228 SAD Caixa coletora de lixo tipo container (11705) Baixa  R$                                    8.000,00 Falta de equipamento para realização do serviço de limpeza. junho-19 dezembro-19 2 2 2 8
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

229 SAD Carro de mão,  reparo e recuperação (570) Baixa  R$                                    1.000,00 Falta de equipamento para realização do serviço de limpeza. de acordo com a necessidade outubro-19 2 2 2 8
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

230 SAD Lixeira cilíndrica, com estrutura em aço inox, com capacidade
mínima para 15 litros, acionável por pedal. (16240)

Baixa  R$                                                 -   Falta de equipamento para realização do serviço de limpeza. março/2019 junho-19 2 2 2 8
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

231 SAD Aquisição de carro de mão para palete Média  R$                                                 -   
Comprometimento da movimentação de mobiliário no âmbito
do STJ

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

232 SAD Aquisição de carro de mão para transporte de galões de água
de vinte litros

Média  R$                                                 -   Comprometimento da entrega de água no âmbito do STJ junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

233 SAD Aquisição de quadro branco magnético Média  R$                                                 -   
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para as
unidades demandantes do STJ

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

234 SAD 012533/2019
Aquisição de liquidificador doméstico e multiprocessador
elétrico

Média  R$                                    1.520,00 Comprometimento na reposição de equipamentos elétricos abril-19 setembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

235 SAD Aquisição de liquidificador semi-industrial Média  R$                                    1.200,00 Comprometimento na reposição de equipamentos elétricos abril-19 setembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

236 SAD Aquisição de  apoio de braço para cadeira Baixa  R$                                                 -   
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens móveis
do STJ

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

237 SAD Aquisição de bateria para  carro elétrico Média  R$                                    9.000,00 
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens móveis
do STJ

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

238 SAD Aquisição de borracha de vedação para refrigerador e motor
para refrigerador

Baixa  R$                                                 -   
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

239 SAD Aquisição de ferramentas em geral Baixa  R$                                    2.050,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

240 SAD Aquisição de furadeira elétrica Baixa  R$                                    1.200,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

241 SAD Aquisição de hélice para circulador de ar Baixa  R$                                                 -   
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos
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242 SAD Aquisição de parafusos diversos Baixa  R$                                                 -   
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

243 SAD Aquisição de peças e acessórios para bebedouros Baixa  R$                                    4.600,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

244 SAD Aquisição de peças e acessórios para frigobar Baixa  R$                                    5.550,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

245 SAD Aquisição de peças e acessórios para máquina perfuradora Baixa  R$                                    2.175,00 
Comprometimento no serviço de manutenção de máquinas e
equipamentos

junho-19 novembro-19 2 2 2 8 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

246 SSE 14577/2018
Aquisição de baterias e fones de ouvido (Tipo PMNN4066A),  
(Tipo RLN5882) e compativeis com rádio motorola DGP4150+ 

Baixa 105.170,00R$                                Falha na comunicação dos Agentes de Segurança entre as 
unidades da SSE

fevereiro-19 junho-19 3 2 1 6 Baterias e fones estão desgastados e vida útlil está expirando. 

247 STI ACESSÓRIOS EM GERAL DE INFORMÁTICA Baixa
 R$                               100.000,00 Dificuldade de a área negocial não dar continuidade célere a

suas demandas
Sob demanda julho-19

3 2 1
6 Classificado de acordo com a importância do objeto

248 SAD 36587/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DE PREÇOS BAIXA 20.000,00R$                                  Morosidade das pesquisas de preços das compras e
contratações

junho-19 novembro-19 5 1 1 5
A contratação é muito relevante, mas não é urgente devido ao prazo
necessário para contratação, uma vez que é realizada por inexigibilidade de
licitação.

249 SAD Aquisição de água destilada e álcool isopropílico Baixa  R$                                                 -   
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens móveis
do STJ

junho-19 novembro-19 1 2 2 4 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

250 SCO Dolly para tripé Baixa  R$                                                 -   Essencial para atividades fotográficas junho-19 dezembro-19 1 1 1 1 Mobilidade do Octobox do Estúdio Fotográfico.

251 SAD Aquisição de material para manutenção e conservação de bens
móveis

Baixa  R$                                  15.000,00 
Comprometimento da disponibilidade de manutenção do
mobiliário do STJ

junho-19 novembro-19 1 1 1 1 A necessidade de reposição de mobiliário inservível, bem como a
recuperação de equipamentos

252 SAD Serviço de serralheria, reparo e  recuperação (537) Média  R$                                    5.000,00 Ficar com containeres quebrados Julho/2019 novembro-19 1 1 1 1
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, a gestão dos prazos estão dentro do estabelecido pela
Administração.

96.615.973,75R$         

253 SSE 36790/2018
Contratação de empresa especializada na intermediação da
aquisição de bens e serviços de manutenção de veículos.

Alta 1.637.313,48R$                            A não contratação da demanda, causará prejuízo na
manutenção dos veículos.

fevereiro-19 julho-19 5 5 4 100
Unificar e simplificar o modo de contratação existente até o  momento com o 
objetivo de reduzir custos, dinamizar os serviços e apresentar os gastos com
maior clareza e objetividade.

254 SSE 37067/2018 Seguro total p/24 Veículos (Contrato vigente - STJ nº 23/2018) Alta 18.503,36R$                                  Veículos perderão cobertura de seguro, prevista no Art. 18 da
Res. 37, de 14/11/2012

janeiro-19 maio-19 5 2 3 30 A contratação visa preservar a integridade do patrimônio público

255 SSE 41945/2018 Seguro total p/135 veículos (Contrato vigente - STJ nº 23/2016) Alta 150.000,00R$                                Veículos perderão cobertura de seguro, prevista no Art. 18 da
Res. 37, de 14/11/2012

março-19 maio-19 5 2 3 30 A contratação visa preservar a integridade do patrimônio público

256 SSE 015519/2018
Aquisição de equipamentos de segurança antidistúrbio
individual

Média 27.727,00R$                                  Perda de proteção em possivel situação de risco. setembro-18 iniciado 3 3 3 27 Processo com prioridade de aquisição, visto que as demandas de segurança
do STJ são continuas

257 SOJ 004733/2019 Aquisição de solução de videoconferência Alta 2.000.000,00R$                            Impossibilidade de criação de novos ambientes para realização
de videoconferência no STJ

abril-19 agosto-19 5 5 5 125 Licitação inicialmente realizada restou fracassada, sendo imprescindível sua
repetição com a maior brevidade possível.

