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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 planejamento das contratações e aquisições das organizações é um dos processos de 

trabalho mais importantes da gestão, uma vez que se trata de um componente 

essencial, que permite atender às necessidades de bens e serviços institucionais de 

forma programada, identificando-se com antecedência o conjunto de itens que comporá o 

portfólio de demandas, permitindo uma análise conjugada entre as perspectivas de 

contratações e os recursos orçamentários que estarão disponíveis no exercício de execução 

desse planejamento. 

Sob tal prisma, o planejamento estratégico deve ser identificado como uma 

ferramenta que possui diversas camadas que, executadas de forma sincronizada, permitem o 

alcance dos objetivos estabelecidos para o seu período de duração. Daí a importância de serem 

envidados os esforços necessários para que as metas e os objetivos estabelecidos sejam 

alcançados. 

Para que a missão institucional possa ser efetivamente cumprida, os demais 

componentes do mapa estratégico precisam ser executados de forma alinhada, possibilitando 

assim que, de forma incremental, os resultados nele previstos possam ser materializados. 

Nessa vertente, para viabilizar o pleno exercício da atividade jurisdicional, é 

indispensável que os serviços de interesse do cidadão sejam disponibilizados por esta Corte. E 

para que isto ocorra, é de vital importância que os recursos tecnológicos adequados sejam 

providos, que haja mobiliário condizente com a necessidade institucional, que os serviços de 

manutenção sejam compatíveis com a infraestrutura existente e a estrutura física seja 

compatível com a dimensão do negócio central da organização. 

Essas atividades, entendidas como incrementais ou de suporte ao negócio central, 

são prestadas por meio de execução indireta, ou seja, são realizados procedimentos licitatórios 

ou contratações diretas que resultam na formalização de vínculo contratual com empresas que 

as executam, cabendo à Administração adotar os meios necessários para que haja a adequada 

especificação de sua necessidade (fase de planejamento) e acompanhamento efetivo do objeto 

contratado (fase de fiscalização). 

Os procedimentos licitatórios são, via de regra, os meios adotados pelo Estado, 

para viabilizar a contratação de empresas para fornecimento de bens ou contratações de 

serviços que objetivam o atendimento de suas necessidades.  

O 



    PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES – PCAq/2020  

 

SAFS, Quadra 06, Lote 01, Trecho III, CEP: 70.095-900 – Brasília/DF   |   http://www.stj.jus.br 2 

Como decorrência dessas contratações, um terceiro especializado no negócio 

pretendido é o responsável pela execução do objeto, cabendo ao Poder Público realizar os 

respectivos pagamentos, observando-se os valores alcançados no certame. 

Para que se tenha uma dimensão, tanto no plano da estimativa orçamentária, 

quanto no tocante ao volume de demandas que serão licitadas ao longo do exercício, a 

constituição de um planejamento de contratações e aquisições é medida imperativa. 

Com o propósito de institucionalizar esse processo, foi editada a Instrução 

Normativa STJ/GDG n. 12, de 11.04.2019, que disciplina a elaboração do Planejamento de 

Contratações e Aquisições e define os prazos de execução no Superior Tribunal de Justiça. 

Com fundamento na retrodita norma, o propósito é que por meio desse 

planejamento sejam mapeadas as necessidades de contratações e aquisições do STJ para o 

exercício de 2020, permitindo não apenas a identificação do volume de demandas que está 

sendo programado por cada unidade mas, inclusive, o dimensionamento de esforço que a 

Administração terá que adotar para que essas contratações possam ser materializadas. 

E nessa esteira, a constituição do presente Planejamento das Contratações e 

Aquisições – PCAq/2020 é o instrumento que consolida o conjunto de demandas que foram 

programadas pelas diversas unidades do Tribunal para serem executadas ao longo do exercício 

vindouro. 

Não se pode perder de vista que o PCAq tem o propósito de aprimorar a 

capacidade de planejamento das unidades, de modo que suas demandas possam ser 

organizadas e os processos instruídos nos prazos devidos, a fim de que os esforços sejam 

tempestivamente envidados para evitar que haja solução de continuidade aos objetos já 

pactuados ou descumprimento das datas prováveis para que os novos objetos já estejam 

licitados. 

Assim, a adequada execução desse planejamento terá como condição a realização 

de esforços conjuntos entre as diversas unidades, para que os prazos normatizados sejam 

efetivamente cumpridos e os cronogramas pactuados sejam observados por todos os atores 

envolvidos nos processos que serão instruídos para cada demanda. 
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2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO  

 metodologia de elaboração e execução do Planejamento das 

Contratações e Aquisições – PCAq/2020 está sedimentada em um 

processo cíclico que envolve: 

a) A identificação da demanda; 

b) A previsão orçamentária para atendimento a essa demanda; 

c) A revisão da proposta orçamentária, a fim de se identificar se haverá 

recurso suficiente para custeio da demanda; 

d) O detalhamento da demanda, para viabilizar a publicação do PCAq; 

e) A elaboração dos estudos preliminares e termo de referência da 

demanda; 

f) A licitação da demanda; 

g) A contratação da demanda. 

h) A fiscalização e o acompanhamento da execução da demanda 

De forma gráfica e resumida, esse contexto pode ser assim demonstrado: 

 

1) Identificação da
demanda

2) Elaboração e
revisão da Proposta
orçamentária

3) Detalhamento da
demanda para
constituição do PCAq

4) Elaboração dos Estudos
Preliminares e Termo de
Referência/Projeto Básico para
contratação da demanda

5) Realização do
procedimento licitatório,
empenhamento e
contratação da demanda

6) Fiscalização e 
acompanhamento da 
execução da demanda

A  
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Gráfico 01 – Representação da metodologia de elaboração e execução do PCAq/2020. 

Para tornar mais racional a interlocução com as diversas unidades 

solicitantes, foram abertos processos específicos, relacionados a seguir, instruídos com a 

planilha padronizada que detalha as demandas que integram as necessidades das áreas, 

bem como as respectivas orientações para seu adequado preenchimento e o contexto 

normativo que envolve a elaboração e execução do PCAq. 

✓ 022096/2019; 

✓ 022100/2019; 

✓ 022203/2019; 

✓ 022204/2019; 

✓ 022205/2019; 

✓ 022213/2019; 

✓ 022215/2019; 

✓ 022217/2019; 

✓ 022218/2019; 

✓ 022219/2019; 

✓ 022220/2019; 

✓ 022221/2019; 

✓ 022222/2019; 

✓ 022223/2019; 

✓ 022224/2019; 

✓ 022225/2019; 

✓ 022226/2019; 

✓ 022227/2019; 

✓ 022228/2019; 

✓ 022230/2019; e 

✓ 022615/2019. 

Também foram realizadas reuniões com cada Unidade, apresentando as 

alterações que seriam promovidas na dinâmica de elaboração e execução do PCAq/2020 

em relação ao modelo adotado no presente exercício, bem como de acompanhamento 

no curso da execução das demandas que forem apresentadas pelas áreas. 

Ainda nesse contexto, também foi aberto um processo, no qual serão 

realizadas as consolidações necessárias à materialização do PCAq, contemplando as 

https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1911246&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=93799f9a5346bc03ae4d7cf6a3ef83523f03cd0b722de75aaf0a00321d31c111
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1911305&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=8b72d8867c1eb69dc616799bf6fd1f29263bf5fca171867b54dcf56cecea3fab
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912228&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=3e893e7d8155d9273d2259ba4f46560f7ed950fdf506d3ffe05462964d995ebc
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912237&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=bce1eb0d4e233b1b0dbe7c6ba3d6aab753017f9141fac8a50ca6ab92fb2f908c
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912244&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=811370dcedd9d8cf38ad2cc4732dcc90b36f4c85bdf69dde5ec5e25665b2a369
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912283&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=7b1ea963c7283e4ba51d1da0e1944fb36f99aac62008b7205af95e9bbb4a3023
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912292&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=0f9572324e01c1c24887fc6e1c3b502d3cd9d76049d691d959b651444c108e26
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912303&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=6d3b167f10bc0d2752511dd38b1f58d02a6b6f9bc4017d774a5113fd0a112dfb
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=4953b7fc12f0aefb0c5ed803caf36dbda9974c1240b6483cb09c7bf56bfff530
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912319&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=f05cb14d21d0ed80ff67f8e52c977d3b18be077e5b06dd6e8a09e955c590f763
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=fde1f070f0693cc8872d3d0040b41db9562e3bc38d7b677de166de8f7b302292
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=6708d5e09877fb8dc3f0f349b2774cb6eb1d09e2c706db4ee951fad71538255f
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912338&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=51909c2d060be43a07825911d0d1b88a01fdf1d635cf7a9893bbf26ccd652afc
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=078556e54c7ec0e0faaff3a882f289502296debd403bff7befa3e99f9c0b336d
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912353&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=04ef8e07dda55944baecec2be61c0c91f295ec32763caf48f593031630f09325
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912359&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=555c9ecbd863c102b2fe60fea871175658c7f0f2249ba1f598e48610409e075d
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912365&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=e0b21cd58035a5000c8db507841076ddec050fc16312decfa3d1902f5f853f9c
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912372&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=694f3e8b21501e51b70938580989d2fea2efd28306d55792c6a4d16e037ec77b
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912378&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=db540f5df6df74da888e7f8dfd7dc9f6607145442d1acbb5c7d4889df67259c2
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1912385&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=6fe264a7a56665da9d073809bc5b3ed0b5e4c027371036cd9775f262214af78b
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1916272&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001159&infra_hash=bab89be33bb77610176852800cfc9ec1cb18d5b60daa429a95ef6128e0b17b7e
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demandas de todas as unidades. Essa consolidação ocorre no bojo do processo 

021897/2019. 

Já na seara procedimental, o PCAq tem o propósito de ser um substrato da 

proposta orçamentária. Ou seja, cabe às Unidades, a partir das demandas mapeadas 

quando da elaboração de seus planejamentos orçamentários, apresentar o detalhamento 

de seus projetos, adicionando algumas informações, tais como: data limite para 

contratação/aquisição do objeto, data de envio dos estudos preliminares e termo de 

referência, definição e justificativa dos critérios de priorização de cada demanda, etc. 

A partir das informações disponibilizadas pelas Unidades em cada processo, 

foi realizada a consolidação das demandas em cinco vertentes: 

✓ Uma que trata da segmentação das novas necessidades por 

Unidade, ordenadas por pontuação de prioridade (ANEXO I); 

✓ Uma que trata das demandas continuadas por Unidade, ordenadas 

por pontuação de prioridade (ANEXO II);  

✓ Uma que trata da consolidação geral de demandas novas, ordenadas 

por pontuação de prioridade (ANEXO III); 

✓ Uma que trata da consolidação geral de demandas continuadas, 

ordenadas por pontuação de prioridade (ANEXO IV); e 

✓ Uma que trata de todas as demandas de contratação e aquisição, 

ordenadas por prioridade para todo o Tribunal (ANEXO V). 

No tocante ao Anexo V, objetivando promover uma distinção visual entre 

as demandas novas e as demandas continuadas, foi realizada uma alteração na cor da 

fonte das demandas continuadas. Assim, as demandas novas estão com fonte roxa e as 

demandas continuadas com fonte na cor preta. 

De mais as mais, nesta edição do PCAq também foi inserido o ANEXO VI, 

que consolida os registros sobre os contratos vigentes no âmbito do STJ. 
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3. TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS 

 partir do recebimento dos detalhamentos apresentados por cada 

Unidade, foram realizadas as verificações necessárias, a fim de se 

assegurar que todas as informações consideradas essenciais à 

constituição do planejamento estivessem efetivamente disponibilizadas. 

As necessidades de correções foram registradas em cada processo e 

submetidas à ciência das Unidades. 

Definiu-se, ainda, que para fins da consolidação do PCAq, não seriam 

promovidos ajustes nos parâmetros de prioridade atribuídos pela própria unidade às suas 

demandas. Pacificou-se que as eventuais necessidades de revisão desses critérios serão 

identificadas a partir das discussões periódicas que serão realizadas entre o Diretor-Geral 

e os dirigentes de cada Unidade. 

Essa possibilidade de ajuste da prioridade pelo Diretor-Geral foi prevista na 

Instrução Normativa STJ/GDG nº 12/2019, nos seguintes termos: 

Art. 8º {...} 

Parágrafo único. O diretor-geral pode alterar o nível de prioridade 

das demandas apresentadas pelas unidades, observados, dentre 

outros critérios, o impacto das contratações e a capacidade de 

instrução e processamento simultâneo de procedimentos 

licitatórios.   

 

  

A 
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4. PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA DO PCAQ/2019 

endo por referência os valores estimados por cada Unidade para as 

ações que foram inseridas no PCAq, haverá a necessidade de créditos 

orçamentários em conformidade com os detalhamentos a seguir, por Unidade: 

A) Estimativa de recursos para novas contratações: 

✓ R$ 47.092.876,94 

 

B) Estimativa de recursos para demandas continuadas: 

✓ R$ 114.375.252,17 

 

C) Estimativa total da necessidade de recursos para demandas novas e 

continuadas: 

✓ R$ 161.468.129,11 

O gráfico a seguir apresenta a representação proporcional dos recursos que 

serão necessários para a execução das ações incluídas no PCAq/2019:  

 

 

T 
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Ao se realizar uma avaliação das demandas NOVAS de cada Unidade para a composição do portfólio de novas demandas, tem-se a 

representação gráfica a seguir: 
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Uma avaliação contextual dessa consolidação permite verificar que cinco 

Unidades a seguir descritas serão as demandantes da maior parcela dos recursos que 

serão destinados às novas demandas: 

✓ Secretarias de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

✓ Assessoria de Gestão Socioambiental; 

✓ Secretaria de Administração; 

✓ Secretaria de Comunicação Social; e  

✓ Secretaria de Segurança. 

A soma de recursos atrelados aos projetos dessas Unidades corresponde a 

R$ 42.690.674,95, o que demonstra uma representatividade superior a 90% (noventa por 

cento) do total previsto para novas demandas. 

Já no que concerne às demandas continuadas, a distribuição das demandas 

está assim representada: 
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 Considerando-se também os valores atrelados às cinco unidades com maior demanda orçamentária (Secretarias de Segurança, de 

Administração, de Tecnologia da Informação e Comunicação; Escola Corporativa e Secretaria de Comunicação social), estimados em R$ 

110.251.103,86 (cento e dez milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e três reais e oitenta e seis centavos), constata-se que a 

representatividade orçamentária será superior a 96% (noventa e seis por cento).  
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5. VALOR MÉDIO ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES 

m análise ao portfólio de demandas consolidado por cada unidade, 

verificou-se que foram previstas 292 necessidades de 

contratação/aquisição para o exercício de 2020. 

Dentre estas, considera-se relevante destacar as cinco demandas que 

possuem a maior representatividade orçamentária: 

ORDEM UNIDADE 
GESTORA 

OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO (R$) 

 
1 

SSE 

Prestação de serviços de apoio administrativo na área de 
segurança pessoal privada armada, para segurança 
pessoal, escolta e condução de veículos oficiais de 
representação e de transporte institucional 

27.587.291,42  

2 
SSE 

Prestação de serviços de vigilância humana armada e 
desarmada, com supervisão externa motorizada 

14.594.643,72  

 
3 

SCO 

Contratação de serviços especializado em produção, 
operação, geração e transmissão de produtos e 
programas para rádio, televisão e web e de produtos 
específicos sob demanda. 

9.014.203,38 

4 AGS Parque Bosque dos Tribunais (estacionamento) 9.000.000,00 

 
5 SAD 

Contratação de empresa para emissão de 
passagens aéreas e seguros de viagem 
internacionais 

8.856.158,36 

Já na linha oposta, as cinco demandas de menor expressividade econômica 

estão relacionadas a seguir: 

ORDEM UNIDADE 
GESTORA 

OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO (R$) 

 
1 

SED 
Assinatura de periódicos e anuidades 
(18318). revista projeto design. obs.: para atendimento 
de demanda da CEAR/SEARQ 

285,50  

2 SED Ferramentas e utensílios para restauração de livros 280,00  

3 SED Papelão número 15 240,00  

4 

SED 
Assinatura de periódicos e anuidades 
(18318). Revista você RH. Obs.: Para atendimento de 
demanda da Escola Corporativa - ECORP 

128,76  

5 
SSE 

Capa de colchão D-33  100,00  

E 
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 Traçando uma média entre as demandas de maior vulto e aquelas de 

menor expressão, à luz volume total projetado pelas unidades, tem-se que a média de 

valor estimado das contratações será de R$ 552.973,04 (quinhentos e cinquenta e dois 

mil, novecentos e setenta e três reais e quatro centavos). 
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6. AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA SUPORTE ÀS CONTRATAÇÕES 

s contratações e aquisições previstas no PCAq/2020 estão com 

recursos previstos nas ações orçamentárias a seguir descritas: 

 

  

A 
PTRES 2020 - Descrição 

Programa de 
Trabalho 

GND RP 
FONTE / 

VINC. 

167515 

Assistência Médica e 
Odontológica Aos Servidores 
Civis, Empregados, Militares e 

seus Dependentes –  (PO 0001) 

02.301.0033.2004.
5664 

3/4 1 
100/499 
100/510 

156516 

Assistência Médica e 
Odontológica Aos Servidores 

Civis, Exames Periódicos - Civis –  
(PO 0002) 

02.301.0033.2004.
5664 

3 1 0100/499 

167522 
Construção do Bloco G da sede 

do STJ 
(PO 0000) 

02.122.0033.14PU.
5664 

4 2 100/400 

167523 
Construção do Edifício-Sede da 

ECORP 
(PO 0000) 

02.122.0033.15SY.
5664 

3/4 
 

2 
100/400 

167524 
Construção do Edifício-Sede da 

ENFAM 
(PO 0000) 

02.122.0033.157T.
5664 

3/4 2 100/400 

167525 

Apreciação e Julgamento de 
Causas 

Julgamento de Processos (PO 
0001) 

02.061.0033.4236.
5664 

3/4 2 

100/400 
127/400 
150/400 
175/400 

167527 
 

Apreciação e Julgamento de 
Causas 

Capacitação de Servidores (PO 
0002) 

02.061.0033.4236.
5664 

3/4 2 
100/400 
100/500 

167530 

Apreciação e Julgamento de 
Causas - 

Gestão do Sistema Integrado de 
Informação (PO 0006) 

02.061.00033.4236
.5664 

3/4 2 100/400 

167531 

Apreciação e Julgamento de 
Causas  

Comunicação Institucional (PO 
0007) 

02.061.0033.4236.
5664 

3/4 2 100/400 
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7. INTERSECÇÃO DO PCAQ COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 execução do PCAq/2020 permitirá que bens e serviços sejam 

incorporados ou manutenidos na estrutura do STJ. Os itens nele 

contidos, contribuirão para que haja incremento nos resultados das 

metas e objetivos estabelecidos no planeamento estratégico desta Corte 

De forma bastante visível, a execução do PCAq contribui diretamente para 

o alcance dos seguintes resultados, considerando-se as dimensões contidas no mapa 

estratégico: 

DIMENSÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SOCIEDADE Oferecer serviços com qualidade 

PROCESSOS INTERNOS Buscar excelência na prestação jurisdicional 

 
PESSOAS E RECURSOS 

Aprimorar competências 

Garantir a qualidade dos serviços e soluções de TIC 

Assegurar e gerir o orçamento 

Aprimorar competências 

Considerando-se ainda suas especificidades, o PCAq tem por objetivo 

mapear as necessidades de bens e serviços que possam contribuir para que haja o pleno 

alcance da missão institucional do STJ, dando azo, assim, ao cumprimento dos objetivos 

estratégicos definidos para o período de vigência do Plano Estratégico Institucional. 

De forma exemplificativa, o oferecimento de serviço institucional com 

qualidade tem como pressuposto a disponibilização dos meios necessários para que a 

atividade jurisdicional, razão de existir do STJ, possa ser realizada de forma satisfatória.  

Assim, para que o mister institucional desta Corte possa ser 

adequadamente cumprido, é necessário que os recursos tecnológicos adequados estejam 

disponíveis; que a infraestrutura das edificações esteja plenamente adequada à 

acomodação dos servidores e visitantes, tanto no tocante ao asseio e conservação quanto 

no que tange à adequada manutenção das instalações; que as atividades acessórias e 

incrementais estejam contratadas para viabilizar o pronto atendimento das demandas da 

instituição, etc.  

A 
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Atendidas essas premissas, o STJ disporá de condições estruturais para que 

suas atividades sejam desenvolvidas com foco no cliente e na sociedade. 

Esse mesmo reflexo se verifica em relação ao aprimoramento de 

competências e gestão do orçamento. O aprimoramento de competências dos servidores 

envolvidos na cadeia de planejamento das contratações, execução dos procedimentos 

licitatórios e gestão dos contratos permite a mitigação de erros e maior aderência dos 

procedimentos de gestão administrativa às boas práticas identificadas na Administração 

Pública, além do atendimento mais imediato às recomendações oriundas dos órgãos de 

controle interno e externo. 

Isto, por si, permite uma melhor gestão do orçamento, de modo que, por 

um lado, haja sua destinação às ações prioritárias da instituição e, por outro, os gestores 

estejam sempre em busca da realização da melhor contratação ao menor custo possível. 

A execução sincronizada desses objetivos consignados no planejamento 

estratégico resultará no oferecimento dos meios necessários para que todos os recursos 

considerados indispensáveis estejam à disposição das Unidades do STJ que atuam 

diretamente na prestação da atividade jurisdicional.  

Com tais recursos disponíveis, o processo de busca pela excelência na 

prestação jurisdicional também será incrementado com a adequada execução do 

Planejamento das Contratações e Aquisições do STJ. 

Um dos caminhos que possibilita o alcance dos resultados pretendidos é a 

capacitação dos servidores. No planejamento estratégico essa ação está identificada no 

objetivo “aprimoramento das competências”, que tem por elemento norteador o objetivo 

de “qualificar os servidores segundo a gestão de competências e do conhecimento para a 

melhoria do desempenho de suas atribuições”. 

Para tal, o Plano Anual de Capacitação é uma das iniciativas que está 

prevista no PCAq, para viabilizar as contratações que forem demandadas pela Escola 

Corporativa desta Corte. 
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8. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE COMPLEXIDADE E 
PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS 

 STJ estabeleceu na Instrução Normativa STJ/GDG n. 12/2019 os 

parâmetros a serem observados pelas unidades para fins classificação 

de complexidade e definição das prioridades das demandas. 

No que tange à classificação de complexidade, a referida norma assim 

preconizou: 

Art. 7º As propostas para contratações e aquisições serão 

classificadas observando os seguintes critérios de complexidade 

para cada demanda: 

 

I – complexidade alta:  

a) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;  

b) contratação ou aquisição com valor estimado acima de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

c) objeto que requeira alto grau de especialização técnica;  

d) procedimento que contenha mais de 25 itens;  

e) contratações de serviços de natureza continuada;  

f) aquisições de bens e contratações de serviços de tecnologia da 

informação e comunicação;  

 

II – complexidade média:  

a) valor estimado entre R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

 b) procedimento que contenha de 10 a 25 itens;  

 

III – complexidade baixa:  

a) valor estimado inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  

b) contratação exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte;  

O 
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c) serviço ou aquisição sem contrato (nota de empenho);  

d) procedimento que contenha até nove itens. 

Já na esteira da priorização, os parâmetros foram assim definidos: 

Art. 8º Na classificação do grau de prioridade das demandas de 

compra e contratação pela unidade solicitante, para 

preenchimento do anexo I observará os seguintes critérios e 

pontuações, que, multiplicadas, totalizarão o resultado:  

 

I – relevância: relação entre a demanda e o impacto para as ações 

do Tribunal:  

a) interrompe a prestação de serviços do Tribunal à sociedade ou 

compromete o cumprimento de decisão judicial ou dos órgãos de 

controle externo: 5 pontos;  

b) impacta em todo o Tribunal: 4 pontos;  

c) impacta na Secretaria/Assessoria demandante: 3 pontos;  

d) impacta somente na Seção demandante: 2 pontos;  

e) não gera impacto: 1 ponto;  

 

II – urgência: tempo desejável para atender à unidade 

requisitante em consonância com o cronograma de licitação e o 

princípio orçamentário da anualidade:  

a) imediata: 5 pontos;  

b) muito urgente: 4 pontos;  

c) merece atenção no curto prazo: 3 pontos;  

d) pouco urgente: 2 pontos;  

e) merece atenção em longo prazo: 1 ponto;  

 

III – tendência: potencial de crescimento do problema:  

a) piorará rapidamente: 5 pontos;  
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b) piorará em até 6 meses: 4 pontos;  

c) piorará em até 1 ano: 3 pontos;  

d) piorará em prazo superior a 1 ano: 2 pontos;  

e) não evoluirá: 1 ponto.  

 
A aplicação desses critérios aos procedimentos licitatórios orienta o gestor 

no processo de tomada de decisões estratégicas, notadamente no que concerne ao tempo 

adequado de melhor aplicação dos recursos humanos, materiais e orçamentários, além 

de possibilitar a adoção de medidas preventivas atinentes aos riscos que envolvem cada 

objeto. 

Há que se destacar que na composição do PCAq/2020, as próprias unidades 

identificaram, à luz dos critérios normatizados, a composição dos parâmetros de 

prioridade para cada demanda. 

No ponto, há que se destacar que, pelos ditames da Instrução Normativa 

STJ/GDG n. 12/2019, o Diretor-Geral poderá rever os critérios de prioridade, nos seguintes 

termos: 

Art. 8º ... 

Parágrafo único. O diretor-geral pode alterar o nível de prioridade 

das demandas apresentadas pelas unidades, observados, dentre 

outros critérios, o impacto das contratações e a capacidade de 

instrução e processamento simultâneo de procedimentos 

licitatórios. 
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9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PCAq 

ara fins de acompanhamento da execução do PCAq, a Secretaria de 

Administração poderá realizar reuniões com as Unidades 

demandantes e, a partir dessas reuniões, elaborar relatório que 

balizará alinhamento do Diretor-Geral com os dirigentes de cada unidade, oportunidade 

em que poderão ser identificadas necessidades de adoção de medidas corretivas e 

saneamentos de eventuais intercorrências na execução das iniciativas identificadas por 

cada área. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

s valores informados para cada contratação, bem como os 

quantitativos indicados pelas Unidades, são estimativos e poderão 

sofrer variações, objetivando sua melhor adequação aos recursos 

orçamentários que forem disponibilizados, além das características intrínsecas do 

mercado, a serem identificadas quando da instrução de cada processo de 

contratação/aquisição. 

No mesmo eito, os procedimentos licitatórios poderão alcançar valores 

distintos daqueles estimados para cada demanda, considerando-se a realidade do 

mercado, as características de cada objeto e a atratividade das demandas pelas empresas 

que atuam no segmento relativo a cada contratação/aquisição. 

Há, ainda, a possibilidade de aglutinação de demandas, no propósito de 

tornar mais eficiente a realização dos procedimentos licitatórios. Em linhas mais objetivas, 

alguns objetos, por manterem similaridade com outros, poderão ser licitados no mesmo 

certame, otimizando os quantitativos de licitações a serem realizadas ao longo do 

exercício. 

 

  

P 

O 
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

1 - COMP
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMA BANCO DE PREÇOS

PARA CONSULTA ÀS COMPRAS PUBLICAS 
Baixa  R$                                       18.000,00 

PREJUIZO DE PUBLICAÇAO DE PREÇOS MÉDIOS DAS

LICITAÇOES EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇOES DO

TCU  

set/20 nov/20 NÃO 3 2 5 30

A indisponibilidade no acesso ao BP traz impacto na entrega de

soluçoes realizada pela SAD/COMP que ficará impedida de

consultas à compras publicas descumprindo orientaçoes do

TCU.Quanto a classificaçao de urgencia entendemos que a

renovaçao de assinatura merece atençao à curto prazo e que caso

nao seja renovada a licenca a qualidade das pesquisas de preços

irá piorar rapidamente, trazendo resultados negativos na

qualidade das pesquisa de preços.

2

036439/2018

SAD Aquisição de monitores para servidores com deficiência visual Baixa  R$                                          6.902,24 
Servidores com deficiência visual terão suas atividades

comprometidas
out/19 mar/20 NÃO 3 2 2 12

Apesar de ser um item relevante para os usuários, não se trata de

uma demanda com grau elevado de urgência e sua tendência de

piora também não é muito expressiva

3

017440/2019

SAD

Aquisição de tampo de mesa em madeira e

estrutura metálica para posterior montagem

de mesa para reunião

Baixa  R$                                       36.250,00 

Nâo atendimento à demanda oriunda da Presidência do

Tribunal, com vistas à estruturação de ambiente na Sala

de Sessões da Corte  Especial

out/19 fev/20 Não 2 5 3 30
Apesar de se tratar de uma demanda urgênte, sua relevância não

impacta em todo o Tribunal.

4

038011/2019

SAD Aquisição de cadeiras giratórias. Baixa  R$                                     362.732,00 

Não conclusão do processo de ambientação do Hall da

Corte Especial, Gabinete da Presidência, Sala de

Reuniões Corporativa, Sala de Videoconferências II, Sala

de Reuniões do DG

dez/19 abr/20 Não 2 5 3 30
Apesar de se tratar de uma demanda urgênte, sua relevância não

impacta em todo o Tribunal.

5 CSUP Aquisição de gás para conjunto PPU Baixa 1.500,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36 Recuperação de equipamentos

6 CSUP Máquina fragmentadora de papéis Baixa 34.000,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 3 3 3 27 Reposição de equipamentos inservíveis

7 CSUP Aquisição de televisor LED Baixa 96.700,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 3 3 27 Reposição de equipamentos

8 CSUP Aquisição de Máquina de Lavar Copos Média 39.999,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36 Aquisição de equipamento para copa

9 CSUP Aquisição de mobiliário Baixa 169.200,00R$                                     
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

10 CSUP Aquisição de Liquidificaddor (domestico e semi-industrial) Baixa 1.600,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

11 CSUP Aquisição de Multiprocessador Elétrico Baixa 1.000,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

12 CSUP

Aquisição de circulador de ar,

climatizador de ar e umidificador

de ar

Baixa 52.200,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
mar/20 ago/20 Não 3 3 2 18 Reposição de equipamentos inservíveis

13 CSUP Aquisição de Rotulador Eletrônico Baixa 19.000,00R$                                        
Comprometimento no emplacamento de material

permanente do STJ
mai/20 out/20 Não 3 2 2 12 Reposição de equipamentos inservíveis

14 CSUP Aquisição de poltronas giratórias e fixas Baixa 302.600,00R$                                     
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

15 CSUP Aquisição de armário em aço Baixa 58.900,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
jun/20 nov/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

16 CSUP Aquisição de refrigerador tipo frigobar Baixa 12.000,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

17 CSUP Aquisição de Freezer Horizontal Baixa 4.800,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

18 CSUP Aquisição de refrigerador vertical Baixa 66.250,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

19 CSUP Aquisição de carro de mão para palete Baixa 3.200,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Reposição de mobiliário inservível

20 CSUP Aquisição de quadro branco magnético Baixa 15.200,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 2 2 2 8 Reposição de mobiliário inservível

21 CSUP
Aquisição de apóio de braço para

cadeira
Baixa 42.000,00R$                                        

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de mobiliário

22 CSUP Aquisição de bateria para carro elétrico Baixa 10.200,00R$                                        
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

23 CSUP
Aquisição de borracha de vedação para refrigerador e motor

para refrigerador
Baixa 3.750,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

24 CSUP Aquisição de ferramentas em geral Baixa 2.500,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

25 CSUP Aquisição de hélice para circulador de ar Baixa 2.400,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

26 CSUP Aquisição de parafusos diversos Baixa 3.000,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

27 CSUP Aquisição de peças e acessórios para bebedouros Baixa 4.600,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

28 CSUP
Aquisição de peças e acessórios para

frigobar
Baixa 5.550,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

29 CSUP
Aquisição de peças e acessórios para

máquina perfuradora
Baixa 2.175,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

30 CSUP
Aquisição de água destilada e álcool

isopropílico
Baixa 1.100,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de equipamentos

DEMANDAS NOVAS - PCAq/2020

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE:

9



31 CSUP Furadeira Elétrica Baixa 1.200,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de mobiliário

32 CSUP
Aquisição de manutenção e conservação

de bens móveis
Baixa 15.000,00R$                                        

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 1 1 1 Recuperação de mobiliário

33 COSG
ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO, GRADUAÇÃO 46,2° INPM

(12810)
Média 8.000,00R$                                          problemas sanitários e de saúde nov/19 abr/20 sim 2 2 3 FALSO evitar que o STJ fique sem o abastecimento do produto 

34 COSG CAIXA COLETORA DE LIXO TIPO CONTAINER (11705) baixa 21.600,00R$                                        problemas sanitários e de saúde jan/20 out/20 sim 1 1 2 2
evitar que o STJ fique sem containers apropriados para a

acomodação dos residuos

35 COSG CARRO DE MÃO,  REPARO E RECUPERAÇÃO (570) baixa 1.000,00R$                                          problemas de logística no recolhimento de lixo abr/20 out/20 sim 1 1 2 2 evitar problemas de logística no recolhimento de lixo

36 COSG
Liquidificador, REPARO E RECUPERAÇÃO com troca Copos

(570)
alta 1.000,00R$                                          Prejudicar o preparo dos lanches. sob demanda sob demanda sim 4 5 5 100

evitar que o STJ fique sem o equipamento para a preparação dos

lanches 

37 COSG LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS (18726) Baixa 45.000,00R$                                        problemas de logística no recolhimento de lixo abr/20 out/20 sim 1 1 2 2 evitar problemas de logística no recolhimento de lixo

38 COSG MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPÉIS (9606) baixa 13.000,00R$                                        compromete serviços de fragmentação jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64 evitar que o STJ fique sem o equipamento

39 COSG UTENSILIOS DE COPA E COZINHA (17598) alta 50.000,00R$                                        
não conseguir atender as demandas quanto a reposição

de louças, talheres, xicaras, copos e outros materiais

prejudicando o Projeto STJ sem Plasticos 

mar/20 ago/20 sim 4 5 5 100
evitar que o STJ fique sem atender as demandas de reposição de

louças

40 COSG VELA PARA FILTRO, COM CARVÃO (17936) alta 3.900,00R$                                          atender as demandas de reposiçao jan/20 mar/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição
41 COSG MAQUINA CAFÉ INDUSTRIAL alta 20.000,00R$                                        atender as demandas de reposiçao mar/20 jun/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição

42 COSG
Maquina Café, Forno Industrial, Carrinho 

Chá, Espremedor Frutas, Liquidificador e Equipamento

transporte ( carga e descarga) e outros

alta 40.000,00R$                                        Reposição de materiais jan/20 jan/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição

43 COSG LAMINADORA (douradora) (13552) Média 35.000,00R$                                        Não atende a contento as demandas de acabamento jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64 pode surgir solução alternativa

44 COSG Cafeteira elétrica, tipo café expresso Média 2.000,00R$                                          atender as demandas de reposiçao abr/20 set/20 sim 4 4 4 64 evitar que o STJ fique sem a reposição

45 CEAR
Contratação de empresa especializada para manutenção da

usina de geradores de emergência
Alta 310.000,00R$                                     

Possibilidade de falha no sistema de geração de energia

de emergência
jun/20 out/20 Não 4 4 4 64

Será necessário contratar empresa para assumir a manutenção da

usina após o término da garantia contratual.

46 CEAR
Reformas e serviços de engenharia na Sede e Anexos do

Superior Tribunal de Justiça
Média  R$                                     700.000,00 

Comprometer a manutenção e conservação das

fachadas e demais instalações físicas do Tribunal
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

47 CEAR
Fornecimento e instalação de variadores de frequência para

fan-coils e bombas do sistema de ar condicionado
Média  R$                                     150.000,00 

Afetar o funcionamento do Sistema de Ar Condicionado

do STJ
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Necessário a atualização do Sistema de Ar Condicionado do

Tribunal

48 CEAR Fornecimento de óleo diesel para geradores Média  R$                                     645.000,00 

Desabastecimento de combustível necessário à geração 

de energia pela usina de geração de energia de 

emergência

jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Será necessário contratar empresa para forncer óleo diesel para o

correto funcionamento da geração de energia de emergência.

Recentemente houve contratação de empresa para fornecimento

de um quantitativo menor, que será utilizado para testes no

sistema e utilização normal até que ocorra nova contratação.

49 CEAR
Readequação/modernização da detecção e alarme de

incêndio - segunda fase
Média  R$                                     700.000,00 

Possibilidade de falha no sistema ou falta de cobertura 

total para o complexo do STJ
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Materiais para readequação. São extremamente relevantes, mas

sua urgência e tendência levaram em consideração que está em

andamento a aquisição de materiais para executar a primeira fase

da reradequação.

50 CEAR
Adaptação dos 27 (vinte e sete) elevadores aos critérios de

acessibilidade
Baixa 50.000,00R$                                        

Importante para atendimento das normas ce

acessibilidade
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Em razão dos elevadores terem sido adquiridos há algum tempo,

os mesmos devem ser reformados/adaptados para atendimento

das normas e determinações legais atuais em relação a

acessibilidade.

51 CEAR Reforma das câmaras frigoríficas Baixa 200.000,00R$                                     
Afetar o funcionamento das câmaras frigoríficas que

atendem o Restaurante do STJ
jun/19 nov/19 Não 3 3 3 27

Pelo tempo de vida útil das referidas câmaras frigoríficas faz-se

necessário a reforma geral destes equipamentos

52 CEAR Reformas imóveis funcionais Média  R$                                     150.000,00 
Necessário a manutenção e conservação do imóveis do

STJ
jun/20 out/20 Não 3 3 3 27

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

53 CEAR Fornecimento e instalação de persianas verticais e cortinas Baixa  R$                                       25.000,00 
Comprometer as condições adequadas de trabalho nas

Unidades do Tribunal
jun/20 out/20 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

54 CEAR
Serviços de sinalizações específicas, incluindo itens de

acessibilidade
Baixa  R$                                       20.000,00 

Necessárias para o atendimento de demandas

específicas e não constantes do contrato de manutenção
jun/19 nov/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

55

017532/2019

CEAR
Serviços de manutenção dos tirantes de sustentação do

prédio da Administração
Alta  R$                                  1.500.000,00 Afetar o sistema de sustentação do prédio out/19 mar/20 Não 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

 R$               6.086.008,24 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

56 - ACI Contratação de serviço de Legenda em Tempo Real Baixa 75.000,00R$                                        

O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jan/20 mai/20

Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

57 - ACI Acessibilidade no restaurante self service e a la carte Baixa 40.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jun/20 dez/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 4 4 80
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

58 - ACI Gerar acessibilidade plena em 20% dos banheiros do STJ Média 50.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

fev/20 jul/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 3 4 60
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - ACI
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59 - ACI

Contrato de prestação de serviços de caráter operacional de

higienização, acondicionamento de acervos e pequenos

reparos e serviços administrativos por pessoas com

deficiência intelectual, respeitando a limitação dos

colaboradores. 

Média 260.000,00R$                                     
Este contrato atende diversas unidades do Tribunal. Se

não efetuarmos o novo contrato, estas áreas ficarão com

o serviço acumulado.

jan/20 ago/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

4 3 3 36
Contrato de característica contínua por se tratar de serviço

necessário à Biblioteca e aos Gabinetes.