258 STI 002192/2019 
Software de monitoramento de plataformas DB2 e SQL Server
(Contrato STJ n. 081/2016)

Média 220.000,00R$                                
Pode causar Descontinuidade de monitoramento dos
ambientes de banco de dados dos Sistemas do STJ protelando a 
resolução de problemas.

abril-19 19/09/2019 3 3 4 36 Pode causar impacto no tempo de resolução de problemas relacionados aos
bancos de dados utilizados no Tribunal.

259 STI 004426/2019

Reestruturação dos ambientes do datacenter, em especial os
que proveem a infraestrutura para os serviços considerados
críticos, incluindo a possibilidade de implementação de
arquitetura de hiperconvergência

Alta 6.000.000,00R$                            Impossibilitar a melhoria do ambiente buscndo dar resiliência
ao ambiente computacional

junho-19 19/11/2019 5 5 5 125 Expansão do ambiente computacional do STJ que proveem a infraestrutura
de serviços do datacenter do STJ

260 STI 006904/2019
Investimentos em ferramentas e serviços de monitoramento

proativo do ambiente de infraestrutura (Application Portfolio
Management)

Média 3.000.000,00R$                            
Pode causar impacto no tempo de resolução de problemas
relacionados aos serviços computacionais utilizados no
Tribunal.

junho-19 19/11/2019 4 4 2 32 Melhoria na identificação e resolução de problemas de instabilidade no
ambiente

261 STI 007400/2019  Roteadores WiFI/Access Point para os Escritórios Virtuais Baixa 55.000,00R$                                  Atrasos da disponibilização do aumento da qualidade de sinal
Wifi dos escritórios Virtuais dos Senhores Ministros

abril-19 19/09/2019 3 3 3 27 Melhoria dos serviços prestados pela STI aos Senhores Ministros, e aumentar
a área de cobertura Wifi destes escritórios virtuais

262 STI Software de degravação / Transcrição de Audio para a
Taquigrafia

Média 3.500.000,00R$                            
Atrasos na implementação podem impactar na produtividade e
planejamento da resstruturação dos serviços taquigráficos do
Tribunal

julho-19 20/12/2019 4 4 4 64 Melhoria das atividades da Secretaria dos Órgão Julgadores

263 STI 005387/2019
Aquisição de Filtros de privacidade para monitores localizados
nas salas de sessão de julgamento e no protocolo. 

Baixa 61.800,00R$                                  

Impossibilidade de implementação da alternativas para a
resguardar a
privacidade das informações visualizadas nos monitores de
computadores.

abril-19 19/09/2019 3 3 3 27

Alguns Ministros, por intermédio dos assessores dos órgãos julgadores, têm
solicitado à Segurança que isolem
cadeiras localizadas nas filas de baixo nos ambientes de Julgamento durante
as sessões, a fim de resguardarem a
privacidade das informações visualizadas nos monitores de computadores.
Diante do ora exposto, considerando os leiautes das salas de sessões de
julgamentos e o reduzido número de
lugares destinados ao público

264 STI 006904/2019 Pen Drive p iPhone/iPAD Baixa  R$                                                 -   
Impossibilidade de melhoria no uso e backup dos dispositivos
móveis dos senhores ministros

abril-19 19/09/2019 3 3 3 27 Prover aos Senhores Ministros acessórios para facilitar a transferência e
backup de arquivos de dispositivos móveis.

265 STI

Solução para Serviço de OCR do Passivo de Processos a serem
digitalizados

Média 1.500.000,00R$                            
Impossibilidade de reduzir o passivo de processos entrantes no
tribunal de terem o texto completo correspondente ao
conteúdo da imagem do processo

junho-19 19/11/2019 3 3 3 27 Reduzir o tempo de utilização dos ambientes para execução do OCR,
beneficiando a infraestrutura de TI do Tribunal

266 SAD 039436/2018

Cointratação de serviços técnicos continuados de Operação,
Manutenções Corretivas, manutenções preventivas e
gerenciamento de softwares e hardwares, para o sistema de
supervisão e controle predial instalados na sede do STJ, bem
como a operação da central de água gelada durante 24h

Alta 1.300.000,00R$                            Comprometer o funcionamento do sistema de ar condicionado
e iluminação comum do STJ

janeiro-19 01/06/2019 5 5 5 125

Em razão da relevância dos serviços afetados e do possível prejuízo no caso
da não contratação, bem como diante da proximidade do encerramento da
vigência do contrato atualmente em vigor, foram adotadas pontuações
máximas para relevância, urgência e tendência.

267 ECORP 010963/2019
Contratação da atividade de educação corporativa denominada
“Curso de Língua Estrangeira para Ministros”.

Alta 285.690,00R$                                Impossibilidade de capacitação dos Senhores Ministros na em
outros idiomas, prejudicando a prática do direito comparado

abril-19 30/06/2019 5 5 5 125

Demanda é de vital importância para os Ministros e contribuirá para as
melhores práticas do direito por esta Corte. Trata-se de demanda urgente
porque quanto mais célere for o início da capacitação, mais rapidamente
será possível que tais autoridades possam exercer a prática desses idiomas. E
caso tal capacitação não seja realizada, a tendência é que a prática do direito
comparado fique prejudicada.

268 SCO Acessórios para equipamentos fotográficos Média  R$                                                 -   Inviabiliza a instalação do projeto Midia Indoor agosto-19 30/12/2019 3 3 1 9 Para a instalação das TVs que divulgarão o Projeto Midia Indoor.