60 - ACI Contratação de serviço de Audiodescrição Baixa 75.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jan/20 mai/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

61 33245/2018 ACI
Contratação de serviço de consultoria para elaboração de

estudo técnico de acessibilidade na sinalização interna do STJ
Alta 57.000,00R$                                        

O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

dez/19 abr/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

62 - ACI Projeto Empatia Média 40.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não termos a equipe do STJ com

atitude favorável para a implementação de ações de

acessibilidade e inclusão.

fev/20 jun/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

5 3 5 75
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

 R$                  597.000,00 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

63 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). Periódicos impressos - Fascículos avulsos e

atendimento a possíveis novas demandas de assinaturas

Baixa 3.000,00R$                                          

Problemas na manutenção e atualização do acervo da 

Biblioteca e atendimento das demandas de Gabinetes 

dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

64 SED

MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS (14045).

Manutenção preventiva/corretiva para manuteção dos

equipamentos que operam com tecnologia RFID

Alta 8.000,00R$                                          

Problemas no funcionamento dos equipamentos que 

operam por RFID para atendimento aos usuários e 

inventário do acervo.
Sob demanda dez/20 Não 4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

65 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). Periódicos eletrônicos - atendimento a possíveis

novas demandas de assinaturas

Baixa 6.000,00R$                                          

Problemas na manutenção e atualização do acervo 

digital da Biblioteca e atendimento das demandas de 

Gabinetes dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

66 SED
BASE DE DADOS (18196). 

MINHA BIBLIOTECA.
Alta 92.400,00R$                                        

Problemas na manutenção e atualização do acervo 

digital da Biblioteca e atendimento das demandas de 

Gabinetes dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
mai/20 out/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

67 SED CONFECÇÃO DE PLACA/SUPORTE EM ACRÍLICO (15294). Baixa 2.000,00R$                                          

Prejuízo à sinalização do acervo da Biblioteca e dos 

Gabinetes dos Ministros.
fev/20 jul/20 Não 2 2 4 16

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

68 SED BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO baixa 4.800,00R$                                          

Procedimentos importantes na produção de papel para

confecção de enxerto ficariam seriamente afetados,

diminuindo a produtividade, afetando os indicadores da

área

nov/19 mar/20 Não 3 5 5 75
A única balança de precisão que o LACOR possui está quebrada e

em processo de conserto há mais de doze meses (SEI

025585/2018).

69 SED COLA EM PÓ (PARA RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS) baixa 1.100,00R$                                          

Diminuição da produtividade, gerando acúmulo na fila de

trabalhos e consequente diminuição na entrega para

gabinetes e Biblioteca

nov/19 mar/20 Não 3 5 4 60 O último pote de cola está sendo usado

70 SED COLA PVA DE PH NEUTRO (USO GRÁFICO) baixa 2.200,00R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 2 3 18 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

71 SED
COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR AZUL-

ESCURO
baixa 713,62R$                                             

Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

72 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR CAFÉ baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

73 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR MARROM baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

74 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR PRETA baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

75 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR VERDE baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

76 SED
COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR

VERMELHA
baixa 1.427,00R$                                          

Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

77 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR VINHO baixa 1.370,00R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

78 SED FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA RESTAURAÇÃO DE LIVROS baixa 280,00R$                                             
Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da

área
mai/20 ago/20 Não 3 2 1 6 Ferramental complementar ao que já é utilizado

79 SED PAPEL MATA-BORRÃO, 250G/M² baixa 3.920,00R$                                          
Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da

área
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 2 3 18 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

80 SED PAPELÃO NÚMERO 15 baixa 240,00R$                                             
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

81 SED PAPELÃO NÚMERO 18 baixa 576,00R$                                             
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

82 SED
CAIXA ARQUIVO PARA ACONDICIONAMENTO DE PROCESSOS

JUDICIAIS. (6133)
Baixa 10.200,00R$                                        

A NÃO AQUISIÇÃO DO OBJETO ACARRETARÁ A FALTA DE 

CAIXAS PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS E 

DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 

RECEBIDOS PELA COORDENADORIA DE GESTÃO 

DOCUMENTAL

mai/20 jul/20 Não 1 1 4 4 TENDÊNCIA DECRESCENTE DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO - SED
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83 SED
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - SERVIÇOS

TÉCNICOS PROFISSIONAIS (17226)
Alta 400.000,00R$                                     

O STJ instalou o software Archivematica como

repositório arquivístico para documentos digitais

produzidos e recebidos por esta Corte. No entanto, esse

repositório necessita ser integrado aos Sistemas de

gestão arquivística de documentos do Tribunal. A não

integração dessas ferramentas pode inviabilizar

implantação da Política de Preservação Digital do STJ,

regulamenta por força da Resolução n. 11 de 25 de junho

de 2019.

jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36
O Sistema Fluxus, a cada atualização dos navegadores de

internet, apresenta mais dificuldade de acesso e interação.

84 SED Amplificador portátil de voz com microfone (2 unidades) Baixa 1.000,00R$                                          
Falta de qualidade na realização de palestras e 

apresentações dos projetos socioeducativos.
fev/20 ago/20 Não 5 5 1 25

Atualmente os grupos grandes são prejudicados, já que as

palestras e apresentações acontecem em auditórios abertos, em

áreas de passagem de visitantes do Tribunal

85 SED Mini projetor multimídia portátil Baixa 3.000,00R$                                          
Falta de qualidade na realização de palestras e 

apresentações dos projetos socioeducativos.
mai/20 nov/20 Não 3 4 1 12

A demora na compra pode prejudicar a realização de alguns

projetos socioeducativos quando os auditórios principais

estiverem ocupados com outros eventos

86 SED Apontador elétrico Baixa 500,00R$                                             
Lentidão no preparo das oficinas de arte realizadas nos 

projetos socioeducativos
abr/20 ago/20 Não 2 1 1 2

Caso não seja adquirido no prazo, continuaremos utilizando

equipamento manual

87 SED
Impresso em vinil adesivo para renovação das exposições

permanentes do Museu STJ
Alta 12.000,00R$                                        Exposições permanentes desatualizadas jun/20 dez/20 Não 5 2 3 30 A revitalização das exposições é necessária

88 SED
Painel em acrílico para exposição de quadros no Espaço

Cultural STJ (10 unidades)
Alta 40.000,00R$                                        Exposições com montagens limitadas e sem qualidade. jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12 Necessidade de melhorar a infraestrutura das exposições.

 R$                  601.646,46 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

89 - ECORP Livros a serem utilizados em ações educacionais Baixa 3.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material

Será encaminhado

concomitantemente à instrução

da ação de capacitação em que

os livros forem utilizados.

Antes da ação a que se

relacionarem
Não 4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão judicial, ou determinações de órgão de

controle, e porque a sua aquisição será para subsidiar ações de

educação destinadas a quaisquer servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essas compras prioritárias ou

imediatas, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

90 - ECORP Licenças de avaliação comportamental (assessment) Baixa 7.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material abr/20 jun/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os servidores do Tribunal enquanto

potenciais participantes das ações que utilizariam o material, mas

não advém de cumprimento de decisão judicial, ou

determinações de órgão de controle, e porque a sua aquisição

será para subsidiar ações de educação destinadas a quaisquer

servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essa aquisição prioritária ou

imediata, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

91 - ECORP Material educativo - tipo lego Baixa 5.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material abr/20 set/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os servidores do Tribunal enquanto

potenciais participantes das ações que utilizariam o material, mas

não advém de cumprimento de decisão judicial, ou

determinações de órgão de controle, e porque a sua aquisição

será para subsidiar ações de educação destinadas a quaisquer

servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essa aquisição prioritária ou

imediata, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: ESCOLA CORPORATIVA DO STJ - ECORP

9



92 14528/2019 ECORP Software de Gestão de Competências Alta 100.000,00R$                                     
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.  

dez/19 mar/20 Não 4 4 5 80

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão judicial, ou determinações de órgão de

controle, em sua maioria.

URGÊNCIA: A ação demanda atenção e ação prioritária, tendo em

vista a impossibilidade de continuidade do Projeto Aprimore sem

a aquisição deste software.

TENDÊNCIA: tendo em vista a impossibilidade de continuidade e

expansão do Projeto Aprimore com as soluções de software

atualmente oferecidos pelo STJ, a situação piororá rapidamente

caso essa aquisição não seja realizada, com o referido projeto

correndo inclusive o risco de parar até que essa aquisição se

conclua.

 R$                  115.000,00 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

93 13278/2019 STI

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contratação de empresa especializada que irá monitorar os

sistemas de TI e apontar a causa raiz dos problemas (APM).

Alta 5.400.000,00R$                                  
Dificuldade de diagnosticar falhas e desempenho das

aplicações
jun/20 out/20 não 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

94 STI

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO 

Solução para Monitoramento e Otimização do Ambiente Físico 

(uso do espaço físico, consumo de energia e climatização) dos

Datacenters 1 e 2

Alta 420.000,00R$                                     
Consumo de energia elevado. Falta de espaço para

necessidade de computação
jun/20 out/20 sim 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

95 STI
COMUNICAÇÃO DE DADOS

Contratação de links de comunicação para interligação dos

tribunais em todo o Brasil (Infovia Jud)

Alta 750.000,00R$                                     
Serviços de interligação com outros órgãos (iSTJ, Vídeo

conferência, etc) dependentes desse serviço
mai/20 nov/20 não 5 4 1 20 Prioridades da Unidade

96 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Solução em software para elaboração de artefatos de

contratação com pesquisas automáticas de contratações

assemelhadas

Média 1.000.000,00R$                                  Deixa de ganhar agilidade nas contratações jun/20 out/20 não 2 1 3 6 Prioridades da Unidade

97 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Aquisição de licenças de uso de ferramenta para orquestração

de containers Linux.

Média 1.000.000,00R$                                  
Com o crescimento do ambiente apresentar dificuldade

de gerenciamento dos contenners
jun/20 out/20 não 3 1 5 15 Prioridades da Unidade

98 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Solução de Controle de Acesso à rede (NAC)
Baixa 200.000,00R$                                     Melhorar a segurança e gerência do uso da rede jun/20 out/20 não 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

99 STI
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sistema de gerenciamento de serviços de TIC (com base na

biblioteca ITIL)

Alta 2.000.000,00R$                                  
Dada a complexidade cada vez maior das aplicações e

itens de infraestrutura, é necessário um sistema para

controle

jun/20 out/20 não 2 1 2 4 Prioridades da Unidade

100 STI Aquisição de licença de MemSQL Baixa 200.000,00R$                                     Não atendimento da demanda da AIA fev/20 jun/20 sim 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

101 STI
Contratação de serviços profissionais de tecnologia de BI e

atendimento das necessidade de implantação da nova LGPD

relacionados à TI.

Alta 2.000.000,00R$                                  Não cumprimento da legislação fev/20 ago/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

102 STI
Aquisição de banco de dados textual para atender à

Jurisprudência
Média 120.000,00R$                                     Permanecer com solução defasada para o tipo de uso jun/20 nov/20 não 2 2 1 4 Prioridades da Unidade

103 STI
STORAGE

Atualização do ambiente de armazenamento da IBM.
Alta 3.500.000,00R$                                  Equipamento atual está em EoL fev/20 dez/20 sim 2 1 1 2 Prioridades da Unidade

104 - STI

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCANNER ELETRÔNICO MARCA

FUJITSU - 

Para atender demandas relacionadas a consumíveis dos

diversos equipamentos relacionados ao projeto de

digitalização de processos (judiciais/administrativos)

Baixa  R$                                       50.000,00 

Prejuízo na operacionalização da Digitalização dos

Processos Recebidos ou ainda resultantes do passivo

acumulado nos gabinetes.

- -

Tema: Impressão

Iniciativa: Redução de Gasto por 

Equipamento

4 4 2 32
Transformou-se material "estocável", logo não haverá processo

instruído pela STI/CORE.

105 Não inciado STI
ACESSÓRIOS EM GERAL DE INFORMÁTICA

Cabos, mídias, periféricos diversos para atender solicitações

pontuais de clientes de TIC

Baixa  R$                                     250.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços pelos clientes da

STI quando da necessidade de reparos/aquisições

pontuais.

Sob demanda Sob demanda não 2 3 4 24

A STI eventualmete recebe pedidos de acessórios de TIC que

devem ser adquiridos dentro da expectativa e urgência definida

pelo cliente demandante.

106 Não iniciado STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Softwares diversos para atender solicitações pontuais de

clientes de TIC

Média  R$                                     100.000,00 
Prejuízo da continuidade de serviços pelos clientes da

STI quando da necessidade de aquisições pontuais.
Sob demanda Sob demanda não 2 3 3 18

A STI eventualmete recebe pedidos de softwares de prateleira

que devem ser adquiridos dentro da expectativa e urgência

definida pelo cliente demandante.

107 41021/2018 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Software Volare para CEAR
Média  R$                                       53.742,42 

Prejuízo da continuidade de serviços do cliente lotado na

CEAR quando da necessidade de aquisição específica.
jan/20 out/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter Gasto
2 3 3 18

Necessidade de atualização dos software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.

108 13690/2019 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Software Autocad para CEAR
Média  R$                                     100.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços do cliente lotado na

CEAR quando da necessidade de aquisição específica.
nov/19 jan/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter Gasto
4 4 5 80

Necessidade de atualização dos software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.

109 Não iniciado STI
EQUIPAMENTO DE TIC (COMPUTADOR)

Computador Teclado Mouse para a CRTV com duas placas de

rede e placa de vídeo específica.

Média  R$                                     225.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços da CRTV quando da

necessidade de aquisições de estações de trabalho

específicas.

jun/20 nov/20 não 2 1 3 6
Necessidade de atualização dos equipamentos específicos

utilizados por aquela Coordenadoria.

110 022325/2019 STI

MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E DE SUSTENTAÇÃO

DE SOFTWARE

Solução que contemple serviços automatizados de migração

de aplicações legadas para nova arquitetura de

desenvolvimento de sistemas do Tribunal

Alta 1.500.000,00R$                                  
Prejuízo na Evolução dos Softwares em sistemas legados

e com ciclo de vida de ferramental em risco
fev/20 jun/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

111 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 integraçã e de ferramentas de

apoio ao desenvolvimento de software.

Baixa 50.000,00R$                                        

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.

jun/20 dez/20 não 3 2 3 18
Os componentes e ferramentas estão em estudo pelas equipes

técnicas para avaliação do custo X beneficio da contratação. 

112 STI
ACESSÓRIO P/ APARELHO CELULAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO

PARA CARREGADOR
Baixa 13.200,00R$                                        

funcionamento precário ou mesmo a interrupção dos

aparelhos Smartphones afetados pela falta do

dispositivo de alimentação.

mar/20 jun/20 NÃO 4 1 2 8
o prejuízo inviabiliza a comunicação e os serviços realizados pelas

autoridades deste Tribunal por meio do aparelho.

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE
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113 STI AMPLIFICADOR COM HEADSET Baixa 23.760,00R$                                        
funcionamento precário ou mesmo a interrupção dos

atendimentos das unidades de atendimento.
mar/20 jun/20 NÃO 3 1 2 6

o atendimento ao público interno e externo devem estar sempre

em ótimas condições.

114 STI BATERIA Baixa 12.000,00R$                                        
risco de queda total dos troncos de conexao com a

operadora fornecedora de serviços de telecomunicaçao

a este Tribunal (Telefônica, Embratel).

fev/20 abr/20 NÃO 2 2 3 12 vencimento do tempo de uso útil.

115 STI
APARELHO TELEFÔNICO TIPO CELULAR, REPARO E

RECUPERAÇÃO
Média 10.000,00R$                                        

interrupção no funcionamento dos aparelhos

Smartphones pela falta de reparo.
sob demanda sob demanda NÃO 4 5 1 20

prioridade na restauração do aparelho móvel do gabinete do

ministro.

116 17947/2019 STI
COMUNICAÇÃO DE DADOS

Serviço de Comunicação de dados redudante de alta

velocidade para acesso a internet 

Média 74.914,29R$                                        
Falta de internet para a prestação Jurisdicional dos

Senhores (as) Magistrados (as) nos escritorios virtuias

nas unidades oficiais do STJ  

set/19 jun/20 NÃO 5 5 5 125

O Contrato 33/2014 foi descontinuado e substituido pelo

104/2015 para ser redudante de serviço de internet de alta

velocidade. Visando dar continuidade a redudância de internet

deve-se contratar outra operadora para a prestação de serviço de

banda larga. 

117 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Licença de Multichannel e media connector para a central

telefônica.Serviço de Integração.

Alta 300.000,00R$                                     
Morosidade nos atentimentos ao usuários internos e aos

jurisdicionados 
nov/19 abr/20 NÃO 4 3 3 36

atender com meios tecnológicos já popularizados e embarcados

no mercado que proporcionam qualidade, economia e segurança,

no atendimento, e assim sendo intensificar o rendimento dos

serviços de auto -  atendimento aos usuários, sobretudo da área

jurídica. 

118 STI APARELHO TELEFÔNICO COM DISPLAY ( tipo gondôla) Baixa 2.400,00R$                                          Falta de comunicação nos elevadores jul/19 fev/20 NÃO 3 2 2 12

Atender às necessidades de demanda interna para instalação,

substituição dos aparelhos de intercomunicação analógicos, com

fio, tipo gôndola utilizados nos elevadores, a funcionalidade do

Equipamento visa a interligação imediata entre os elevadores e a

Seção de Segurança Ostensiva

e de Monitoramento

 R$            19.355.016,71 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

119 SCO

Assinatura de armazenamento e compartilhamento de

imagens. Para manutenção do serviço de armazenamento de

imagens do STJ e eventos relacionados ao Tribunal no Flickr

institucional (ferramenta de mídia). Obs.: valor convertido a

partir do pgto de 2019 que foi de US$ 60. Processo SEI

2043/2019

Alta 300,00R$                                             
Perder o histórico de fotos disponibilizadas ao público

nessa ferramenta de mídia
jan/20 mar/20 sim 3 3 5 45

A falta desse objeto impactará nos serviços fotográficos, pois as

pessoas irão demandar as fotos registradas dos magistrados, uma

vez que não terão onde procurar. 

120 SCO 12 Gravadores digitais Baixa 3.000,00R$                                          
Pode gerar dificuldade durante as entrevistas e

coberturas de eventos que exijam rapidez de apuração

dos redatores para o site e para a intranet do Tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de gravadores digitais pode

ajudar na redução do uso de papel,

oferecendo menor potencial de

geração de resíduos. 

3 2 2 12

A CIMP possui alguns gravadores digitais, mas que, pelo desgaste

do tempo já começaram a apresentar problemas, bem como

menor durabilidade das baterias. Desse modo, faz-se necessária a

aquisição de novos.

121 SCO

Contratação de emprensa especializada - serviços técnicos

profissionais. Contratação de serviços para customização e

evoluções do Portal do STJ, no que se refere a conteúdo e

novas funcionalidades

Alta 486.860,00R$                                     
Impossibilidade de melhorias e novas funcionalidades do

Portal do Tribunal
out/19 jan/20 Sim 5 5 5 125

O Portal já está bastante desatualizado em novas tecnológias e

operacionalmente, portanto é bastante relevante a aquisição.

122 SCO Ilha de Edição não linear Média 250.000,00R$                                     

A aquisição foi empenhada, porém a empresa não

concluíu a entrega dos equipamentos apresentando

vários recursos à SAD deste tribunal. No caso, de uma

nova licitação o empenho destinado não poderá ser

utilizado no ano de 2020.Portanto a necessidade da

previsão desta despesa.

jan/20 mai/20 Não 3 4 3 36 Elas podem parar de funcionar a qualquer momento.

123 13921/2019 SCO
Serviços de manutenção e suporte técnico em sistema de

telecomunicações. Os equipamentos da CRTV necessitam de

contratação de serviços de manutenção.

Alta 700.000,00R$                                     

As atividades operacionais da Rádio e TV STJ (CRTV)

constituem-se essencialmente por manuseio dos

equipamentos tipo broadcast de captação, edição,

arquivamento de conteúdos e processamento. Essas

atividades só são possíveis se os equipamentos

estiverem funcionando adequadamente, o que só é

garantido por meio da execução da adequada

manutenção preventiva, da monitoração do estado dos

equipamentos e da avaliação da qualidade dos materiais

produzidos.

mai/19 fev/20 Não 4 4 5 80 Evitar riscos de deteriorização dos equipamentos.

124 23315/2016 SCO
Servidor /Storage. Expansão do servidor para arquivamento de

todo conteúdo de áudio e vídeo da CRTV.
Alta  R$                                     400.000,00 

O presente processo refere-se à capacidade de

armazenamento dos servidores que arquivam todo o

conteúdo de áudio e vídeo produzido pela CRTV do STJ.

Atualmente, esses servidores encontram-se com sua

capacidade máxima no limite, o que impede o

armazenamento de material novo sem apagar outro já

exixtente.

jan/20 mai/20 não 5 4 4 80 Arquivar conteúdo de áudio e vídeo produzido pela CRTV.

125 SCO

Subscrição/Locação de software. Soundcloud- Assinatura

anual da plataforma para publicação em aplicativos de áudio e

vídeo da CRTV.

Média 600,00R$                                             

Inviabiliazar a publicação de todo conteúdo produzido

pela Rádio nas redes sociais de acesso ao público

externo.

jan/20 jan/20 não 4 4 4 64 Viabiliazar a publicação de conteúdo pela Rádio em redes sociais.

126 SCO Termo de Execução Descentralizado STF s/n Alta 3.000.000,00R$                                  
Divulgação dos programas da CRTV relativos ao Superior

Tribunal de Justiça na TV Justiça do STF. 
jan/20 jan/20 31/01/2020 5 5 5 125

Viabiliazar o conteúdo dos programas produzidos pela CRTV na TV

Justiça. 

127 SCO 12 Carregadores portáteis para celular e notebook Baixa 1.800,00R$                                          

Dificultar a comunicação dos redatores com a

coordenação da produção de notícias para o Portal/STJ e

para a Comunicação Interna do tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de carregadores portáteis

garantirá a comunicação da equipe de

Imprensa, via celular e notebook,

evitando o desgaste das baterias

destes equipamentos e a consequente

geração de resíduo.

2 2 2 8

O uso de carregadores portáteis garantirão a efetiva comunicação

entre o redator e a equipe da Imprensa do STJ durante as pautas

de sessão de julgamento e outras de importância similar,

reduzindo a possibilidade de cometer erros materiais quando da

elaboração da matéira sobre os temas discutidos nas pautas.

 R$               4.842.560,00 

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCO

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE:

UNIDADE:
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

128 37353/2018 ENFAM

Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços, sob demanda, de agenciamento de hospedagem e

organização de eventos necessários ao desenvolvimento das

atividades acad~emicas e institucionais da ENFAM.

Alta  R$                                  1.009.065,43 

A falta de serviços de apoio a eventos compromente a

realização dos diversos cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

dez/18 fev/20 sim 2 4 4 32

Relevância: o serviço de apoio a eventos contribui para a fluidez

do evento como um todo.

Urgência: a expectativa da Administração da ENFAM é que a

contratação esteja realizada até 02/02/2020, praticamente 5

meses, a urgência é 4. 

Tendência: considerando que há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já contratado, a tendencia é 3.

129 ENFAM Aquisição das telas interativas Alta  R$                                       53.219,41 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

130 ENFAM Solução de Sonorização Alta  R$                                       47.441,78 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

131 ENFAM Telas de projeção com tripe  para uso na sala de treinamento Alta  R$                                          1.276,00 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

132 ENFAM
Aquisição de suporte de chão com rodízios para Flip Chart

digital para sala de treinamento
Alta  R$                                          1.430,00 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

133 ENFAM Divisõrias Retráteis Baixa  R$                                       92.938,88 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

134 ENFAM Mobiliários Baixa  R$                                       88.142,23 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

135 ENFAM
Contratação dos projetos complementares da obra do edifício

sede da Enfam
Baixa  R$                                     400.000,00 

A presente contratação se refere a Construção do

Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação das

demais ações referentes à construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

136 ENFAM
Contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico

executivo do Edifício sede da Enfam
Baixa  R$                                       50.000,00 

A presente contratação se refere a Construção do

Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação das

demais ações referentes à construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

137 38533/2018 ENFAM
Contratação de livraria ou distribuidor especializado para o

fornecimento de obras bibliográficas de origem nacional
Baixa  R$                                       64.000,00 

A falta de serviços de apoio a eventos compromente a

realização dos diversos cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

nov/18 não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação dos

eventos de treinamento da seção de desenvolvimento de ações

educacionais.

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

 R$               1.807.513,73 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

138 SIS APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO (9809) Baixa  R$                                           4.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 01 fotopolimerizador adquirido em 2002, com 17

anos de uso.

139 SIS APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL (9810) - 02 UNIDADES Baixa  R$                                         12.000,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 03 profis adquiridos respectivamente em 1995 (2

unidades) e 2002 (1 unidade).

140 SIS BOMBA A VACUO (15013) Baixa  R$                                           3.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36

Aquisição de equipamento para os consultórios 04 e 05, que não

possuem esse tipo de equipamento.

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE -SIS
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE
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141 SIS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (9828) - 04 UNIDADES Baixa  R$                                         80.000,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 04 equipamentos odontológicos (01 unidade

adquirida em 2001 e 03 unidades em 2008) com mais de 10 anos

de utilização.

142 SIS
PEÇA E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO ODONTÓLOGICO

(18588)
Baixa  R$                                         15.000,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Item será adquirido apenas sob demanda, caso haja necessidade

de aquisição de peças para os equipamentos odontológicos

(contrato de manutenção de mão de obra número 30/2016).

143 SIS PEÇAS E COMPONENTES PARA AUTOCLAVE (16433) Alta  R$                                         25.000,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado, caso não haja o reparo imediato dos

equipamentos

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125
Item será adquirido apenas sob demanda, caso haja necessidade

de aquisição de peças para autoclaves.

144 SIS
SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA USO

HOSPITALAR. (9842)
Baixa  R$                                           9.500,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Substituição de equipamento sobreutilizado (01 equipamento

para 5 consultórios com utilização em tempo integral).

145 SIS APARELHO DE LASER ODONTOLÓGICO (13543) - 01 UNIDADE Baixa  R$                                           4.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Aquisição de equipamento para o consultório 03, que não possui

esse tipo de equipamento.

146 SIS MACAS DE USO FISIOTERAPÊUTICO Baixa  R$                                           7.000,00 Continuar com as macas que estão em uso há 20 anos jun/20 dez/20 Não 2 1 2 4 Mobiliário antigo mas ainda em bom estado de conservação.

147 SIS MATERIAL DE USO ORDINÁRIO Baixa  R$                                         50.000,00 
Limitação de recursos terapêuticos de uso ordinário na

fisioterapia
jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12

Limitação de recursos para a operacionalização de técnicas

fisioterapêuticas

148 SIS

Manutenção de máquinas e equipamentos - manutenção

preventiva e corretiva de dois Aparelhos ZOLL

Desfibrilador/Cardioversor e um aparelho DEA/ Zoll (

Desfibrilador Automático Externo)

Alta  R$                                         10.400,00 

Equipamentos podem ficar em condições precárias de

uso, acarretando riscos aos pacientes em atendimentos

de emergência.

jun/20 dez/20 Não 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. Será realizada

solicitação de manutenção preventiva pelo Administra, para 2020. 

149 SIS
Aquisição Bateria de lítio para equipamento ZOLL

cardioversor/desfibrilador -Material de Consumo-Enfermagem
Alta  R$                                           6.000,00 

Equipamento de atendimento de urgência não

funcionará durante o atendimento e transporte para

unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal impressindível para o funcionamento

adequado do equipamento, que possui controle da dada de

validade.

150 SIS
Aquisição de marcapasso transcutâneo para equiapamento

ZOLL cardiversor -Material de Consumo-Enfermagem
Alta  R$                                           2.000,00 

Equipamento não poderá ser utilizado no modo

automático de desfibrilação o que aumenta as chances

de complicações durante o atendimento e transporte

para unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal impressindível para o funcionamento

adequado do equipamento, que possui controle da data de

validade.

151 SIS
Aquisição de Eletrocardiógrafo. Substituição de aparelho com

defeito/Obsoleto
Alta  R$                                           8.000,00 

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.

jan/20 abr/20 Não 4 3 4 48

Necessidade de substituição de dois eletrocardiógrafos , que

apresentaram 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.  

152 SIS Caixa de som portátil com Bluetooth Baixa  R$                                           1.000,00 
Prejudica a execução das atividades realizadas com os

bebês.
mar/20 jul/20 Não 2 2 2 8

Reposição dos aparelhos de sons existentes no Berçário que não

estão funcionando adequadamente e por serem antigos, não

reproduz as mídias utilizadas atualmente.

153 SIS Pró-pés de algodão cru Baixa  R$                                           3.000,00 
Prejuízo no desenvolvimento das atividades

desenvolvidas no Berçário
mar/20 jul/20 Não 2 2 3 12

Reposição dos pro-pés que não estão em condições de uso. Os

pro-pés são de uso obrigatório em todos os ambientes do

Berçário.  

154 SIS Testes, inventários e escalas psicológicas Baixa  R$                                         20.040,00 

A falta de testes psicológicos limita a atuação pericial dos

psicólogos por não poder comparar, com a média da

população brasileira, dificuldades cognitivas e outras

funções executivas, emocionais, de adaptação e de

relacionamentos interpessoais. Situações que podem

ensejar esse tipo de demanda dizem respeito a avaliação

para restrições, readaptação e aposentadoria provisória

de servidores com problemas de desempenho e/ou

transtornos mentais. A falta do Inventário de Sintomas

de Estresse Lipp, impede de realizar a avaliação de

estresse nas turmas de Gerenciamento de Estresse

programadas para os próximos anos. Essa avaliação é

fundamental para avaliar a aplicação dos conteúdos

aprendidos ao longo do curso. 

jun/20 jun/20

Essa ação está relacionada ao tema

“Qualidade de vida no ambiente de

trabalho”. O objetivo é contribuir com as

ações preventivas de saúde, com ações

como a capacitações para o

gerenciamento do estresse, realização de

diagnósticos de transtornos metais e

comportamentais, por meio de testes

psicológicos, e apoio nos processos de

readaptação dos servidores ao ambiente

de trabalho.   

5 3 4 60

Com vistas a qualificar as perícias psicológicas, por demanda da

junta médica, a utilização de testes psicológicos, especialmente

nos casos que é necessário realizar o diagnóstico diferencial, com

base nas informações clínicas, se torna uma ferramenta relevante

para definir o diagnóstico dos pacientes.

155 SIS
Contratação de empresa especializada- Serviço de central de

atendimento telefônico
Média  R$                                       500.000,00 

O acompanhamento dos atendimentos telefônicos ficará

restrito às atuais condições.
fev/20 jun/20 Não 3 2 2 12

Necessidade de aprimorar o relacionamento entre o Pró-Ser e

seus beneficiáios, tornando possível acompanhar requerimentos,

reclamações e sugestões de maneira efetiva.

 R$                  761.440,00 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

156 24441/2015 AGS Parque Bosque dos Tribunais (estacionamento) Alta 9.000.000,00R$                                  

O estacionamento garantirá o atendimento da demanda

por vagas para os usuários do STJ, mesmo com a

construção do STM e conclusão das obras do TRF1.

Ademais, sua previsão foi definida no MDE 52/2016,

aprovada e publicada em DODF (nº 233, p. 25), em 9 de

dezembro de 2019, por meio da Portaria nº 160, de 5 de

dezembro de 2019.

Será realizado convênio com a

NOVACAP para execução das

obras. No momento, o STJ

aguarda o encaminhamento do

plano de trabalho e respectivo

orçamento pela NOVACAP para

elaboração do instrumento

jurídico

jun/20
Se relaciona ao indicador do tema

Qualidade de vida e constará como

ação no PLS de 2020, ação 36..

4 5 2 40

Todo o tribunal será afetado pela falta de vagas provocada pela

construção de novos prédios no SAFS. Com a contrução do

parque, a necessidade do estacionamento também se faz

presente.

 R$               9.000.000,00 

Item Processo nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS

VALOR TOTAL ESTIMADO

NIVELAMENTO DE PRIORIDADEINFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS

NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL - AGS

UNIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA - SSE

9



157 SSE
Bateria de dióxido de lítio manganês photo flash 123 A para

desdribilador externo autoático (DEA)
baixa 510,00R$                                             Comprometimento da utilização em ações de socorro. mar/20 mai/20 sim 3 1 2 6

ainda em estoque, porém a probabilidade de que dure até a

previsão.

158 SSE
Renovação da frota de ônibus do STJ. Aquisição de cinco

ônibus grandes e dois micro-ônibus
Média 3.260.000,00R$                                  

Não há prejuizo a ser apurado. Trata-se de renovação

que procura maior segurança e conforto aos passageiros.
mar/20 jun/20 sim 3 3 1 9

A utilização de veículos mais atualizados em itens de segurança e

confiabilidade mecânica é necessa´ria devido a utilização em

projetos sociais, principalmente com grande quantidade de

crianças e jovens estudantes.

3

SSE

Pistolas semiautomáticas Alta 70.000,00R$                                        

Prejuízo na pretação de proteção velada de autoridades

deste Tribunal, comprom,etidmentoa da integridade dos

agentes

abr/20 01/09/2020 Não 5 4 3 120 Nível de importância do material

4
SSE

Colete balístico dissimulado nível III Alta 24.000,00R$                                        ameaça a integridade físca dos agentes de segurança abr/20 01/09/2020 não 5 4 3 120 Nível de importância do material

5
SSE

Multímetro Digital Baixa 700,00R$                                             
Prejuízo na manutenção de equipamentos existentes na

SSE/SEINT
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas específicas aplicáveis a atividade de

inteligência, incluído o uso dissimulado.

6
SSE

Colchão Solteiro Espuma D-33 Baixa 1.480,00R$                                          comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12 Estruturação da Seção de inteligência

7
SSE

Capa de colchão D-33 Baixa 100,00R$                                             comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18 Estruturação da Seção de inteligência

8
SSE

Beliche de madeira Média 800,00R$                                             comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18 Estruturação da Seção de inteligência

9 SSE Câmera fotografica Média 7.500,00R$                                          operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12 Estruturação da Seção de inteligência
10 SSE Lentes Objetivas Média 7.000,00R$                                          operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12 Estruturação da Seção de inteligência

11
SSE

Câmera térmica Média 35.000,00R$                                        
comprometimento das operações de contra medidas de

vigilância técnicas
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas específicas aplicáveis a atividade de

inteligência, incluído o uso dissimulado.

 R$               3.407.090,00 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE TOTAL

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

159 021357/2019 ACR Terceirização de 5 postos de trabalho de cerimonialista Alta 519.601,80R$                                     
A terceirização de postos de trabalho de cerimonialista

será realizada para compor a

equipe de cerimonial para a execução dos eventos do STJ

out/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A gestão atual aumentou o número de eventos demandados e a

tendência é que a próxima gestão seja

ainda mais ativa em número e complexidade de eventos e por isso

é de vital importância que a equipe do cerimonial esteja conte

com pessoas capacitadas e com experiência na execução dos

serviços.

 R$                  519.601,80 

ORDEM VALOR PREVISTO

1 6.086.008,24R$                                  
2 597.000,00R$                                     
3 601.646,46R$                                     
4 115.000,00R$                                     
5 19.355.016,71R$                                
6 4.842.560,00R$                                  
7 1.807.513,73R$                                  
8 761.440,00R$                                     
9 9.000.000,00R$                                  

10 3.407.090,00R$                                  
11 519.601,80R$                                     

47.092.876,94R$             

RESUMO DAS DEMANDAS

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL ESTIMADO

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM

SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE -SIS

ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL - AGS

SECRETARIA DE SEGURANÇA - SSE

ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ACR

COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - ACI

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO - SED

ESCOLA CORPORATIVA DO STJ - ECORP

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCO

VALOR TOTAL

UNIDADE: ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ACR

UNIDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

1 18005/2019 SELOG

Contratação de empresa para emissão de

passagens aéreas e seguros de viagem

internacionais

Alta  R$                                8.856.158,36 

Inexistência da possibilidade de aquisição

de passagens aéreas para atendimento das

demandas institucionais do STJ, de cursos

da ENFAM e da cota de Ministros.

jul/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A inexistência de empresa contratada

para emissão de passagens atinge

diretamente os Ministros (cota) e as

atividades de formação da ENFAM. Não

é possível prorrogar o Contrato STJ

002/2016.

2 CSUP
Prestação de Serviços de Reparo e Recuperação de

Mobiliário
Alta 255.150,00R$                                   

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
mar/20 set/20 Não 4 5 5 100 Recuperação de mobiliário

3 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento:

ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS -CAIXAS

Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

4 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ENVELOPES E CARTÕES

Média 16.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

5 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ESCRITÓRIO

Média 5.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

6 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ESCRITÓRIO-AMOSTRA

Média 82.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

7 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ETIQUETAS

Média 18.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

8 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-

IMPRESSOS E BLOCOS

Média 32.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

9 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE - PAPEL

PARA USO EM ESCRITÓRIO

Média 260.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Papel 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

10 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE - PAPEL

PARA USO EM GRÁFICA

Média 8.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

11 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: EXPEDIENTE-PASTAS-

ARQUIVOS E DIVISÓRIAS

Média 27.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

12 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: GRAMPO, FAIXA,

LACRE, FITA E BRAÇADEIRA

Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

13 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: INFORMÁTICA-

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

14 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: INFORMÁTICA-

ETIQUETAS TÉRMICAS E FITAS

Média 1.300,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

15 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: INFORMÁTICA-

CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Média 8.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

16 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: LIMPEZA-ÁGUA

SANITÁRIA/PAPEL HIGIÊNICO 

Média 7.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

17 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: ISOPOR- PAPEL

CORRUGADO- PLÁSTICO BOLHA

Média 700,00R$                                            Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

DEMANDAS CONTINUADAS - PCAq/2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE:
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS
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18 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MANUTENÇÃO BENS

MÓVEIS-PILHA E BATERIA 

Média 9.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

19 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE COPA -

COPOS E GUARDANAPO

Média 130.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

20 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-CONCENTRADO

Média 126.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

21 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA -COPA

Média 17.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

22 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-SACO PARA LIXO

Média 50.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

23 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA -USO COMUM 

Média 153.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

24 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-VEÍCULOS

Média 8.000,00R$                                        Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

25 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL

HOSPITALAR DESCARTÁVEIS 

Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

26 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: MATERIAL P/

GRÁFICA ESPIRAIS E PLÁSTICO

Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

27 CSUP

Aquisição de Material de Consumo Estocável na

Natureza de Ressuprimento: VEÍCULOS-LAVAGEM

A SECO

Média 17.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

28 COSG

Prestação de serviços de natureza continuada de

operação de elevadores, com supervisão a serem

prestados nas dependências do STJ em Brasília/DF.  

alta 1.936.415,27R$                                Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 set/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

29 COSG

Prestação de serviços de natureza continuada de

Copeiragem e preparação de refeiçoes a serem

prestados nas dependências do STJ.

alta 8.849.435,09R$                                Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 ago/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

30 COSG

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 8.391.000,00R$                                
Descontinuidade do trabalho na prestação

serviços
jan/20 jun/20 sim 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

31 COSG
Prestação de serviços de encadernação de livros e

documentos.
Média 10.000,00R$                                      

Descontinuidade do trabalho na prestação

serviços
abr/20 out/20 sim 4 4 5 80

Serviço com tendência de queda,

porém necessário.