269 SAD 002357/2019 Aquisição de mobiliário para ambientação de espaço Média 391.688,67R$                                Inviabiliza o atendimento às demandas de composição
mobiliária do Gabinete da Presidência

abril-19 01/09/2019 5 5 5 125

Demanda urgente para compor o Gabinete da Presidência. Sua relevância
está na necessidade de dispor de mobiliário mais condizente com a
necessidade da unidade, haja vista o público que é recebido pelo Ministro
Presidente.

VALOR TOTAL ESTIMADO

DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - INCLUSÃO DA 1ª REVISÃO - MAIO / 2019
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Item Sigla
Unidade 

Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
Qual prejuízo ao STJ na hipótese de o objeto da demanda não
for adquirido / contratado em tempo hábil?
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preliminares e  Termo de 

Referência à SAD

Data limite para início da 
execução / disponibilização do 

objeto pretendido
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 
PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)
Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - PCAq/2019

270 SED 016550/2019 Aquisição de vitrine Baixa 22.000,00R$                                  
A Biblioteca não dispõe de vitrines adequadas e seguras para
exposição de obras, sendo necessária a aquisição, pois há
frequentes demandas de exposições e não é possível

junho-19 15/07/2019 3 4 4 48

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020, bem como os impactos da mora no atendimento
da demanda à qualidade dos serviços prestados ao público externo e interno.

271 SIS Contrato de prestação de serviço de manutenção corretiva e
preventiva dos equipamentos fisioterapêuticos da SEFIS

alta 81.279,82R$                                  Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros
e servidores da Casa

junho-19 30/09/2019 5 5 5 125 interrupção inviabiliza o atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros e
servidores da Casa

272 SGP
Prestação de serviço de integração para intermediar a
realização de estágio supervisionado remunerado. alta 8.000.000,00R$                            Não contratação de estagiários em tempo hábil para atender

às necessidades das unidades deste Tribunal
junho-19 01/11/2019 4 3 3 36

Classificou-se o item como muito relevante, tendo em vista a possibilidade
de não haver a contratação de estagiários em tempo hábil para atender às
necessidades das unidades deste Tribunal; como urgente, considerando que
o contrato vigente foi renovado com cláusula resolutória, tendo assim prazo
definido para que o atual agente encerre a prestação do serviço, e vai piorar,
pois, caso o procedimentos necessários à contratação não se iniciem em
tempo hábil os serviços de contratação de estagiários serão suspensos.

249 SIS Fogão cooktop por indução Alta Risco de impossibilitar a produção das refeições dos bebês março-19 30/07/2019 4 4 4 64
O fogão do berçário está apresentando com defeito. Se não for feita a
reposição, o berçário pode ficar impossibilitado de produzir as refeições dos
bebês.

28.251.002,33R$         

Item Sigla
Unidade 

Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
Qual prejuízo ao STJ na hipótese de o objeto da demanda não 

for adquirido / contratado em tempo hábil?
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objeto pretendido
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 
PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)
Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

273 SIS 13298/2018 Aquisição de impressoras de cartão PVC Baixa  R$                                  25.000,00 Os cartões  do Pró-Ser não serão impressos. Em andamento. agosto-19 2 2 2 8 Necessidade de impressão do documento de identificação do Pró-Ser.

274 SIS 8525/2019 Túnel infantil centopéia Baixa  R$                                    1.300,00 
Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 4 2 3 24 Reposição de brinquedos que estão desgastados.

275 SIS 8525/2019 Piscina de bolinha infantil Baixa  R$                                       500,00 
Prejuízo no desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
Berçário

março-19 julho-19 3 2 3 18 Reposição de brinquedos que estão desgastados.

276 SED 16553/2019 Aquisição e instalação de passeira, tipo carpete Média  R$                                  40.000,00 
Contaminação do acervo da Biblioteca. Risco biológico aos
usuários. Passadeira atual está desgastada e suja.

junho-19 outubro-19 3 5 4 60
Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020. Há necessidade urgente de troca da passadeira.

277 SED 12784/2019
Contratação de fornecimento de base de dados para acesso a
periódicos Online da Editora Fórum 

Média  R$                                  30.901,00 
O contrato atual necessita ser interrompido por necessidade de 
ampliação do objeto. Portanto, faz-se necessária a contratação
para não haver descontinuidade do acesso.

junho-19 setembro-19 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020. Substituição do Contrato n. 53/2017 , que será
descontinuado, pelo novo contrato.

278 SED 15668/2019
Aquisição de um sistema de descoberta para integração das
bases de dados bibliográficas

Alta  R$                                                 -   
Caso não seja contratada em tempo hábil, não será possível

fazer a integração necessária.
junho-19 outubro-19 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020. Torna-se necessária a utilização de uma solução,
conhecida como sistema de descoberta, que possibilite a pesquisa de forma
integrada em várias fontes de informação oferecidas pela Biblioteca.

279 SED 014126/2019
Contratação de fornecimento de acesso à base de dados de
livros digitais da Editora Juruá

Média  R$                                  65.000,00 

O acervo de livros digitais da Biblioteca
precisa estar atualizado e contemplando um número maior de
editoras especializadas para atender as demandas dos
Gabinetes dos Senhores
Ministros, unidades administrativas e
servidores.

junho-19 setembro-19 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 14/2017, cuja gradação considerou
a natureza estratégica das atividades desenvolvidas, conforme o Plano
Estratégico STJ 2015-2020. A contratação visa ampliar a quantidade de livros
digitais disponíveis.

280 SED 12067/2019 Cadeira alta Baixa  R$                                    2.241,40 Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da área maio-19 novembro-19 2 3 3 18 Quantidade insuficiente para o o uso de servidores e estagiários

281 SED 17068/2019 Lupa de bancada Baixa  R$                                    2.588,15 Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da área junho-19 novembro-19 2 3 3 18 Quantidade insuficiente para o o uso de servidores e estagiários

282 ACI Aquisição de scooters Alta  R$                                  19.000,00 

Se as scooters não forem adquiridas, o STJ pode ficar sem a
quantidade necessária que viabilize o atendimento aos
participantes do 1º encontro nacional de acessibilidade e
inclusão

junho-19 17/11/19 5 5 5 125

Esta unidade utilizou os seguintes critérios técnicos:
1 - Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (Emenda
Constitucional);
2 - Lei Brasileira de Inclusão;
3 - Resolução CNJ 230 de 22/06/2016; e
4 - Planejamento Esratégico

283 ECORP Plano de Ações de Capacitação de 2019 Alta  R$                            3.200.977,16 Os servidores do STJ ficarão sem capacitação no ano de 2019. Ao longo do exercício Ao longo do exercício 5 4 4 80

1. Quanto à Relevância: a capacitação mantém o corpo de servidores do STJ
atualizado em relação ao conteúdo, às técnicas e exigências legais dos
trabalhos realizados no STJ, aumentando assim a qualidade e produtividade
na prestação dos serviços jurisdicionais à sociedade.
2. Quanto à Urgência: é interessante que as ações de capacitação sejam
contratadas e executadas ao longo do ano, para que os servidores tenham
diversas oportunidades de se capacitar. Destaca-se que, pelo fato de serem
contratadas várias ações de educação ao longo do ano, em geral, quando seu 
processo é intruído é requerida urgência na análise para não comprometer o
cronograma dos cursos.
3. Quanto à Tendência: por meio das capacitações ofertadas, é possibilitado
o aperfeiçoamento do quadro de pessoal do STJ. Sem isso, a tendeência de
médio prazo na maioria do casos é que os serviços prestados pelo não
evoluam em termos de qualidade e eficiência. Em outros casos, como na
implementação da inteligência artificial no órgão, a capacitação é
fundamental para o sucesso dos projetos no curto prazo. Assim,
considerando todas as realidades possíveis, optou-se por nota 4 no quesito.

DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - INCLUSÃO DA 2ª REVISÃO - JUNHO / 2019

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE
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Item Sigla
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Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
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CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - PCAq/2019

284 ECORP 35606/2018 Aquisição de canetas personalizadas com a logo da ECORP Baixa  R$                                       900,00 Não há maio-19 01/12/19 2 4 4 32

O material se destina à distribuição em ações educacionais da Escola ou para
parceiros que venham fazer benchmarking com a ECORP. Também há
intenção de utilizá-lo como meio de divulgação da criação da ECORP, em
setembro de 2018. Assim, justifica-se a urgência e a tendência altas, uma vez
que quanto mais tempo se passa da criação da Escola, menos efeito terá a
distribuição do material.

285 ECORP 35606/2018 Aquisição de mousepads personalizados com a logo da ECORP Baixa  R$                                    8.990,00 Não há maio-19 01/05/19 2 4 4 32

O material se destina à distribuição em ações educacionais da Escola ou para
parceiros que venham fazer benchmarking com a ECORP, com a intenção de
utilizá-lo como meio de divulgação da criação da ECORP, em setembro de
2018. Assim, justifica-se a urgência e a tendência altas, uma vez que quanto
mais tempo se passa da criação da Escola, menos efeito terá a distribuição
do material.

286 ECORP 12958/2019
Aquisição de duas diárias de registro gráfico para o Seminário
de Planejamento Estratégico Sustentável - Processo SEI
12958/2019

Baixa  R$                                    7.500,00 maio-19 19/06/19 4 4 5 80

O serviço se caracteriza como recurso instrucional a ser utilizado durante o
"Seminário de
Planejamento Estratégico Sustentável no Poder Judiciário", que ocorrerá
entre os dias 26 e 27 de junho. Sua relevância reside no fato de potencializar
o estabelecimento de conexões entre os conteúdos apresentados e a
lembrança de pontos cruciais da ação de capacitação. Quanto à urgência e
tendência, tendo em vista que a ação à qual está associado ocorrerá entre 26
e 27 de junho, caso a contratação atrase,  haverá perda do objeto.

287 ECORP 39723/2019 Aquisição de pencards personalizados com a logo da ECORP Baixa  R$                                    5.625,00 Não há janeiro-19 01/05/19 2 4 4 32

O material se destina à distribuição em algumas ações educacionais com o
material didático e para parceiros que venham fazer benchmarking com a
ECORP, com a intenção de diminuir a quantidade de impressões e de utilizá-
lo como meio de divulgação da criação da ECORP, em setembro de 2018.
Assim, justifica-se a urgência e a tendência altas, uma vez que quanto mais
tempo se passa da criação da Escola, menos efeito terá a distribuição do
material.

288 ECORP Software de Gestão de Competências Alta  R$                               100.000,00 
A gestão por competências no Tribunal ficar obsoleta, ou a
própria descontinuidade do Projeto. Não atendimento às
recomendações e o relatório de gestão do TCU.  

maio-19 01/12/19 5 3 4 60
O STJ é uma organização em constante atualização e transformação. Fazer o
acompanhamento e gerenciamento das competências dos servidores e
unidades é imprescindivel para o aprimoramento dessa Corte.

289 SSE 15632/2019
Aquisição de veículos oficiais de
transporte institucional, transporte coletivo e de apoio especial

Média  R$                            2.174.848,04 
Dificuldade de manutenção em veículos com mais de 10 anos
de uso.

junho-19 27/12/19 5 5 3 75 Em especial os veículos de transporte institucional para utilização nas
representações do STJ por solicitação da Administração Superior

290 STI 026016/2018

Serviço de suporte de software para o ambiente IBM, composto
da plataforma IBM Power, Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados DB2, Sistema Operacional AIX, softwares correlatos e
storage da série DS8000

Média  R$                            1.084.650,00 
O ambiente IBM que suporta o
sistema Justiça necessita de suporte técnico do fábricante para
garantir a alta disponibilidade desse ambiente.

junho-19 Imediato 4 5 4 80 Serviço essencial de apoio ao suporte do ambiente do Sistema Justiça

291 STI 010047/019

Atualização e licenciamento de software de cópias de
segurança, com instalação e configuração, de serviços de
manutenção e de serviço de Suporte Técnico. (Contrato atual
102/2015 tem vigência até 21/12/2019) 

Média  R$                            2.107.000,00 

Prejudicar a execução da cópia de segurança de todos os dados
armazenados nos ambientes corporativos, e afetar a qualidade
e maior disponibilidade do ambiente
computacional.

julho-19 01/12/19 4 5 4 80 Serviço essencial de apoio ao suporte de armazenamento dos dados
corporativos do STJ

292 SAD 15347/2019
Aquisição de eletroportáteis: panela de pressão elétrica,
chaleira elétrica e cortador de verduras

Baixa  R$                                    5.110,00 Serviço de copa prejudicado junho/2019 novembro-19 2 2 2 8 A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, quanto a qualidade dos serviços prestados.