32 COSG

Prestação de serviços de coleta, transporte e

destinação final de resíduo infectante (resíduos

hospitalares – serviço de saúde), incluindo a

cessão, em regime de comodato, dos respectivos

recipientes de coleta.

Baixa 4.300,00R$                                        
Descontinuidade do trabalho na prestação

serviços
abr/20 set/20 sim 3 1 2 6

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

33 COSG Material de consumo para uso gráfico Alta 22.256,00R$                                      
Deixa de atender demandas pequenas

porém muito necessárias 
Sob demanda não 5 4 5 100

Valor destinado à aquisição de

produtos específicos da SEREN

34 COSG

Fornecimento parcelado de sabonete líquido com

os respectivos dispensers em regime de cessão

gratuita.

Média 22.500,00R$                                      problemas sanitários e de saúde fev/20 ago/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

35 COSG

Fornecimento parcelado de papel toalha

interfolhado, com os respectivos dispensers em

regima de cessão gratuita

Média 122.000,00R$                                   problemas sanitários e de saúde jul/20 dez/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

36 COSG

Fornecimento parcelado de papel toalha bobina,

com os respectivos dispensers em regime de

cessão gratuita.

Média 286.000,00R$                                   problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.
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37 COSG

Fornecimento parcelado de papel higiênico, com

os respectivos dispensers em regime de cessão

gratuita.

Média 175.000,00R$                                   problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

38 COSG

Fornecimento parcelado de gel à base de álcool

higienizante (ação antisséptica) para as mãos, com

os respectivos dispensers, em regime de cessão

gratuita.

Média 12.500,00R$                                      problemas sanitários e de saúde jul/20 jan/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

39 COSG
Fornecimento e instalação de banner e vinil

adesivo.
Alta 15.000,00R$                                      

Deixa de atender as demandas de

divulgação do Tribunal, tem grande procura
jan/20 jun/20 Sim 5 5 5 125

Serviços abrange todas as áreas do

Tribunal.

40 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 295.500,00R$                                   
não atender as demandas da presidencia e

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

41 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 62.881,58R$                                      
não atender as demandas da presidencia e

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

42 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 210.000,00R$                                   
não atender as demandas da presidencia e

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

43 COSG
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP,

acondicionado em botijões de 13 kg.
alta 45.000,00R$                                      descontinuidade do trabalho na copa jan/20 jul/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

44 COSG
Fornecimento de café torrado e moído. 

alta 335.465,00R$                                   STJ sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

45 COSG Fornecimento de café em cápsulas. altas 30.000,00R$                                      
não atender as demandas da presidencia e

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

46 COSG Fornecimento de açúcar cristal. alta 36.972,00R$                                      unidades sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

47 COSG
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender

aps Projetos Socioeducativo
alta 26.706,90R$                                      

não atender aos projetos 
jan/20 ago/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

48 COSG

Prestação de serviços sob demanda de confecção

de carimbos, reposição de refil (almofada) e de

borracha de polímero para carimbos auto-

entintados. 

Alta 13.405,00R$                                      
Deixa de atender as demandas de carimbos

do Tribunal, tem grande procura
jun/20 nov/20 sim 5 5 5 125

Serviços abrange todas as áreas do

Tribunal.

49 COSG

Fornecimento de água mineral, sem gás,

acondicionada em garrafão de 20 litros. alta 413.000,00R$                                   descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.

50 COSG

Fornecimento de água mineral natural, com gás,

acondicionada em garrafa de 500ml. alta 23.000,00R$                                      descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o Tribunal,

contudo, a gestão dos prazos estão

dentro do estabelecido pela

Administração.
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51 CEAR

Prestação de serviços de manutenção e

conservação de áreas ajardinadas, arborizadas e

não urbanizadas do STJ e de áreas externas cuja a

conservação seja de responsabilidade do STJ, bem

como fornecimento de mão-de-obra e material

Alta 838.500,00R$                                   
Essencial a manutenção das áreas objeto do

contrato
abr/20 set/20 Não 4 3 5 60

Em razão dos serviços inerentes a

Unidade, as classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em relação a

manutenção das áreas sob gestão do

STJ objeto deste contrato.

52 CEAR

Prestação de serviços de manutenção do sistema

de sinalização visual da sede do Superior Tribunal

de Justiça

Baixa 80.000,00R$                                      
Necessário a manutenção e conservação do

sistema de sinalização do Tribunal
ago/19 fev/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a

Unidade, as classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em relação a

manutenção das áreas sob gestão do

STJ objeto deste contrato.

53 CEAR

Materiais para manutenção hidrossanitária,

conservação, manutenção de edifícios, obras e

reformas

Média  R$                                   400.000,00 

Essencial para manutenção preventiva e

corretiva das instalações e do complexo de

prédios do Tribunal

jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Consideramos manutenção das

instalações de abastecimento de água e

esgotamento sanitário essencial ao

funcionamento desta Corte.

54 CEAR

Materiais para manutenção das instalações

elétricas, geradores e no breaks, proteção contra

descarga

Média  R$                                   850.000,00 
Comprometer o funcionamento das

instalações e dos respectivos sistemas 
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção. São

extremamente necessários, mas sua

urgência e tendência dependem de

cada aplicação. Como os estoques são

calculados para durarem um ano, há

materiais que podem levar até 1 ano

para estarem esgotados. Ao mesmo

tempo, há demandas que surgem de

materiais para os quais a formação de

estoque não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com prioridade.

55 CEAR

Materiais para manutenção dos sistemas de

supervisão/ automação predial e sistemas

especiais

Média  R$                                   200.000,00 
Comprometer o funcionamento dos

respectivos sistemas 
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção. São

extremamente necessários, mas sua

urgência e tendência dependem de

cada aplicação. Como os estoques são

calculados para durarem um ano, há

materiais que podem levar até 1 ano

para estarem esgotados. Ao mesmo

tempo, há demandas que surgem de

materiais para os quais a formação de

estoque não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com prioridade.

56 CEAR

Materiais para manutenção dos sistemas de ar

condicionado, ventilação, exaustão e câmaras

frigoríficas

Média  R$                                   100.000,00 
Comprometer o funcionamento dos

respectivos sistemas 
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a

Unidade, as classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em relação a

manutenção das áreas sob gestão do

STJ objeto deste contrato.

57 054/2018 CEAR

Fornecimento de divisórias, painéis, portas e

componentes, incluindo serviços de instalação,

desmontagem, transporte e montagem

 R$                                1.000.000,00 
Deixar de atender as demandas das

Unidades do Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 4 3 48

Contratação relacionada a projetos de

alteração de layout, sendo de grande

relevância para o STJ.

58 CEAR Fornecimento e aplicação de sinteco 78.000,00R$                                      
Deixar de atender as demandas das

Unidades do Tribunal
jun/19 dez/19 Não 3 3 3 27

Destinado à manuteção de piso de

madeira do STJ.

59 CEAR
Materiais para manutenção e fabricação de

móveis
Média  R$                                   330.000,00 

Essencial para o funcionamento da área de

marcenaria do Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 4 1 16

Embora a demanda por serviços de

marcenaria seja alta, bem como, a

fabricação de móveis pode ser

caracterizada como urgente para

determinados projetos do STJ, não

vislumbramos tendência de piora no

que se refere a evolução do problema

60 CEAR
Materiais para manutenção dos gramados e

jardins do Tribunal
Baixa  R$                                        5.000,00 

Comprometer a qualidade dos mesmos e

das plantas e gramados que os compõem
jun/19 out/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a

Unidade, as classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em relação a

manutenção das áreas sob gestão do

STJ objeto deste contrato.
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 R$            35.381.145,20 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

61 21101/2019 SED
Prestação de serviços especializados de apoio

administrativo na área de auxiliar de biblioteca
Alta 721.105,44R$                                   

Serão prejudicadas as atividades

desenvolvidas pela Biblioteca que

necessitem de apoio técnico operacional de

auxiliar de biblioteca para atendimento aos

Senhores Ministros e unidades

administrativas e aos cidadãos que

procuram os produtos e serviços oferecidos

out/19 mar/20 Não 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 12/2015 ,

que será encerrado sem possibilidade

de prorrogação, pelo novo contrato.

62 21210/2019 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 212.000,00R$                                   

Os senhores ministros e unidades

administrativas que utilizam as publicações

não terão informações jornalísticas

atualizadas e disponíveis.

out/19 fev/20

Geração de resíduos, 

mas não há impacto 

nas metas

4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 15/2015 ,

que será descontinuado, pelo novo

contrato.

63 29991/2019 SED
Fornecimento de obras bibliográficas de origem

estrangeira
Média 50.000,00R$                                      

Problemas na manutenção e atualização do

acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

nov/20 mar/20 Não 4 3 4 48

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 6/2019 ,

que será descontinuado, pelo novo

contrato.

64 SED
Fornecimento de obras bibliográficas de origem

nacional
Média 180.000,00R$                                   

Problemas na manutenção e atualização do

acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

mar/20 jul/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 21/2019 ,

que será descontinuado, pelo novo

contrato.

65 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA HSM MANAGEMENT. Obs.:

Para atendimento de demanda da Escola Corpor

tativa - ECORP

Baixa 410,00R$                                            
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
mai/20 out/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

66 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA JML DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS.

Baixa 1.254,96R$                                        

Problemas na manutenção e atualização do

acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

jun/20 out/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

67 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTAS : Repertório de Jurisprudência

IOB, Revista de Estudos Criminais, Revista Síntese

de Direito Administrativo, Revista Síntese de

Direito Previdenciário

Média 6.877,19R$                                        

Problemas na manutenção e atualização do

acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

set/19 fev/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

NIVELAMENTO DE PRIORIDADEINFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO - SED
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68 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA PROJETO DESIGN. Obs.: Para

atendimento de demanda da CEAR/SEARQ

Baixa 285,50R$                                            
Periódico de uso da CEAR. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
out/19 mar/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

69 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE.

Obs.: Para atendimento de demanda da

Coordenadoria de Benefícios/SIS

Baixa 1.600,07R$                                        
Periódico de uso da CBEN/SIS. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
jun/20 nov/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

70 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA VOCÊ RH. Obs.: Para

atendimento de demanda da Escola Corporativa -

ECORP

Baixa 128,76R$                                            
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
fev/20 jun/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

71 38356/2019 SED BASE DE DADOS (18196). ADV ONLINE Média 3.237,27R$                                        

Problemas na manutenção e atualização do

acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

dez/19 abr/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por

empenho anualmente.

72 38353/2019 SED
BASE DE DADOS (18196). BIBLIOTECA DIGITAL

SARAIVA
Média 18.837,00R$                                      

Problemas na manutenção e atualização do

acervo digital da Biblioteca e atendimento

das demandas de Gabinetes dos Srs.

Ministros e unidades administrativas. 

jan/20 jun/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das

atividades desenvolvidas, conforme o

Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 34/2019

 R$              1.195.736,19 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

73 - ECORP
Planejamento Anual de Capacitação - 2020 (PAC

2020)
Alta 2.600.000,00R$                                

Não realização de ações de capacitação

para aprimoramento dos servidores

Será enviado com

cada uma das

contratações de ações

do PAC

fev/20

Sim, algumas ações

de capacitação estão

relacionadas

4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal,

mas não advém de cumprimento de

decisão judicial, ou determinações de

órgão de controle, em sua maioria.

URGÊNCIA: Em geral, as ações não são

prioritárias ou imediatas, mas é

interessante que sejam processadas o

mais rápido possível para não afetar a

oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a

rapidez na mudança de procedimentos

no STJ, acredita-se que, em média, os

serviços prestados pelos servidores

começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento

técnico. Em outros casos. no entanto, o

problema se estabelecerá em prazo

menor.

 R$              2.600.000,00 

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE:

UNIDADE: ESCOLA CORPORATIVA DO STJ - ECORP
NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL ESTIMADO
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

74 STI

Contratação de suporte e manutenção para a

infraestrutura de rede de dados do STJ, incluindo

serviço CISCO Smart Net Total Care. Em substuição

ao contrato 051/2016

Média 800.000,00R$                                   
Não ter suporte para os equipamentos de

rede
abr/20 out/20 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

75 STI

Contratação de renovação de licenças de

softwares de banco de dados IBM DB2 com

garantia de atualização de versão e 

suporte técnico direto com o fabricante.

Média 562.972,85R$                                   
O banco de dados DB2 é o principal do

ambiente do sistema Justiça
jun/20 dez/20 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

76 STI

Registro de preços para aquisição e renovação de

licenças de uso software para administração de

dados e objetos de banco de dados e

monitoramento online para plataformas IBM DB2

e Microsoft SQL Server.  

Baixa 358.855,00R$                                   Monitoramento ineficiente dos SGBD fev/20 não tem 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

77 STI

Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de manutenção preventiva e

corretiva da solução integrada para controle

eletrônico de frequência funcional com uso de

biometria, incluindo migrações para novas

integrações do sistema, manutenção dos coletores

biométricos, instalações e 

Alta 265.000,00R$                                   
Interrupção no registro da frequência dos

servidores e integração ao SARH
jun/20 dez/20 3 4 2 24

O registro de ponto por sistema

informatizado possui contigência.

78 STI
Prestação de serviços de internet de alta

velocidade.
Alta 90.000,00R$                                      

Interrupção no fornecimento de Internet

aos escritórios virtuais dos Magistrados.
jun/20 dez/20

Tema: Qualidade de

Vida

Iniciativa: Aumento

participação em

Qualidade de Vida

5 5 5 125

Prejuízo na alta disponibilidade de

sistemas que são primordiais à lide dos

Srs. Ministros.

79 STI
Renovação de licenças do software Cvision PDF

Compressor. 
Alta 5.846.116,36R$                                

A não contratação pode impactar na

interrupção da solução informatizada de

reconhecimento de caracteres (OCR) que

consiste em recurso para reconhecimento

de textos em peças de processos judiciais,

indexando-os. Assim como pode

interromper o projeto de inclusão digital

conduzido pelo Gabinete da Exma. Sra.

Ministra Fátima Nancy Andrighi e o projeto

estratégico de Inteligência Artificial da

Presidência do STJ.

mar/20 mai/20 N/A 5 2 4 40

A licença do PDF Compressor não

expira, então a renovação é referente

ao suporte da ferramenta, que garante

a continuidade da solução em caso de

falhas ou eventual mudança no

hardware em que as licenças se

encontram instaladas. A não renovação

impedirá o upgrade das licenças para

acesso às novas funcionalidades.

80 STI

Prestação de serviços de apoio técnico

especializado na área de tecnologia da informação

(TI), compreendendo planejamento,

desenvolvimento, implantação, execução e

monitoramento de serviços relacionados à solução

de Business Intelligence do STJ.

Alta 795.000,00R$                                   

Perda de prestação dos serviços de BI que

são utilizadas por diversas unidades do

Tribunal, entre elas, Justiça em Números

(CNJ), Estatísticas Processuais, Estatísticas

de Sustentabilidade, Estatísticas da área

administrativa.

jan/20 jun/20 N/A 5 5 5 125

A não contratação interrompe os

serviços de BI, inclusive dificulta o envio

das estatísticas enviadas ao CNJ (Justiça

em Números), tornando todo o

processo de aferição manual. 

81 05908/2018 STI

Prestação de serviços corporativos de

comunicação de voz e dados (Serviço Móvel

Pessoal – SMP), incluindo os aparelhos móveis

(Smartphones), em regime de comodato. Contrato

88/2018

Alta 360.137,54R$                                   

Indisponibilidade dos serviços de SMP para

comunicação dos Senhores (as)

Magisrtados (as) e usuários autorizados 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

O contrato pode ser prorrogado. No

entanto, somente em Janeiro haverá as

tratativas para renovação. Caso a

Contratada não aceite a renovação será 

realizado novo certame.

82 24820/2015 STI

Solução corporativa de conectividade sem fio, área

de registro na cidade de Brasília-DF, para acesso à

Internet, correio eletrônico, mensagens de texto,

por meio de aparelhos móveis, em regime de

comodato, a fim de atender ao STJ. Contrato

79/2015

Alta 30.913,26R$                                      

Indisponibilidade dos serviços de SMP para

comunicação dos Senhores (as)

Magisrtados (as) e usuários autorizados 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

O contrato 79/2015 será aglutinado ao

contrato 36/2015. Pois se trata do

mesmo objeto.

83 08308/2015 STI

Registrar preços para contratação de solução

corporativa de conectividade sem fio, em Brasília -

DF, para acesso a internet, correio eletrônico,

mensagens de texto, por meio de aparelhos

móveis, em regime de comodato. Contrato

36/2015

Alta 451.948,45R$                                   

Falha de comunicação de voz dos Senhores

(as) Magisrtados (as) e de servidores

autorizados. 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

Novo processo de contratação para

substituir o  contrato 36 e 79/2015. 

 R$              9.560.943,46 VALOR TOTAL ESTIMADO
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

84 SCO

Prestação de serviços de clipping de matérias

jornalísticas de interesse do Contratante,

publicadas em mídia impressa e sites da internet

(clipping online).Obs.: Este contrato será objeto de

nova licitação pq sua vigência finaliza-se em

janeiro/20. Foi constatada a necessidade de

ampliação do objeto para que sejam clipadas

matérias de TV e Rádio, bem como haja análise de

mídia e relatórios adicionais. Com isso, estima-se

aumento do valor da contratação.Vigência expira

em 21/01/2020.

Alta 67.590,00R$                                      

Pode deixar de informar aos magistrados do

STJ sobre os

assuntos de interesse do órgão, o que

impossibilitará ao órgão conhecer as

informações

públicas que vêm sendo divulgadas a seu

respeito e, assim, aperfeiçoar a

comunicação

com públicos externos.

set/19 jan/20 sim 4 3 5 60

O acompanhamento da visibilidade

alcançada pelo STJ nos veículos de

comunicação e a manutenção da boa

imagem institucional deste Tribunal

perante a sociedade.

85 SCO

Contratação de ferramenta de monitoramento

online e em tempo real da presença do Superior

Tribunal de Justiça em redes sociais, blogs e fóruns

de discussão na internet, com previsão de suporte

técnico remoto e treinamento.

Alta 80.000,00R$                                      

Inviabilizar o gerenciamento estratégico do

relacionamento nas redes sociais do STJ

com o público exteno pressupõe a

disponibilidades de informações necessárias

para o planejamento das mídias sociais.

jun/20 ago/20 Não 4 3 4 48

Sem a ferramenta, novas crises de

imagem não seriam detectadas

prontamente, além de uma dificultação

no acompanhamento de assuntos

relevantes para o tribunal que

merecem o destaque na produção de

cards e afins.

86 SCO
Prestação de serviço de assinatura anual de banco

de imagens por meio digital.
Alta 6.500,00R$                                        

Inviabiliza a utilização das imagens na

elaboração de diversas peças editoriais e

gráficas do STJ, tais como materias

educativos; cartazes; banners; faixas;

newletter; postagens para redes sociais

como facebook, twuitter, Instagram e

ilustrações de matérias.

out/20 dez/20 Não 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

fotógrafico 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.

87 034200/19 SCO

Contratação de serviços especializado em 

produção, operação, geração e transmissão de 

produtos e programas para rádio, televisão e web 

e de produtos específicos sob demanda.

Alta 9.014.203,38

Prejuízo na produção de notícias diárias e 

programas para  a Rádio Justiça e TV Justiça, 

e a produção de programas especiais, 

vídeos institucionais e notícias em áudio e 

vídeo para intranet, veiculados no Conexão 

STJ.

23/12/2019 23/04/2020 Sim 5 5 5 125

O Contrato n. 15/2016, não será

renovado. Necessitando de uma nova

licitação para atender os serviços

especializados da Coordenadoria de TV

e Rádio.

 R$              9.168.293,38 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

87 SIS Material de consumo - Odontológico Baixa  R$                                80.000,00 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará comprometido

pela falta de material.

mar/20 ago/20

“Gestão de resíduos -

resíduos perigosos -

resíduos em saúde”. 

5 5 5 125

O material de consumo é essencial para

o bom andamento dos serviços

prestados pela Coordenadoria.

88 13904/2019 SIS
Prestação de serviços de manutenção de

equipamentos odontológicos.
Baixa  R$                                56.390,40 

O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará

comprometido.

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva em 2 (dois)

aparelhos autoclaves, com substituição

de peças (outros serviços de terceiros

pessoa jurídica 3.33.90.39).

Contratação deve iniciar em julho 2019

e não consta na PO anterior devido à

garantia.

SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - SIS
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCO
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE:

UNIDADE:

VALOR TOTAL ESTIMADO
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89 - SIS
Prestação de serviços especializados em

manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos odontológicos.

Baixa  R$                                18.778,32 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará

comprometido.

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva para os

equipamentos odontológicos dos

consultórios 1, 2, 3, 4 e 5. Previsão de

10% de reajuste do contrato

30/2016,com manutenção de preço

(índice IGP-DI)

90
005909/2019

SIS
Contrato de prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva dos equipamentos

fisioterapêuticos da SEFIS

Alta  R$                             135.466,36 
Interrupção do atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final

de elaboração do

edital

jun/20 Não 5 5 5 125

interrupção inviabiliza o atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

91
005909/2019

SIS
Contrato de aquisição de peças para manutenção

corretiva dos equipamentos fisioterapêuticos da

SEFIS

Alta  R$                                20.000,00 
Interrupção do atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final

de elaboração do

edital

jun/20 Não 5 5 5 125

interrupção inviabiliza o atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

92 SIS Curso de atualização para fisioterapeutas Alta  R$                                45.000,00 
Desatualização técnica profissional dos

fisioterapeutas do STJ
mar/20 jun/20 Não 5 4 3 125

Serviços prestados na área de saúde

precisam de atualização técnica

constante para melhor efetividade em

tratamentos

93 37280/2018 SIS
Contratação de Empresa para fornecimento de

material hospitalar e medicamentos
Alta  R$                                82.428,00 

Não haverá possibilidade de prestar

atendimento aos pacientes que necessitem

de medicamentos e de procedimentos

médicos na SIS.

dez/19 mai/20
item 12 do tema

Qualidade de Vida
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.

94 20953/2019 SIS
Contratação de empresa para fornecimento e

aplicação de vacinas antigripais para a campanha

de 2020.

Baixa  R$                             210.000,00 

Inviabilização da Campanha de vacinação

de 2020; risco de aumento do número de

afastamento de magistrados, servidores,

colaboradores e estagiários por doenças

relacionadas à gripe; aumento do índice de

absenteísmo.

ago/19 abr/20

Item 13 - Campanhas

de Prevenção da

Saúde, do tema

Qualidade de Vida 

4 5 4 80

A não realização da campanha de

vacinação pode levar a um grande

número de afastamentos por motivo

de doença 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.

95 - SIS
Inspeção, avaliação e diagnóstico da qualidade do

ar dos ambientes climatizados do STJ.
Baixa  R$                                10.000,00 

Descumprimento da lei n. 13.589/2018 e da

Resolução Anvisa n. 9 de 10/1/2003.
fev/20 junho de 2020

Item 19 - Qualidade

do ar climatizado, do

tema Qualidade de

Vida.

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.

96 - SIS
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (14795) -

Destinado aos programas "Chef por um Dia" e "STJ

de Olho na Balança".

Baixa  R$                                15.000,00 
Não realização dos Programas STJ de Olho

na Balança e Chef por um dia.
jun/20 jul/20

Tema: Qualidade de

Vida

Ação nº 15:

Campanha de

Emagrecimento

4 3 1 12

Os programas inserem-se no

cronograma da SIS de ações

relacionadas à prevenção de doenças

crônicas e promoção de saúde.

A não realização dos programas geraria

impactos negativos para a saúde dos

servidores.

 R$                 673.063,08 

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA - SSE
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Item Processo Nº Sigla da Unidade 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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

97 016913/2019 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO

ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SEGURANÇA

PESSOAL PRIVADA ARMADA, PARA

SEGURANÇA PESSOAL, ESCOLTA E CONDUÇÃO

DE VEÍCULOS OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO E

DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Alta  R$                        27.587.291,42 
Prejuízo na segurança e condução às

autoridades deste Tribunal 
em andamento em andamento SIM 5 5 5 125

Processo com prioridade, visto que

as demandas de segurança das

autoridades são contínuas

98 016618/2016  SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A

INCÊNDIOS E ACIDENTES, INCLUINDO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRIGADA  

Média 3.581.190,72R$                          

O Tribunal fica sem Brigada contra

Incêndio e APH (Atendimento Pré-

Hospitalar)

em andamento fev/20 NÃO 4 2 1 8

Contratação em pleno exercício e

passivel de renovação em tempo

hábil e em condições favoráveis.

99 027390/2018 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO,

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE

MANGUEIRAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS

PARA USO EM COMBATE A INCÊNDIO

Baixa 58.725,06R$                                

O Tribunal ficaria sem serviço de

prevenção e manutenção de

manqueiras e preventivos para

combate à incêndios, além de infrigir

normativo e legislação pertinente.

mar/20 mai/20 NÃO 3 2 1 6

Contratação em pleno exercício e

passivel de renovação em tempo

hábil e em condições favoráveis.

100 027390/2018 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO,

MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE

INCÊNDIO, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO

DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCÊNDIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  

Baixa 47.472,00R$                                

O Tribunal ficaria sem serviço de

prevenção e manutenção de extintores

e preventivos para combate à

incêndios, além de infrigir normativo e

legislação pertinente.

set/20 fev/21 NÃO 3 1 1 3

Contratação em pleno exercício e

passivel de renovação em tempo

hábil e em condições favoráveis.

101 16913/2019 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

HUMANA ARMADA E DESARMADA, COM

SUPERVISÃO EXTERNA MOTORIZADA

Alta 14.594.643,72R$                        

Acarretará a ausência da fiscalização do

patrimônio móve e imovel do STJ, bem

como prejuízo no controle de acesso do

publico interno e externo que frequenta

o Tribunal

ago/19 jan/20 SIM 5 5 5 125

Serviço de extrema importância

para preservação e proteção do

patrimônio material e de pessoas

do STJ.

102 SSE

Contratação de manutenção em equipamento

de inspeção por raio X que terão fim da

garantia do fabricante em 25/05/2020

Média 134.522,21R$                              
Possibilidade de interrupção da

operação dos equipamentos
jan/20 mai/20 NÃO 4 3 3 36

Importância de equipamento de

segurança do tribunal

103 SSE SCOODER ELÉTRICO (MANUTENÇÃO)  Baixa 21.000,00R$                                

Impossibilidade de poder garantir

atendimento a PcD para execução de

política de acessibilidade

set/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6

em processo de aquisição de 3

novos equipamentos os quais

estarão sob garantia, como

prevenção a possibilidade da

necessidade de manutenção,

especialmente por conta de um

equipamento bastante antigo poder 

vir a necessitar de manutenção.

104 SSE BANDEIRA MERCOSUL  Baixa 2.475,00R$                                  

Infringência de lei federal caso não seja

efetuada substituição por desgaste pelo

uso e pela exposição ao tempo.  

ago/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6

ainda em estoque, porém a

probabilidade de que dure até a

previsão.

105 SSE
MANUTENÇÃO E/OU REPARO DE

EQUIPAMENTOS MÉDICO -HOSPITALARES  
Média 2.052,76R$                                  

Risco de caso não se tenham o

equipamento em plenas condições de

uso poder comprometer o atendimento

em emergências médicas com

equipamento obrigatório.

set/20 nov/20 NÃO 4 1 1 4

equipamento obrigatório e

impressindível ao pleno

atendimento às emergências

médicas, contudo, de uso e tempo

de vida útil muito longo e cuja

quantidade atende plenamente às

necessidades do Tribunal.

106 SSE
CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO

ELÉTRICO -TIPO TRICICLO  
Baixa 1.140,00R$                                  

caso não seja adquirido pode

impossibilidar poder garantir

atendimento a PcD em execução à

política de acessibilidade e inclusão do

Tribunal.

mar/20 abr/20 NÃO 3 2 1 6

baixo estoque, porem atualmente

para apenas um equipamento em

funcionamento

107 SSE Aquisição de munição para treinamento Média 102.450,00R$                              

infringência de normativo que demanda

treinamento continúo dos Agentes de

Segurança.

mar/20 jun/20 NÃO 4 4 3 48 Nível de importância do material

108 SSE Aquisição de fardamento operacional Alta 147.279,00R$                              Despadronização do efetivo mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24 Nível de importância do material

109 SSE Algema com porta algema Baixa 7.392,00R$                                  desprovimento em caso de necessidade mar/20 jun/20 NÃO 4 2 2 16 Nível de importância do material

13



110 SSE Suprimentos de credenciamento Média 29.521,25R$                                
Interrupção do serviço de

credenciamento 
mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24 Nível de importância do material

111 SSE Aquisição de armários em aço Baixa 5.000,00R$                                  
Dificuldade na guarda de objetos

pessoais dos vigilantes contratados
mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12 Nível de importância do material

112 SSE Aquisição de circuladores de ar Baixa 1.600,00R$                                  

Desconforto de temperatura nas

portarias que não possuem sistema de

ar condicionado

mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12 Nível de importância do material

113 SSE
Aquisição de fita zebrada para isolamento de

ambientes
Baixa 375,00R$                                      

Ausência de sinalização onde a mesma

seja requerida e risco de acidentes.
Não se aplica Não se aplica Não 4 1 3 12 Nível de importância do material

114 SSE Aquisição de guarda chuvas Baixa 1.000,00R$                                  

Dificuldadde de locomoção de

servidores e terceirizados entre as

portarias externas do STJ

Não se aplica mai/20

Não

2 1 3 6 Nível de importância do material

115 SSE Aquisição de equipamento detector de metais Média 92.000,00R$                                
Ausencia de fiscalização de pessoas no

acesso ao auditório externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender uma antiga

demanda do Tribunal pela

fiscalização de pessoas e volumes

que adentram ao auditório externo

116 SSE
Aquisição de equipamentos de inspeção por

raio X
Média 420.000,00R$                              

Ausencia de fiscalização de volumes no

acesso ao auditório externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender uma antiga

demanda do Tribunal pela

fiscalização de pessoas e volumes

que adentram ao auditório externo

117 2570/2019 SSE
Contratação de mão-de-obra: motoristas,

lavadores, mecânicos, eletricistas,

supervisores, borracheiro

Alta 6.703.591,68R$                          
Prejuízo nos serviços de transporte

prestados
encaminhado ago/20 SIM 5 4 5 100

Manter serviços de transporte do

STJ

 R$            53.540.721,82 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

118 09950/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento,

organização, coordenação e acompanhamento de

eventos, por empresa especializada, com

fornecimento de materiais e serviços necessários à

realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 1)

Alta 11.481,00R$                                      

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros promovidos

pela ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a

eventos contribui para a fluidez do

evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato

vigente se encerra em 26/5/2020,

merece atenção no prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que há um

prazo praticamente de 7 meses para se

ter o serviço já contratado, a tendencia

é 3.

119 31639/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento,

organização, coordenação e acompanhamento de

eventos, por empresa especializada, com

fornecimento de materiais e serviços necessários à

realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lotes 2, 4 e 5).

Alta 58.250,00R$                                      

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros promovidos

pela ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a

eventos contribui para a fluidez do

evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato

vigente se encerra em 25/5/2020,

merece atenção no prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que há um

prazo praticamente de 7 meses para se

ter o serviço já contratado, a tendencia

é 3.

120 31643/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento,

organização, coordenação e acompanhamento de

eventos, por empresa especializada, com

fornecimento de materiais e serviços necessários à

realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 3)

Alta 95.115,10R$                                      

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros promovidos

pela ENFAM.

mar/20 jul/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a

eventos contribui para a fluidez do

evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato

vigente se encerra em 21/7/2020,

merece atenção no prazo de 10 meses.

Tendência: considerando que há um

prazo praticamente de 10 meses para

se ter o serviço já contratado, a

tendencia é 3.

 R$                 164.846,10 

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL ESTIMADO

NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE: ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM
INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

121 032485/2019 SOJ Contratação de serviços postais (ECT) Alta 984.000,00R$                                   

Os serviços em tela são essenciais ao

funcionamento das atividades finalísticas

do tribunal, incluindo a comunicação de

decisões judiciais nos feitos em tramitação

nesta Corte. Por essa razão, caso a

contratação em tela não se realize, restará

inviabilizada a prestação jurisdicional da

qual se incumbe o Superior Tribunal de

Justiça.

18/10/19 08/03/20 não 5 5 4 100

Relevância: pontuação máxima

atribuída em razão da relevância na

prestação do serviço, uma vez que é

condição necessária para a publicidade

dos atos e decisões judiciais desta

Corte. Urgência: prioridade conferida

em razão da necessidade de garantir a

continuidade do serviço em tela.

Tendência: em razão do final da

vigência do contrato atual, que se dará

em abril de 2020, faz-se mister a

renovação do contrato de modo a

garantir a a continuidade na prestação

do serviço.

 R$                 984.000,00 

Item Processo Nº
Sigla da 

Unidade
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

Item associado ao 

Plano de Logística 

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE 

PRIORIDADE TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as 

classificações adotadas

122 000322/2019 ACR

Prestação de serviços de planejamento,

organização, coordenação e acompanhamento de

eventos, por empresa especializada, com

fornecimento de materiais e serviços necessários à

realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM. 

Média 1.064.230,20R$                                
As demandas de eventos do STJ não

poderão ser atendidas.
04/01/20 25/05/20 não 5 5 3 75

O contrato atual não poderá ser

renovado, TR em andamento na área

para envio a SAD e início do processo

licitatório deve acontecer com a maior

brevidade

para que não haja descontinuidade na

prestação do

serviço.

 R$              1.064.230,20 

Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as

classificações adotadas

1

034034/2019 AJC
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.

Não 4 5 4 80

Relevância: demanda de natureza

contínua para atendimento aos

Ministros, auxiliares da Justiça e

advogados, nos termos dos artigos 29 §

1º e 321 do RISTJ; Urgência:

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/2020;

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.

 R$                   42.272,74 

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNIDADE: SECRETARIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES - SOJ

UNIDADE: ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ACR

NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

NIVELAMENTO DE PRIORIDADEINFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS

ASSESSORIA DE APOIO A JULGAMENTOS- AJC

INFORMAÇÕES GERAIS DAS  DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

UNIDADE:

VALOR TOTAL ESTIMADO

13



ORDEM VALOR PREVISTO

1 35.381.145,20R$                              

2 1.195.736,19R$                                

#REF! 2.600.000,00R$                                

#REF! 9.560.943,46R$                                

#REF! 9.168.293,38R$                                

#REF! 673.063,08R$                                   

#REF! 53.540.721,82R$                              

#REF! 164.846,10R$                                   

#REF! 984.000,00R$                                   

#REF! 1.064.230,20R$                                

12 42.272,74R$                                      

114.375.252,17R$          

SECRETARIA DE SEGURANÇA - SSE

RESUMO DAS DEMANDAS

UNIDADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO - SED

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES - SOJ

ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ACR

VALOR TOTAL
ASSESSORIA DE APOIO A JULGAMENTOS- AJC

ESCOLA CORPORATIVA DO STJ - ECORP

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCO

SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - SIS
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Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado ao Plano de Logística

Sustentável?
RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

1 SCO Termo de Execução Descentralizado STF s/n Alta 3.000.000,00R$                                  
Divulgação dos programas da CRTV relativos ao Superior

Tribunal de Justiça na TV Justiça do STF. 
jan/20 jan/20 Não 5 5 5 125

Viabiliazar o conteúdo dos programas produzidos pela CRTV na TV

Justiça. 

2 021357/2019 ACR Terceirização de 5 postos de trabalho de cerimonialista Alta 519.601,80R$                                     
A terceirização de postos de trabalho de cerimonialista

será realizada para compor a

equipe de cerimonial para a execução dos eventos do STJ

out/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A gestão atual aumentou o número de eventos demandados e a

tendência é que a próxima gestão seja

ainda mais ativa em número e complexidade de eventos e por isso

é de vital importância que a equipe do cerimonial esteja conte

com pessoas capacitadas e com experiência na execução dos

serviços.

3 SCO

Contratação de emprensa especializada - serviços técnicos

profissionais. Contratação de serviços para customização e

evoluções do Portal do STJ, no que se refere a conteúdo e

novas funcionalidades

Alta 486.860,00R$                                     
Impossibilidade de melhorias e novas funcionalidades do

Portal do Tribunal
out/19 jan/20 Sim 5 5 5 125

O Portal já está bastante desatualizado em novas tecnológias e

operacionalmente, portanto é bastante relevante a aquisição.

4 SED
BASE DE DADOS (18196). 

MINHA BIBLIOTECA.
Alta 92.400,00R$                                        

Problemas na manutenção e atualização do acervo 

digital da Biblioteca e atendimento das demandas de 

Gabinetes dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
mai/20 out/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

5 - ACI Contratação de serviço de Legenda em Tempo Real Baixa 75.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jan/20 mai/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

6 - ACI Contratação de serviço de Audiodescrição Baixa 75.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jan/20 mai/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

7 17947/2019 STI
COMUNICAÇÃO DE DADOS

Serviço de Comunicação de dados redudante de alta

velocidade para acesso a internet 

Média 74.914,29R$                                        
Falta de internet para a prestação Jurisdicional dos

Senhores (as) Magistrados (as) nos escritorios virtuias

nas unidades oficiais do STJ  

set/19 jun/20 NÃO 5 5 5 125

O Contrato 33/2014 foi descontinuado e substituido pelo

104/2015 para ser redudante de serviço de internet de alta

velocidade. Visando dar continuidade a redudância de internet

deve-se contratar outra operadora para a prestação de serviço de

banda larga. 

8 33245/2018 ACI
Contratação de serviço de consultoria para elaboração de

estudo técnico de acessibilidade na sinalização interna do STJ
Alta 57.000,00R$                                        

O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

dez/19 abr/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 5 5 125
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

9 SIS PEÇAS E COMPONENTES PARA AUTOCLAVE (16433) Alta  R$                                         25.000,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado, caso não haja o reparo imediato dos

equipamentos

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125
Item será adquirido apenas sob demanda, caso haja necessidade

de aquisição de peças para autoclaves.

10 SIS
PEÇA E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO ODONTÓLOGICO

(18588)
Baixa  R$                                         15.000,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Item será adquirido apenas sob demanda, caso haja necessidade

de aquisição de peças para os equipamentos odontológicos

(contrato de manutenção de mão de obra número 30/2016).

11 SIS
SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PARA USO

HOSPITALAR. (9842)
Baixa  R$                                           9.500,00 

O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Substituição de equipamento sobreutilizado (01 equipamento

para 5 consultórios com utilização em tempo integral).