293 SAD 11336/19 Aquisição de toalhas de mesa Baixa  R$                                  37.200,00 Atendimento a eventos institucionais prejudicado. Julho/2019 novembro-19 2 2 2 8 A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, quanto a qualidade dos serviços prestados.

294 SAD 9086/2019 Aquisição de garrafas térmicas Baixa  R$                                  25.800,00 Ficará prejudicado o fornecimento de café. junho/2019 novembro-19 2 2 2 8 A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, quanto a qualidade dos serviços prestados.

295 SAD 9502/19
Aquisição de carrinhos de chá/café e carrinho de carga em
alumínio

Baixa  R$                                  34.592,00 
Serviço de copa prejudicado bem como inviabilidade criação
de novas ilhas de café

junho/2019 novembro-19 2 3 2 12 A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, quanto a qualidade dos serviços prestados.

296 SAD 16709/2019 Aquisição de xícaras de café Baixa  R$                                  64.000,00 Inviabilidade de substituição dos copos descartáveis Julho/2019 dezembro-19 2 3 2 12 A descontinuidade do produto acarretará problemas para o Tribunal,
contudo, quanto a qualidade dos serviços prestados.

297 SAD ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXAS Média  R$                                  28.000,00 Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
298 SAD ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE Média 250,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
299 SAD EXPEDIENTE-ENVELOPES E CARTOES Média 30.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
300 SAD EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO Média 7.500,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
301 SAD EXPEDIENTE-ESCRITORIO-AMOSTRA Média 132.000,00R$                                Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
302 SAD EXPEDIENTE-ETIQUETAS Média 25.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
303 SAD EXPEDIENTE-IMPRESSOS E BLOCOS Média 38.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
304 SAD EXPEDIENTE-PAPEL PARA USO EM ESCRITÓRIO Média 322.000,00R$                                Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
305 SAD EXPEDIENTE-PAPEL PARA USO EM GRÁFICA Média 12.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
306 SAD EXPEDIENTE-PASTAS-ARQUIVO E DIVISÓRIAS Média 26.900,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
307 SAD FERRAMENTAS-BROCA PARA PAPEIS Média 1.500,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
308 SAD GRAMPO, FAIXA, LACRE, FITA E BRAÇADEIRA Média 25.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
309 SAD INFORMATICA - ARMAZENAMENTO DE DADOS Média 23.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
310 SAD INFORMÁTICA - ETIQUETAS TERMICAS E FITAS Média 2.300,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
311 SAD INFORMATICA-CARTUCHOS DE TINTA E TONER Média 8.300,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
312 SAD LIMPEZA - ÁGUA SANITÁRIA/PAPEL HIGIÊNICO Média 6.500,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
313 SAD MANUTENÇÃO BENS MOVEIS - PILHA E BATERIA Média 7.500,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
314 SAD MATERIAL DE COPA - COPOS E GUARDANAPO Média 58.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
315 SAD MATERIAL DE LIMPEZA - CONCENTRADO Média 90.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
316 SAD MATERIAL DE LIMPEZA - COPA Média 10.200,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
317 SAD MATERIAL DE LIMPEZA - SACO PARA LIXO Média 98.500,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
318 SAD MATERIAL DE LIMPEZA - USO COMUM Média 162.000,00R$                                Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
319 SAD MATERIAL DE LIMPEZA - VEÍCULOS Média 33.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
320 SAD MATERIAL HOSPITALAR - DESCARTÁVEIS Média 10.850,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
321 SAD MATERIAL P/ GRAFICA-ESPIRAIS E PLASTICOS Média 6.000,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido
322 SAD VEÍCULOS-LAVAGEM A SECO Média 33.000,00R$                                  Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

323 SSE 12076/2019
Aquisição de materiais para encadernação de obras e documentos.

Baixa
3.849,03R$                                    

Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da área maio-19 novembro-19 2 5 5 50 Quantidade insuficiente para o o uso de servidores e estagiários

10.244.871,78R$         VALOR TOTAL ESTIMADO

Página 13 de 16



Item Sigla
Unidade 

Processo Nº Objeto Complexidade  Valor estimado(r$) 
Qual prejuízo ao STJ na hipótese de o objeto da demanda não
for adquirido / contratado em tempo hábil?

Data de remessa dos estudos 
preliminares e  Termo de 

Referência à SAD

Data limite para início da 
execução / disponibilização do 

objeto pretendido
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 
PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)
Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - PCAq/2019

96.615.973,75R$                             

28.251.002,33R$                             

10.244.871,78R$                             
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324 STI 022325/2019

(SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CONVERSÃO (MIGRAÇÃO)
DE TECNOLOGIA LEGADA)
Contratação de serviços de apoio técnico para conversão
(migração) de tecnologia legada utilizada na construção dos
sistemas, serviços e componentes informatizados do STJ.

Alta  R$                            6.045.000,00 

A não modernização da tecnologia empregada na construção
dos ativos de software mais antigos poderá afetar a taxa de
disponibilidade e de continuidade desses ativos, inclusive,
provocando sobrecarga na infraestrutura tecnológica que os
suporta (hardware, rede, ...), e poderá ocorrer riscos de perda
de integridade dos dados armazenados e processados por
esses ativos ao longo, como, por exemplo, de informações
referente a contratos, patrimônio e orçamento do Tribunal. E,
portanto, poderá inviabilizar a otimização eficiente do uso de
recursos financeiros e humanos empregados atualmente na
continuidade dos sistemas, serviços e componentes
informatizados como, por exemplo, impossibilitar a realocação
dos atuais recursos para o desenvolvimento de novos ativos de
software que agregarão novos valores à instituição.

01/10/2019
 01/12/2019 4 5 5 100

Em análise e acompanhamento nos últimos 3 semestres, constatou-se que a
limitação tecnológica dos ativos de software construídos com emprego de
tecnologia legada têm provocado o acréscimo constante e considerável do
investimento para suportar e estabilizar esses ativos em virtude do aumento
de intercorrências técnicas que dificultam ou até interrompem as
funcionalidades e módulos dos sistemas e serviços informatizados
institucionais, afetando diretamente o trabalho de seus usuários, sendo que
os chamados técnicos em razão de incidentes em ativos de software
"legados" ultrapassam a taxa de 97% nesse período.

325 STI 22325/2019

Prestação de Serviços de Acesso à Internet de Alta Velocidade

Prestação de serviços de acesso à Internet para conexão dos
escritórios remotos dos senhores Ministros do Superior Tribunal
de Justiça com a Internet e recursos da rede de dados do STJ,
com disponibilização de hardwares, dispositivos, instalações
físicas e lógicas necessárias

Média  R$                               124.856,20 

A não contratação do serviço em comento, que funcionará
como serviço de Internet redundante, não mitigará os riscos de
indisponibilidade na utilização dos serviços de Internet
prestadas pela Claro S.A. através do contrato 104/2015,
processo SEI nº 11838/2015.

31/07/2019 Imediato 4 4 4 64 A disponibilização do serviços melhorará o nível de qualidade de serviços
prestados nos escritórios virtuais.

326 SIS 11014/2019 Aparelho de profilaxia (02 unidades) Baixa  R$                                    7.000,00 O atendimento odontológico aos pacientes ficará prejudicado abril-19 20/07/19 5 4 5 100
Trata-se de manutenção da saúde bucal dos pacientes, daí a grande
relevância e urgência de se manter a Unidade bem equipada evitando
prejuízo aos pacientes.

327 SIS -
Aquisição de aparelho de terapia de ondas de choque (02
unidades)

alta  R$                                  30.000,00 
Desatualização em recursos físicos e tecnológicos em
reabilitação.

agosto-19 30/10/19 4 4 3 48 Equipamento para uso em tratamento fisioterapêutico com tecnologia de
ponta

328 SIS Em fase de estudos 
preliminares

Aquisição de materias e equipamentos para uso dos
fisioterapeutas nos atendimentos aos Exmos. Srs. Ministros e
servidores da Casa

Média  R$                                  10.000,00 Falta de recursos terapêuticos de uso ordinário na fisioterapia agosto-19 30/10/19 4 2 2 16 Materiais e equipamentos  necessários para uso ordinário na Fisioterapia.

329 SIS 10825/2019 Aquisição de Braçadeira para injeção Alta  R$                                    1.200,00 
Equipamento precário para o atendimento dos pacientes que
necessitam de infusão venosa. 

junho-19 30/12/19 4 2 2 16 Necessidade de substituição devido reparo e recuperação terem sidos
inviabilizados por tempo de uso dos equipamentos

330 SIS 10825/2019 Aquisição de suporte para  soro Alta  R$                                    1.200,00 
Equipamento precário para o atendimento dos pacientes que
necessitam de infusão venosa. 

junho-19 30/12/19 4 2 2 16 Necessidade de substituição devido reparo e recuperação terem sidos
inviabilizados por tempo de uso dos equipamentos

331 ECORP 030506/2019
Contratação de fornecedor externo para realização da ação de
educação "Formação de Curadores de Dados"

Média  R$                                  51.000,00 
Os servidores nomeados como curadores de dados não serão
capacitados

setembro-19 dezembro-19 4 3 4 48

A contratação da ação é muito relevante devido à necessidade emergente de
habilitar os curadores de dados recentemente nomeados no Tribunal para
supervisionarem e guardarem os sistemas e informações disponíveis na rede
do STJ. Assim, torna-se essencial capacitá-los no menor tempo possível, na
tentativa de garantir a proteção das informações e dados gerados pelas
unidades o quanto antes. Caso não aconteça a capacitação, o problema na
curadoria de dados pode crescer no curto prazo devido ao desconhecimento
dos servidores no trato da informação.

332 SCO Conectores e cabos / Triax câmeras Alta  R$                                  20.000,00 Impossibilidade de transmissão de eventos e seções do STJ. junho-19 outubro-19 5 5 5 125

As demandas de transmissões de eventos e seções do STJ pelo Youtube ou
TV Justiça tem aumentado e os cabos que possuímos atualmente já se
mostraram insuficientes em algumas solicitações. Para possibilitar a
prestação desse serviço, é preciso ampliar a rede de cabos das diversas áreas
do STJ até a CRTV e, para isso, se faz necessária a aquisição de cabos e
conectores.

333 SCO 17498/2019 Placa de captura servidor de ingest Alta 12.000,00R$                                  Impossibilidade de cumprir com prazos de envio de matérias para TV Justiça. 28/06/2019 30/10/2019 5 5 5 125 Estamos com um equipamento de ingest parado por falta desta placa e isso
torna o processo de captura do material captado mais lento. 

334 SCO 17504/2019 Distribuidor de áudio para o estúdio da radio Alta 3.500,00R$                                    Impossibilidade de produzir os programas e boletins para a Rádio Justiça e a Rádio Servidor28/06/2019 30/10/2019 5 5 5 125

O equipamento que possuíamos queimou e precisa ser substituído pois não é
possível concertá-lo. No momento estamos utilizando o reserva, mas por se
tratar de um equipamento antigo e fundamental para o exercício das
atividades da rádio é necessária a aquisição de um novo.