12

SSE

Pistolas semiautomáticas Alta 70.000,00R$                                        

Prejuízo na pretação de proteção velada de autoridades

deste Tribunal, comprom,etidmentoa da integridade dos

agentes

abr/20 01/09/2020 Não 5 4 3 120 Nível de importância do material

13
SSE

Colete balístico dissimulado nível III Alta 24.000,00R$                                        ameaça a integridade físca dos agentes de segurança abr/20 01/09/2020 não 5 4 3 120 Nível de importância do material

14 COSG
Liquidificador, REPARO E RECUPERAÇÃO com troca Copos

(570)
alta 1.000,00R$                                          Prejudicar o preparo dos lanches. sob demanda sob demanda sim 4 5 5 100

evitar que o STJ fique sem o equipamento para a preparação dos

lanches 

15 COSG UTENSILIOS DE COPA E COZINHA (17598) alta 50.000,00R$                                        
não conseguir atender as demandas quanto a reposição

de louças, talheres, xicaras, copos e outros materiais

prejudicando o Projeto STJ sem Plasticos 

mar/20 ago/20 sim 4 5 5 100
evitar que o STJ fique sem atender as demandas de reposição de

louças

16 COSG VELA PARA FILTRO, COM CARVÃO (17936) alta 3.900,00R$                                          atender as demandas de reposiçao jan/20 mar/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição
17 COSG MAQUINA CAFÉ INDUSTRIAL alta 20.000,00R$                                        atender as demandas de reposiçao mar/20 jun/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição

18 COSG
Maquina Café, Forno Industrial, Carrinho 

Chá, Espremedor Frutas, Liquidificador e Equipamento

transporte ( carga e descarga) e outros

alta 40.000,00R$                                        Reposição de materiais jan/20 jan/20 sim 4 5 5 100 evitar que o STJ fique sem a reposição

19 SED

MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS (14045).

Manutenção preventiva/corretiva para manuteção dos

equipamentos que operam com tecnologia RFID

Alta 8.000,00R$                                          

Problemas no funcionamento dos equipamentos que 

operam por RFID para atendimento aos usuários e 

inventário do acervo.
Sob demanda dez/20 Não 4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

20 SIS APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO (9809) Baixa  R$                                           4.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 01 fotopolimerizador adquirido em 2002, com 17

anos de uso.

21 SIS APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL (9810) - 02 UNIDADES Baixa  R$                                         12.000,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 03 profis adquiridos respectivamente em 1995 (2

unidades) e 2002 (1 unidade).

22 SIS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (9828) - 04 UNIDADES Baixa  R$                                         80.000,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 04 equipamentos odontológicos (01 unidade

adquirida em 2001 e 03 unidades em 2008) com mais de 10 anos

de utilização.

23 SIS APARELHO DE LASER ODONTOLÓGICO (13543) - 01 UNIDADE Baixa  R$                                           4.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Aquisição de equipamento para o consultório 03, que não possui

esse tipo de equipamento.

24

017532/2019

CEAR
Serviços de manutenção dos tirantes de sustentação do

prédio da Administração
Alta  R$                                  1.500.000,00 Afetar o sistema de sustentação do prédio out/19 mar/20 Não 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

25 - ACI Acessibilidade no restaurante self service e a la carte Baixa 40.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

jun/20 dez/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 4 4 80
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS NOVAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

DEMANDAS NOVAS - ORDENAMENTO POR PRIORIDADE - PCAq/2020



26 14528/2019 ECORP Software de Gestão de Competências Alta 100.000,00R$                                     
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.  

dez/19 mar/20 Não 4 4 5 80

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão judicial, ou determinações de órgão de

controle, em sua maioria.

URGÊNCIA: A ação demanda atenção e ação prioritária, tendo em

vista a impossibilidade de continuidade do Projeto Aprimore sem

a aquisição deste software.

TENDÊNCIA: tendo em vista a impossibilidade de continuidade e

expansão do Projeto Aprimore com as soluções de software

atualmente oferecidos pelo STJ, a situação piororá rapidamente

caso essa aquisição não seja realizada, com o referido projeto

correndo inclusive o risco de parar até que essa aquisição se

conclua.

27 13690/2019 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Software Autocad para CEAR
Média  R$                                     100.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços do cliente lotado na

CEAR quando da necessidade de aquisição específica.
nov/19 jan/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter Gasto
4 4 5 80

Necessidade de atualização dos software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.

28 13921/2019 SCO
Serviços de manutenção e suporte técnico em sistema de

telecomunicações. Os equipamentos da CRTV necessitam de

contratação de serviços de manutenção.

Alta 700.000,00R$                                     

As atividades operacionais da Rádio e TV STJ (CRTV)

constituem-se essencialmente por manuseio dos

equipamentos tipo broadcast de captação, edição,

arquivamento de conteúdos e processamento. Essas

atividades só são possíveis se os equipamentos

estiverem funcionando adequadamente, o que só é

garantido por meio da execução da adequada

manutenção preventiva, da monitoração do estado dos

equipamentos e da avaliação da qualidade dos materiais

produzidos.

mai/19 fev/20 Não 4 4 5 80 Evitar riscos de deteriorização dos equipamentos.

29 23315/2016 SCO
Servidor /Storage. Expansão do servidor para arquivamento de

todo conteúdo de áudio e vídeo da CRTV.
Alta  R$                                     400.000,00 

O presente processo refere-se à capacidade de

armazenamento dos servidores que arquivam todo o

conteúdo de áudio e vídeo produzido pela CRTV do STJ.

Atualmente, esses servidores encontram-se com sua

capacidade máxima no limite, o que impede o

armazenamento de material novo sem apagar outro já

exixtente.

DOD à STI em 10/10/2018 fev/20 não 5 4 4 80 Arquivar conteúdo de áudio e vídeo produzido pela CRTV.

30 SIS
Aquisição Bateria de lítio para equipamento ZOLL

cardioversor/desfibrilador -Material de Consumo-Enfermagem
Alta  R$                                           6.000,00 

Equipamento de atendimento de urgência não

funcionará durante o atendimento e transporte para

unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal impressindível para o funcionamento

adequado do equipamento, que possui controle da dada de

validade.

31 SIS
Aquisição de marcapasso transcutâneo para equiapamento

ZOLL cardiversor -Material de Consumo-Enfermagem
Alta  R$                                           2.000,00 

Equipamento não poderá ser utilizado no modo

automático de desfibrilação o que aumenta as chances

de complicações durante o atendimento e transporte

para unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal impressindível para o funcionamento

adequado do equipamento, que possui controle da data de

validade.

32 - ACI Projeto Empatia Média 40.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não termos a equipe do STJ com

atitude favorável para a implementação de ações de

acessibilidade e inclusão.

fev/20 jun/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 3 5 75
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

33 SED BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO baixa 4.800,00R$                                          

Procedimentos importantes na produção de papel para

confecção de enxerto ficariam seriamente afetados,

diminuindo a produtividade, afetando os indicadores da

área

nov/19 mar/20 Não 3 5 5 75
A única balança de precisão que o LACOR possui está quebrada e

em processo de conserto há mais de doze meses (SEI

025585/2018).

34 COSG MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPÉIS (9606) baixa 13.000,00R$                                        compromete serviços de fragmentação jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64 evitar que o STJ fique sem o equipamento

35 COSG LAMINADORA (douradora) (13552) Média 35.000,00R$                                        Não atende a contento as demandas de acabamento jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64 pode surgir solução alternativa

36 COSG Cafeteira elétrica, tipo café expresso Média 2.000,00R$                                          atender as demandas de reposiçao abr/20 set/20 sim 4 4 4 64 evitar que o STJ fique sem a reposição

37 CEAR
Contratação de empresa especializada para manutenção da

usina de geradores de emergência
Alta 310.000,00R$                                     

Possibilidade de falha no sistema de geração de energia

de emergência
jun/20 out/20 Não 4 4 4 64

Será necessário contratar empresa para assumir a manutenção da

usina após o término da garantia contratual.

38 SCO
Subscrição/Locação de software. Soundcloud- Assinatura

anual da plataforma para publicação em aplicativos de áudio e

vídeo da CRTV.

Média 600,00R$                                             
Inviabiliazar a publicação de todo conteúdo produzido

pela Rádio nas redes sociais de acesso ao público

externo.

jan/20 jan/20 não 4 4 4 64 Viabiliazar a publicação de conteúdo pela Rádio em redes sociais.

39 - ACI Gerar acessibilidade plena em 20% dos banheiros do STJ Média 50.000,00R$                                        
O prejuízo será o de não cumprir o estabelecido pela

Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a

Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução do CNJ n. 230

fev/20 jul/20
Está relacionado ao tema de Qualidade de

Vida do PLS - STJ, ao indicador de

acessibilidade e inclusão.

5 3 4 60
Item de demanda da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução CNJ

n. 230.

40 SED COLA EM PÓ (PARA RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS) baixa 1.100,00R$                                          
Diminuição da produtividade, gerando acúmulo na fila de

trabalhos e consequente diminuição na entrega para

gabinetes e Biblioteca

nov/19 mar/20 Não 3 5 4 60 O último pote de cola está sendo usado

41 SIS Testes, inventários e escalas psicológicas Baixa  R$                                         20.040,00 

A falta de testes psicológicos limita a atuação pericial dos

psicólogos por não poder comparar, com a média da

população brasileira, dificuldades cognitivas e outras

funções executivas, emocionais, de adaptação e de

relacionamentos interpessoais. Situações que podem

ensejar esse tipo de demanda dizem respeito a avaliação

para restrições, readaptação e aposentadoria provisória

de servidores com problemas de desempenho e/ou

transtornos mentais. A falta do Inventário de Sintomas

de Estresse Lipp, impede de realizar a avaliação de

estresse nas turmas de Gerenciamento de Estresse

programadas para os próximos anos. Essa avaliação é

fundamental para avaliar a aplicação dos conteúdos

aprendidos ao longo do curso. 

jun/20 jun/20

Essa ação está relacionada ao tema

“Qualidade de vida no ambiente de

trabalho”. O objetivo é contribuir com as

ações preventivas de saúde, com ações

como a capacitações para o

gerenciamento do estresse, realização de

diagnósticos de transtornos metais e

comportamentais, por meio de testes

psicológicos, e apoio nos processos de

readaptação dos servidores ao ambiente

de trabalho.   

5 3 4 60

Com vistas a qualificar as perícias psicológicas, por demanda da

junta médica, a utilização de testes psicológicos, especialmente

nos casos que é necessário realizar o diagnóstico diferencial, com

base nas informações clínicas, se torna uma ferramenta relevante

para definir o diagnóstico dos pacientes.

42 CEAR
Reformas e serviços de engenharia na Sede e Anexos do

Superior Tribunal de Justiça
Média  R$                                     700.000,00 

Comprometer a manutenção e conservação das

fachadas e demais instalações físicas do Tribunal
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

43 CEAR
Fornecimento e instalação de variadores de frequência para

fan-coils e bombas do sistema de ar condicionado
Média  R$                                     150.000,00 

Afetar o funcionamento do Sistema de Ar Condicionado

do STJ
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Necessário a atualização do Sistema de Ar Condicionado do

Tribunal

44 CEAR Fornecimento de óleo diesel para geradores Média  R$                                     645.000,00 

Desabastecimento de combustível necessário à geração 

de energia pela usina de geração de energia de 

emergência

jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Será necessário contratar empresa para forncer óleo diesel para o

correto funcionamento da geração de energia de emergência.

Recentemente houve contratação de empresa para fornecimento

de um quantitativo menor, que será utilizado para testes no

sistema e utilização normal até que ocorra nova contratação.



45 SIS
Aquisição de Eletrocardiógrafo. Substituição de aparelho com

defeito/Obsoleto
Alta  R$                                           8.000,00 

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.

jan/20 abr/20 Não 4 3 4 48

Necessidade de substituição de dois eletrocardiógrafos , que

apresentaram 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.  

46 STI

Contratação de serviços profissionais de tecnologia de BI e

atendimento das necessidade de implantação da nova LGPD

relacionados à TI.

Alta 2.000.000,00R$                                  Não cumprimento da legislação fev/20 ago/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

47 022325/2019 STI

MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E DE SUSTENTAÇÃO

DE SOFTWARE

Solução que contemple serviços automatizados de migração

de aplicações legadas para nova arquitetura de

desenvolvimento de sistemas do Tribunal

Alta 1.500.000,00R$                                  
Prejuízo na Evolução dos Softwares em sistemas legados

e com ciclo de vida de ferramental em risco
fev/20 jun/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

48 SCO

Assinatura de armazenamento e compartilhamento de

imagens. Para manutenção do serviço de armazenamento de

imagens do STJ e eventos relacionados ao Tribunal no Flickr

institucional (ferramenta de mídia). Obs.: valor convertido a

partir do pgto de 2019 que foi de US$ 60. Processo SEI

2043/2019

Alta 300,00R$                                             
Perder o histórico de fotos disponibilizadas ao público

nessa ferramenta de mídia
jan/20 mar/20 sim 3 3 5 45

A falta desse objeto impactará nos serviços fotográficos, pois as

pessoas irão demandar as fotos registradas dos magistrados, uma

vez que não terão onde procurar. 

49 24441/2015 AGS Parque Bosque dos Tribunais (estacionamento) Alta 9.000.000,00R$                                  

O estacionamento garantirá o atendimento da demanda

por vagas para os usuários do STJ, mesmo com a

construção do STM e conclusão das obras do TRF1.

Ademais, sua previsão foi definida no MDE 52/2016,

aprovada e publicada em DODF (nº 233, p. 25), em 9 de

dezembro de 2019, por meio da Portaria nº 160, de 5 de

dezembro de 2019.

Será realizado convênio com a

NOVACAP para execução das

obras. No momento, o STJ

aguarda o encaminhamento do

plano de trabalho e respectivo

orçamento pela NOVACAP para

elaboração do instrumento

jurídico

jun/20
Se relaciona ao indicador do tema

Qualidade de vida e constará como

ação no PLS de 2020, ação 36..

4 5 2 40

Todo o tribunal será afetado pela falta de vagas provocada pela

construção de novos prédios no SAFS. Com a contrução do

parque, a necessidade do estacionamento também se faz

presente.

50 CSUP Aquisição de gás para conjunto PPU Baixa 1.500,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36 Recuperação de equipamentos

51 CSUP Aquisição de Máquina de Lavar Copos Média 39.999,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36 Aquisição de equipamento para copa

52 CEAR
Readequação/modernização da detecção e alarme de

incêndio - segunda fase
Média  R$                                     700.000,00 

Possibilidade de falha no sistema ou falta de cobertura 

total para o complexo do STJ
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Materiais para readequação. São extremamente relevantes, mas

sua urgência e tendência levaram em consideração que está em

andamento a aquisição de materiais para executar a primeira fase

da reradequação.

53 CEAR
Adaptação dos 27 (vinte e sete) elevadores aos critérios de

acessibilidade
Baixa 50.000,00R$                                        

Importante para atendimento das normas ce

acessibilidade
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Em razão dos elevadores terem sido adquiridos há algum tempo,

os mesmos devem ser reformados/adaptados para atendimento

das normas e determinações legais atuais em relação a

acessibilidade.

54 - ACI

Contrato de prestação de serviços de caráter operacional de

higienização, acondicionamento de acervos e pequenos

reparos e serviços administrativos por pessoas com

deficiência intelectual, respeitando a limitação dos

colaboradores. 

Média 260.000,00R$                                     
Este contrato atende diversas unidades do Tribunal. Se

não efetuarmos o novo contrato, estas áreas ficarão com

o serviço acumulado.

jan/20 ago/20
Está relacionado ao tema de 

Qualidade de Vida do PLS - STJ, ao 

indicador de acessibilidade e inclusão.

4 3 3 36
Contrato de característica contínua por se tratar de serviço

necessário à Biblioteca e aos Gabinetes.

55 SED
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - SERVIÇOS

TÉCNICOS PROFISSIONAIS (17226)
Alta 400.000,00R$                                     

O STJ instalou o software Archivematica como

repositório arquivístico para documentos digitais

produzidos e recebidos por esta Corte. No entanto, esse

repositório necessita ser integrado aos Sistemas de

gestão arquivística de documentos do Tribunal. A não

integração dessas ferramentas pode inviabilizar

implantação da Política de Preservação Digital do STJ,

regulamenta por força da Resolução n. 11 de 25 de junho

de 2019.

jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36
O Sistema Fluxus, a cada atualização dos navegadores de

internet, apresenta mais dificuldade de acesso e interação.

56 - ECORP Livros a serem utilizados em ações educacionais Baixa 3.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material

Será encaminhado

concomitantemente à instrução

da ação de capacitação em que

os livros forem utilizados.

Antes da ação a que se

relacionarem
Não 4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão judicial, ou determinações de órgão de

controle, e porque a sua aquisição será para subsidiar ações de

educação destinadas a quaisquer servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essas compras prioritárias ou

imediatas, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

57 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Licença de Multichannel e media connector para a central

telefônica.Serviço de Integração.

Alta 300.000,00R$                                     
Morosidade nos atentimentos ao usuários internos e aos

jurisdicionados 
nov/19 abr/20 NÃO 4 3 3 36

atender com meios tecnológicos já popularizados e embarcados

no mercado que proporcionam qualidade, economia e segurança,

no atendimento, e assim sendo intensificar o rendimento dos

serviços de auto -  atendimento aos usuários, sobretudo da área

jurídica. 

58 SCO Ilha de Edição não linear Média 250.000,00R$                                     

A aquisição foi empenhada, porém a empresa não

concluíu a entrega dos equipamentos apresentando

vários recursos à SAD deste tribunal. No caso, de uma

nova licitação o empenho destinado não poderá ser

utilizado no ano de 2020.Portanto a necessidade da

previsão desta despesa.

jan/20 mai/20 Não 3 4 3 36 Elas podem parar de funcionar a qualquer momento.

59 SIS BOMBA A VACUO (15013) Baixa  R$                                           3.500,00 
O atendimento odontológico aos pacientes ficará

prejudicado
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36

Aquisição de equipamento para os consultórios 04 e 05, que não

possuem esse tipo de equipamento.

60 SIS

Manutenção de máquinas e equipamentos - manutenção

preventiva e corretiva de dois Aparelhos ZOLL

Desfibrilador/Cardioversor e um aparelho DEA/ Zoll (

Desfibrilador Automático Externo)

Alta  R$                                         10.400,00 

Equipamentos podem ficar em condições precárias de

uso, acarretando riscos aos pacientes em atendimentos

de emergência.

jun/20 dez/20 Não 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. Será realizada

solicitação de manutenção preventiva pelo Administra, para 2020. 



61 - STI

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCANNER ELETRÔNICO MARCA

FUJITSU - 

Para atender demandas relacionadas a consumíveis dos

diversos equipamentos relacionados ao projeto de

digitalização de processos (judiciais/administrativos)

Baixa  R$                                       50.000,00 

Prejuízo na operacionalização da Digitalização dos

Processos Recebidos ou ainda resultantes do passivo

acumulado nos gabinetes.

- -

Tema: Impressão

Iniciativa: Redução de Gasto por 

Equipamento

4 4 2 32
Transformou-se material "estocável", logo não haverá processo

instruído pela STI/CORE.

62 37353/2018 ENFAM

Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços, sob demanda, de agenciamento de hospedagem e

organização de eventos necessários ao desenvolvimento das

atividades acad~emicas e institucionais da ENFAM.

Alta  R$                                  1.009.065,43 

A falta de serviços de apoio a eventos compromente a

realização dos diversos cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

dez/18 fev/20 sim 2 4 4 32

Relevância: o serviço de apoio a eventos contribui para a fluidez

do evento como um todo.

Urgência: a expectativa da Administração da ENFAM é que a

contratação esteja realizada até 02/02/2020, praticamente 5

meses, a urgência é 4. 

Tendência: considerando que há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já contratado, a tendencia é 3.

63

017440/2019

SAD

Aquisição de tampo de mesa em madeira e

estrutura metálica para posterior montagem

de mesa para reunião

Baixa  R$                                       36.250,00 

Nâo atendimento à demanda oriunda da Presidência do

Tribunal, com vistas à estruturação de ambiente na Sala

de Sessões da Corte  Especial

out/19 fev/20 Não 2 5 3 30
Apesar de se tratar de uma demanda urgênte, sua relevância não

impacta em todo o Tribunal.