335 SCO 17507/2019 Driver PDW-U2 Sony  ( Leitor de media XDCAM) - Alta 32.000,00R$                                  Impossibilidade de gravação de programas e outros produtos no estúdio de TV.28/06/2019 30/10/2019 4 4 4 64
Os drivers são utilizados na central e no estúdio para a gravação do material
produzido. Por se tratar de equipamento antigo há um desgaste natural dos
mesmo por tempo de uso.

DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - INCLUSÃO DA 3ª REVISÃO - SETEMBRO/ 2019
UNIDADE: SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE

VALOR PREVISTO, APÓS REVISÕES E EXCLUSÕES DOS VALORES DOS ITENS 

VALOR ESPECÍFICO DA PRIMEIRA REVISÃO

VALOR ESPECÍFICO DA SEGUNDA REVISÃO
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336 SCO Software / Plugnig / Codecs Alta 12.000,00R$                                  Impossibilidade de edição e finalização dos produtos da CRTV. 28/06/2019 30/10/2019 5 5 5 125
Alguns softwares utilizados atualmente se encontram muito defasados.
Inclusive, a aquisição das novas ilhas de edição exigem uma atualização de
plug-ins e codecs para que haja compatibilidade entre eles.

337 SCO 17495/2019 Suporte pedestal articulado para microfones da Rádio Alta 6.000,00R$                                    Diminuição da qualidade dos produtos da rádio. 28/06/2019 30/10/2019 3 3 3 27 Os suportes utilizados atualmente apresentam alguns problemas de
articulação e não estão operando com todas as suas funcionalidades

338 SCO 17521/2019 Iluminadores de Led 3300K/5600K Alta 10.000,00R$                                  Impossibilidade de gravação de programas e outros produtos 
no estúdio de TV.

28/06/2019 30/10/2019 5 5 5 125

Os novos cenários do estúdio da CRTV demanda novos equipamentos de luz.
O que possuímos atualmente não supre as necessidades por se tratar de
equipamento antigo e defasado, fora os riscos de superaquecimento dos
iluminadores incandescentes, o que poderia danificar os cenários e a própria
estrutura do estúdio.

339 SCO Sungun Led - Alta 8.000,00R$                                    Redução da capacidade de utilização de várias equipes de 
gravação simultaneamente.

28/06/2019 30/10/2019 4 4 4 64

Atualmente, a CRTV possui apenas três iluminadores do tipo Sungun. Com o
aumento da demanda de cobertura e transmissão de eventos na íntegra, se
faz necessária a utilização de várias equipes de gravação ao mesmo tempo,
e, para isso, precisamos de um número maior de iluminadores, inclusive para 
termos um reserva para emergências, como já foi necessário anteriormente.

340 SCO 03997/2019
Contratação de serviço de reparo e recuperação de lentes
fotográficas

Alta  R$                                    6.200,00 

A referida contratação tem por objeto o reparo e a
recuperação das lentes fotográficas que apresentam
problemas de desajustes e demora no funcionamento do
foco,o que prejudica a qualidade de fotografias produzidas
para o Superior Tribunal de Justiça com a utilização dos
referidos acessórios.

junho-19 outubro-19 5 5 5 125
O reparo e a recuperação das lentes fotográficas são necessários para
agilizar os serviços fotográficos e sanar os problemas que prejudicam a
qualidade das fotografias.

341 SCO 010267/2019
Contratação de serviço de reparo e recuperação de flashes
(tochas) de Estúdio Fotográfico

Alta  R$                                    1.490,00 
Prejuízo na produção de fotografias para o Superior Tribunal de 
Justiça realizados em ambientes que necessitam iluminação
especial

junho-19 outubro-19 5 5 5 125

O reparo e a recuperação dos Flashes descritos apresentam problemas de
funcionamento: apesar de cada flash ligar e a luz-piloto acender, o disparo
do flash não acontece. Essas falhas nos referidos equipamentos prejudicam a
produção de fotografias para o STJ realizadas em ambientes que necessitam
de iluminação especial.

342 SCO 017372/2019
Aquisição de Lente Objetiva, Flashes e Monopés para Estúdio
Fotográfico

Alta  R$                                  17.069,58 

A utilização diária dos equipamentos e acessórios apresentam
falhas de funcionamento, impossibilitando a plena execução
dos serviços fotográficos. Quanto aos monopés, sua falta tem
dificultado a execução de fotografias em grandes eventos e
coberturas com muitos convidados.

junho-19 outubro-19 5 5 5 125 A aquisição dos equipamentos é necessária para compor o estúdio
fotográfico e não prejudicar a qualidade dos serviços prestados.

343 SCO 017179/2019 Confecção e instalação de painel em acrílico Alta  R$                                       620,00 

A referida aquisição visa substituir o painel de acrílico
danificado (Contrato STJ 15/2018) do Jornal Mural, localizado
próximo à entrada da Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura no subsolo do prédio dos plenários.

junho-19 outubro-19 4 4 4 64

A referida aquisição visa proteger os papéis e os imãs das notícias do Jornal
Mural, bem como, ser uma forma prática de revitalizar os espaços e,
provavelmente, a baixo custo, e com o aproveitamento das estruturas em
alumínio.

344 SCO 017551/2019
Aquisição de 02(dois) Totens carregadores de celular contendo,
cada um, 16 USB, 8 cabos e tomadas tradicionais

alta  R$                                    4.000,00 

Impossibilita atender os profissionais de imprensaresponsáveis
pelas coberturas dos noticiários relacionados ao tribunal,
dificultando a divulgação das decisões e ações da Corte à
sociedade de modo geral. O celular é ferramenta de
comunicação para todas as profissiões, sendo utilizado com
maior frequência o celular como instrumento de trabalho.

junho-19 outubro-19 4 4 4 64

O celular é ferramenta de comunicação para todas as profissões. Contudo,
na atualidade, parte das coberturas jornalísticas utilizam com maior
frequência o celular como instrumento de trabalho, seja para entradas ao
vivo em rádio e TV, seja para a postagem de notícias em mídias sociais. 
Nesse sentido, equipamentos como Totens carregadores de celular servirão
para atender os profissionais que utilizem o celular durante dias de
coberturas de julgamentos e também de eventos, a exemplo de seminários,
geralmente realizados durante horas e que requerem tempo maior de
disponibilidade de bateria dos equipamentos de comunicação.

345 SCO 018044/2019  35 (trinta e  cinco) Placas de identificação em Braile alta  R$                                       700,00 

Impossibilita a implementação do tribunal da cidadania na
promoção de acessibilidade e inclusão de pessoas com
deficiência nas ações educativas que contemplem a tecnologia
assistiva para o público interno e externo na área de
comunicação.

junho-19 30/10/019 4 4 4 64
A aquisição visa assistir os portadores de deficiência visual na leitura do texto
explicativo que traduzirá para linguagem em brailer as matéria jornalísticas
da Exposição 30 anos 30 histórias.

346 SED 22961/2019
Contratação de fornecimento de acesso à base de dados Tirant
Lo Blanch

Média  R$                                  42.000,00 

O acervo de material bibliográfico em formato digital da
Biblioteca
precisa estar atualizado e contemplando um número maior de
editoras especializadas para atender as demandas dos
Gabinetes dos Senhores Ministros, unidades administrativas e
servidores.

setembro-19 dezembro-19 5 4 5 100 A contratação visa ampliar a quantidade de livros digitais disponíveis.

347 SSE 16138/2019
Gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis para
frota do Tribunal (Contrato em vigor - STJ nº 108/2015)

Alta  R$                            1.135.800,00 
Descontinuidade do fornecimento de combustíveis para os
veículos da frota

junho-19 dezembro-19 5 2 5 50 A contratação visa evitar a paralização das atividades que demandam
transporte de ministros e servidores

348 AJC 034864/2018
Aquisição, conserto e ajustes de vestimentas talares (becas e
capas) e etiquetas de identificação

Baixa 42.272,74R$                                  

A prestação de serviços possui natureza de demanda contínua.
A descontinuidade da prestação desse serviço comprometerá a
obtenção e mautenção de vestimentas talares de uso
obrigatório por Ministros, seus auxiliares e advogados no
âmbito das sessões de julgamento desta Corte.

outubro-18 março-19 4 5 4 80

Relevância: pontuação atribuída em virtude de o atendimento à demanda
ser de natureza contínua, portanto imprescindível ao atendimento dos
Senhores Ministros, auxiliares da Justiça e advogados no cumprimento das
exigências formais no que tange ao uso de vestes talares em sessões de
julgamento, nos termos dos artigos 29 § 1º e 321 do RISTJ; Urgência:
pontuação máxima conferida em razão da necessidade de garantir a
continuidade da prestação do serviço, e considerando a existência de
processo de aquisição em andamento, o qual espera-se concluído em
Março/2019; Tendência: em um cenário no qual haja uma solução de
continuidade na prestação do serviço, estima-se que haja prejuízos
consideráveis em aspectos atinentes ao cumprimento das normas
regimentais sobre o objeto em apreço, acima descritas.
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349 AGS 006238/2019

Locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD) para
produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica,
dimensionado para ser capaz de produzir e injetar no sistema
de compensação, na categoria minigeração, a quantidade de
7.000 MWh por ano. Valor estimado para vigência de
contrato por 15 anos.

Alta  R$                          44.121.654,00 
Impossibilidade de implantação de projeto que objetiva a
utilização de energia solar por esta Corte

maio-19 setembro-19 5 5 5 125

É um projeto de grande relevância porque contribuirá para a minimização do
consumo da energia da CEB; é de média urgência porque quanto mais rápido
se iniciar a execução contratual, mais cedo se iniciam as reduções de
pagamento à CEB; e a tendência é quanto maior o tempo demandado, pior o
cenário para o tribunal, dada a possibilidade de serem modificados os
marcos normativos que tratam dessa temática no âmbito de sua respectiva
agência reguladora.
Há de se observar, ainda, que o valor estimado para este exercício será pró-
rata. O valor total estimado neste item corresponde ao desembolso
programado para 15 anos.

350 ACR 010651/2019
Registro de preços para confecção e fornecimento de coroa de
flores nobres, acompanhadas de faixa com diretes de
homenagem

Média  R$                                  11.575,95 
Impossibilidade de realização das homenagens póstumas a
serem prestadas pelo
STJ. 

junho-19 dezembro-19 5 4 5 100

É um projeto de grande relevância porque contribuirá para a minimização do
consumo da energia da CEB; é de média urgência porque quanto mais rápido
se iniciar a execução contratual, mais cedo se iniciam as reduções de
pagamento à CEB; e a tendência é quanto maior o tempo demandado, pior o
cenário para o tribunal, dada a possibilidade de serem modificados os
marcos normativos que tratam dessa temática no âmbito de sua respectiva
agência reguladora.
Há de se observar, ainda, que o valor estimado para este exercício será pró-
rata. O valor total estimado neste item corresponde ao desembolso
programado para 15 anos.

351 ACR 020742/2019

Contratação dos serviços de fornecimento, montagem e
desmontagem de palcos necessários à realização de eventos
institucionais originários e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM, a
serem realizados observadas as condições e especificidades
constantes deste Termo de Referência.

Média  R$                                  31.562,60 

0 As maiores demandas do objeto deste Termo de Referência
se concentram no evento de apresentação de orquestras
sinfônicas no STJ, bem como outros eventos de grande porte.
Além disso, pode ser demandado palcos para outros eventos
menores

agosto-19 dezembro-19 5 5 5 125
O evento demandado (orquestra) é para dezembro,
portanto, a contratação é necessária para o bom andamento para as
atividades do cerimonial.

51.788.701,07R$         

186.900.548,93R$                           

28.251.002,33R$                             

10.244.871,78R$                             

R$ 51.788.701,07

VALOR ESPECÍFICO DA PRIMEIRA REVISÃO

VALOR ESPECÍFICO DA SEGUNDA REVISÃO

VALOR ESPECÍFICO DA TERCEIRA REVISÃO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR PREVISTO, APÓS REVISÕES E EXCLUSÕES DOS VALORES DOS ITENS 
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