64 - COMP
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMA BANCO DE PREÇOS

PARA CONSULTA ÀS COMPRAS PUBLICAS 
Baixa  R$                                       18.000,00 

PREJUIZO DE PUBLICAÇAO DE PREÇOS MÉDIOS DAS

LICITAÇOES EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇOES DO

TCU  

set/20 nov/20 NÃO 3 2 5 30

A indisponibilidade no acesso ao BP traz impacto na entrega de

soluçoes realizada pela SAD/COMP que ficará impedida de

consultas à compras publicas descumprindo orientaçoes do

TCU.Quanto a classificaçao de urgencia entendemos que a

renovaçao de assinatura merece atençao à curto prazo e que caso

nao seja renovada a licenca a qualidade das pesquisas de preços

irá piorar rapidamente, trazendo resultados negativos na

qualidade das pesquisa de preços.

65

038011/2019

SAD Aquisição de cadeiras giratórias. Baixa  R$                                     362.732,00 

Não conclusão do processo de ambientação do Hall da

Corte Especial, Gabinete da Presidência, Sala de

Reuniões Corporativa, Sala de Videoconferências II, Sala

de Reuniões do DG

dez/19 abr/20 Não 2 5 3 30
Apesar de se tratar de uma demanda urgênte, sua relevância não

impacta em todo o Tribunal.

66 SED
Impresso em vinil adesivo para renovação das exposições

permanentes do Museu STJ
Alta 12.000,00R$                                        Exposições permanentes desatualizadas jun/20 dez/20 Não 5 2 3 30 A revitalização das exposições é necessária

67 CSUP Máquina fragmentadora de papéis Baixa 34.000,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 3 3 3 27 Reposição de equipamentos inservíveis

68 CSUP Aquisição de televisor LED Baixa 96.700,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 3 3 27 Reposição de equipamentos

69 CEAR Reforma das câmaras frigoríficas Baixa 200.000,00R$                                     
Afetar o funcionamento das câmaras frigoríficas que

atendem o Restaurante do STJ
jun/19 nov/19 Não 3 3 3 27

Pelo tempo de vida útil das referidas câmaras frigoríficas faz-se

necessário a reforma geral destes equipamentos

70 CEAR Reformas imóveis funcionais Média  R$                                     150.000,00 
Necessário a manutenção e conservação do imóveis do

STJ
jun/20 out/20 Não 3 3 3 27

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

71 SED
COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR AZUL-

ESCURO
baixa 713,62R$                                             

Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

72 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR CAFÉ baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

73 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR MARROM baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

74 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR PRETA baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

75 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR VERDE baixa 1.729,96R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

76 SED
COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR

VERMELHA
baixa 1.427,00R$                                          

Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

77 SED COURO DE PORCO PARA ENCADERNAÇÃO, NA COR VINHO baixa 1.370,00R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

78 SED PAPELÃO NÚMERO 15 baixa 240,00R$                                             
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

79 SED PAPELÃO NÚMERO 18 baixa 576,00R$                                             
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 3 3 27 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

80 13278/2019 STI
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contratação de empresa especializada que irá monitorar os

sistemas de TI e apontar a causa raiz dos problemas (APM).

Alta 5.400.000,00R$                                  
Dificuldade de diagnosticar falhas e desempenho das

aplicações
jun/20 out/20 não 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

81 STI Aquisição de licença de MemSQL Baixa 200.000,00R$                                     Não atendimento da demanda da AIA fev/20 jun/20 sim 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

82 SED Amplificador portátil de voz com microfone (2 unidades) Baixa 1.000,00R$                                          
Falta de qualidade na realização de palestras e 

apresentações dos projetos socioeducativos.
fev/20 ago/20 Não 5 5 1 25

Atualmente os grupos grandes são prejudicados, já que as

palestras e apresentações acontecem em auditórios abertos, em

áreas de passagem de visitantes do Tribunal

83 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). Periódicos impressos - Fascículos avulsos e

atendimento a possíveis novas demandas de assinaturas

Baixa 3.000,00R$                                          

Problemas na manutenção e atualização do acervo da 

Biblioteca e atendimento das demandas de Gabinetes 

dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

84 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). Periódicos eletrônicos - atendimento a possíveis

novas demandas de assinaturas

Baixa 6.000,00R$                                          

Problemas na manutenção e atualização do acervo 

digital da Biblioteca e atendimento das demandas de 

Gabinetes dos Srs. Ministros e unidades administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020



85 - ECORP Licenças de avaliação comportamental (assessment) Baixa 7.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material abr/20 jun/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os servidores do Tribunal enquanto

potenciais participantes das ações que utilizariam o material, mas

não advém de cumprimento de decisão judicial, ou

determinações de órgão de controle, e porque a sua aquisição

será para subsidiar ações de educação destinadas a quaisquer

servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essa aquisição prioritária ou

imediata, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

86 - ECORP Material educativo - tipo lego Baixa 5.000,00R$                                          Comprometimento das ações que utilizarão o material abr/20 set/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os servidores do Tribunal enquanto

potenciais participantes das ações que utilizariam o material, mas

não advém de cumprimento de decisão judicial, ou

determinações de órgão de controle, e porque a sua aquisição

será para subsidiar ações de educação destinadas a quaisquer

servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode considerar essa aquisição prioritária ou

imediata, tendo em vista as diretrizes do Tribunal, mas é

interessante que sejam processadas o mais rápido possível para

não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico/comportamental na

ação em que o material seria utilizado.

87 Não inciado STI

ACESSÓRIOS EM GERAL DE INFORMÁTICA

Cabos, mídias, periféricos diversos para atender solicitações

pontuais de clientes de TIC

Baixa  R$                                     250.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços pelos clientes da

STI quando da necessidade de reparos/aquisições

pontuais.

Sob demanda Sob demanda não 2 3 4 24

A STI eventualmete recebe pedidos de acessórios de TIC que

devem ser adquiridos dentro da expectativa e urgência definida

pelo cliente demandante.

88 STI
COMUNICAÇÃO DE DADOS

Contratação de links de comunicação para interligação dos

tribunais em todo o Brasil (Infovia Jud)

Alta 750.000,00R$                                     
Serviços de interligação com outros órgãos (iSTJ, Vídeo

conferência, etc) dependentes desse serviço
mai/20 nov/20 não 5 4 1 20 Prioridades da Unidade

89 STI
APARELHO TELEFÔNICO TIPO CELULAR, REPARO E

RECUPERAÇÃO
Média 10.000,00R$                                        

interrupção no funcionamento dos aparelhos

Smartphones pela falta de reparo.
sob demanda sob demanda NÃO 4 5 1 20

prioridade na restauração do aparelho móvel do gabinete do

ministro.

90 CSUP Aquisição de mobiliário Baixa 169.200,00R$                                     
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

91 CSUP Aquisição de Liquidificaddor (domestico e semi-industrial) Baixa 1.600,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

92 CSUP Aquisição de Multiprocessador Elétrico Baixa 1.000,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

93 CSUP
Aquisição de circulador de ar,

climatizador de ar e umidificador

de ar

Baixa 52.200,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
mar/20 ago/20 Não 3 3 2 18 Reposição de equipamentos inservíveis

94 CSUP Aquisição de poltronas giratórias e fixas Baixa 302.600,00R$                                     
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

95 CSUP Aquisição de armário em aço Baixa 58.900,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
jun/20 nov/20 Não 3 3 2 18 Reposição de mobiliário inservível

96 SED COLA PVA DE PH NEUTRO (USO GRÁFICO) baixa 2.200,00R$                                          
Procedimentos de encadernação ficarão paralisados até

que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 2 3 18 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

97 SED PAPEL MATA-BORRÃO, 250G/M² baixa 3.920,00R$                                          
Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da

área
mai/20 ago/20

Há geração de resíduo, mas não há 

impacto em metas.
3 2 3 18 A quantidade que possuímos é suficiente para um ano

98 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Solução de Controle de Acesso à rede (NAC)
Baixa 200.000,00R$                                     Melhorar a segurança e gerência do uso da rede jun/20 out/20 não 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

99 Não iniciado STI

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Softwares diversos para atender solicitações pontuais de

clientes de TIC

Média  R$                                     100.000,00 
Prejuízo da continuidade de serviços pelos clientes da

STI quando da necessidade de aquisições pontuais.
Sob demanda Sob demanda não 2 3 3 18

A STI eventualmete recebe pedidos de softwares de prateleira

que devem ser adquiridos dentro da expectativa e urgência

definida pelo cliente demandante.

100 41021/2018 STI
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – PRONTO

Software Volare para CEAR
Média  R$                                       53.742,42 

Prejuízo da continuidade de serviços do cliente lotado na

CEAR quando da necessidade de aquisição específica.
jan/20 out/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter Gasto
2 3 3 18

Necessidade de atualização dos software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.

101 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 integraçã e de ferramentas de

apoio ao desenvolvimento de software.

Baixa 50.000,00R$                                        

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.

jun/20 dez/20 não 3 2 3 18
Os componentes e ferramentas estão em estudo pelas equipes

técnicas para avaliação do custo X beneficio da contratação. 

102
SSE

Capa de colchão D-33 Baixa 100,00R$                                             comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18 Estruturação da Seção de inteligência

103
SSE

Beliche de madeira Média 800,00R$                                             comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18 Estruturação da Seção de inteligência

104 SED CONFECÇÃO DE PLACA/SUPORTE EM ACRÍLICO (15294). Baixa 2.000,00R$                                          

Prejuízo à sinalização do acervo da Biblioteca e dos 

Gabinetes dos Ministros.
fev/20 jul/20 Não 2 2 4 16

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja gradação

considerou a natureza estratégica das atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020

105 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Aquisição de licenças de uso de ferramenta para orquestração

de containers Linux.

Média 1.000.000,00R$                                  
Com o crescimento do ambiente apresentar dificuldade

de gerenciamento dos contenners
jun/20 out/20 não 3 1 5 15 Prioridades da Unidade

106 COSG
ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO, GRADUAÇÃO 46,2° INPM

(12810)
Média 8.000,00R$                                          problemas sanitários e de saúde nov/19 abr/20 sim 2 2 3 12 evitar que o STJ fique sem o abastecimento do produto 

107

036439/2018

SAD Aquisição de monitores para servidores com deficiência visual Baixa  R$                                          6.902,24 
Servidores com deficiência visual terão suas atividades

comprometidas
out/19 mar/20 NÃO 3 2 2 12

Apesar de ser um item relevante para os usuários, não se trata de

uma demanda com grau elevado de urgência e sua tendência de

piora também não é muito expressiva



108 CSUP Aquisição de Rotulador Eletrônico Baixa 19.000,00R$                                        
Comprometimento no emplacamento de material

permanente do STJ
mai/20 out/20 Não 3 2 2 12 Reposição de equipamentos inservíveis

109 CSUP Aquisição de refrigerador tipo frigobar Baixa 12.000,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

110 CSUP Aquisição de Freezer Horizontal Baixa 4.800,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

111 CSUP Aquisição de refrigerador vertical Baixa 66.250,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
abr/20 set/20 Não 3 2 2 12 Reposição de mobiliário inservível

112 CEAR Fornecimento e instalação de persianas verticais e cortinas Baixa  R$                                       25.000,00 
Comprometer as condições adequadas de trabalho nas

Unidades do Tribunal
jun/20 out/20 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

113 CEAR
Serviços de sinalizações específicas, incluindo itens de

acessibilidade
Baixa  R$                                       20.000,00 

Necessárias para o atendimento de demandas

específicas e não constantes do contrato de manutenção
jun/19 nov/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

114 SED Mini projetor multimídia portátil Baixa 3.000,00R$                                          
Falta de qualidade na realização de palestras e 

apresentações dos projetos socioeducativos.
mai/20 nov/20 Não 3 4 1 12

A demora na compra pode prejudicar a realização de alguns

projetos socioeducativos quando os auditórios principais

estiverem ocupados com outros eventos

115 SED
Painel em acrílico para exposição de quadros no Espaço

Cultural STJ (10 unidades)
Alta 40.000,00R$                                        Exposições com montagens limitadas e sem qualidade. jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12 Necessidade de melhorar a infraestrutura das exposições.

116 STI BATERIA Baixa 12.000,00R$                                        
risco de queda total dos troncos de conexao com a

operadora fornecedora de serviços de telecomunicaçao

a este Tribunal (Telefônica, Embratel).

fev/20 abr/20 NÃO 2 2 3 12 vencimento do tempo de uso útil.

117 STI APARELHO TELEFÔNICO COM DISPLAY ( tipo gondôla) Baixa 2.400,00R$                                          Falta de comunicação nos elevadores jul/19 fev/20 NÃO 3 2 2 12

Atender às necessidades de demanda interna para instalação,

substituição dos aparelhos de intercomunicação analógicos, com

fio, tipo gôndola utilizados nos elevadores, a funcionalidade do

Equipamento visa a interligação imediata entre os elevadores e a

Seção de Segurança Ostensiva

e de Monitoramento

118 SCO 12 Gravadores digitais Baixa 3.000,00R$                                          

Pode gerar dificuldade durante as entrevistas e

coberturas de eventos que exijam rapidez de apuração

dos redatores para o site e para a intranet do Tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de gravadores digitais pode

ajudar na redução do uso de papel,

oferecendo menor potencial de

geração de resíduos. 

3 2 2 12

A CIMP possui alguns gravadores digitais, mas que, pelo desgaste

do tempo já começaram a apresentar problemas, bem como

menor durabilidade das baterias. Desse modo, faz-se necessária a

aquisição de novos.

119 ENFAM Aquisição das telas interativas Alta  R$                                       53.219,41 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

120 ENFAM Solução de Sonorização Alta  R$                                       47.441,78 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

121 ENFAM Telas de projeção com tripe  para uso na sala de treinamento Alta  R$                                          1.276,00 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

122 ENFAM
Aquisição de suporte de chão com rodízios para Flip Chart

digital para sala de treinamento
Alta  R$                                          1.430,00 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

123 ENFAM Divisõrias Retráteis Baixa  R$                                       92.938,88 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

124 ENFAM Mobiliários Baixa  R$                                       88.142,23 

A presente contratação se refere a estruturação de uma

nova sala de treinamentos da ENFAM e a falta dessa sala

impactará na consecução dos diversos treinamentos

promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação impactará a seção de

desenvolvimento de ações educacionais

Urgência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 2

Tendência: como não há um prazo exatamente definido, mas que

se deseja que esteja pronto no ano de 2020 a urgência é 3

125 SIS MATERIAL DE USO ORDINÁRIO Baixa  R$                                         50.000,00 
Limitação de recursos terapêuticos de uso ordinário na

fisioterapia
jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12

Limitação de recursos para a operacionalização de técnicas

fisioterapêuticas



126 SIS Pró-pés de algodão cru Baixa  R$                                           3.000,00 
Prejuízo no desenvolvimento das atividades

desenvolvidas no Berçário
mar/20 jul/20 Não 2 2 3 12

Reposição dos pro-pés que não estão em condições de uso. Os

pro-pés são de uso obrigatório em todos os ambientes do

Berçário.  

127 SIS
Contratação de empresa especializada- Serviço de central de

atendimento telefônico
Média  R$                                       500.000,00 

O acompanhamento dos atendimentos telefônicos ficará

restrito às atuais condições.
fev/20 jun/20 Não 3 2 2 12

Necessidade de aprimorar o relacionamento entre o Pró-Ser e

seus beneficiáios, tornando possível acompanhar requerimentos,

reclamações e sugestões de maneira efetiva.

128
SSE

Multímetro Digital Baixa 700,00R$                                             
Prejuízo na manutenção de equipamentos existentes na

SSE/SEINT
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas específicas aplicáveis a atividade de

inteligência, incluído o uso dissimulado.

129
SSE

Colchão Solteiro Espuma D-33 Baixa 1.480,00R$                                          comprometimento da condição de trabalho dos agentes abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12 Estruturação da Seção de inteligência

130 SSE Câmera fotografica Média 7.500,00R$                                          operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12 Estruturação da Seção de inteligência
131 SSE Lentes Objetivas Média 7.000,00R$                                          operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12 Estruturação da Seção de inteligência

132
SSE

Câmera térmica Média 35.000,00R$                                        
comprometimento das operações de contra medidas de

vigilância técnicas
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas específicas aplicáveis a atividade de

inteligência, incluído o uso dissimulado.

133 SSE
Renovação da frota de ônibus do STJ. Aquisição de cinco

ônibus grandes e dois micro-ônibus
Média 3.260.000,00R$                                  

Não há prejuizo a ser apurado. Trata-se de renovação

que procura maior segurança e conforto aos passageiros.
mar/20 jun/20 sim 3 3 1 9

A utilização de veículos mais atualizados em itens de segurança e

confiabilidade mecânica é necessa´ria devido a utilização em

projetos sociais, principalmente com grande quantidade de

crianças e jovens estudantes.

134 CSUP Aquisição de carro de mão para palete Baixa 3.200,00R$                                          
Comprometimento da disponibilidade de equipamentos

para as unidades demandantes do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Reposição de mobiliário inservível

135 CSUP Aquisição de quadro branco magnético Baixa 15.200,00R$                                        
Comprometimento da disponibilidade de mobiliário para

as unidades demandantes do STJ
mai/20 out/20 Não 2 2 2 8 Reposição de mobiliário inservível

136 CSUP
Aquisição de apóio de braço para

cadeira
Baixa 42.000,00R$                                        

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de mobiliário

137 CSUP Aquisição de bateria para carro elétrico Baixa 10.200,00R$                                        
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

138 CSUP
Aquisição de borracha de vedação para refrigerador e motor

para refrigerador
Baixa 3.750,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

139 CSUP Aquisição de ferramentas em geral Baixa 2.500,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

140 CSUP Aquisição de hélice para circulador de ar Baixa 2.400,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

141 CSUP Aquisição de parafusos diversos Baixa 3.000,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

142 CSUP Aquisição de peças e acessórios para bebedouros Baixa 4.600,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

143 CSUP
Aquisição de peças e acessórios para

frigobar
Baixa 5.550,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

144 CSUP
Aquisição de peças e acessórios para

máquina perfuradora
Baixa 2.175,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

145 STI
ACESSÓRIO P/ APARELHO CELULAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO

PARA CARREGADOR
Baixa 13.200,00R$                                        

funcionamento precário ou mesmo a interrupção dos

aparelhos Smartphones afetados pela falta do

dispositivo de alimentação.

mar/20 jun/20 NÃO 4 1 2 8
o prejuízo inviabiliza a comunicação e os serviços realizados pelas

autoridades deste Tribunal por meio do aparelho.

146 SCO 12 Carregadores portáteis para celular e notebook Baixa 1.800,00R$                                          
Dificultar a comunicação dos redatores com a

coordenação da produção de notícias para o Portal/STJ e

para a Comunicação Interna do tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de carregadores portáteis

garantirá a comunicação da equipe de

Imprensa, via celular e notebook,

evitando o desgaste das baterias

destes equipamentos e a consequente

geração de resíduo.

2 2 2 8

O uso de carregadores portáteis garantirão a efetiva comunicação

entre o redator e a equipe da Imprensa do STJ durante as pautas

de sessão de julgamento e outras de importância similar,

reduzindo a possibilidade de cometer erros materiais quando da

elaboração da matéira sobre os temas discutidos nas pautas.

147 ENFAM
Contratação dos projetos complementares da obra do edifício

sede da Enfam
Baixa  R$                                     400.000,00 

A presente contratação se refere a Construção do

Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação das

demais ações referentes à construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

148 ENFAM
Contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico

executivo do Edifício sede da Enfam
Baixa  R$                                       50.000,00 

A presente contratação se refere a Construção do

Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação das

demais ações referentes à construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

149 38533/2018 ENFAM
Contratação de livraria ou distribuidor especializado para o

fornecimento de obras bibliográficas de origem nacional
Baixa  R$                                       64.000,00 

A falta de serviços de apoio a eventos compromente a

realização dos diversos cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

nov/18 não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação impactará a implementação dos

eventos de treinamento da seção de desenvolvimento de ações

educacionais.

Urgência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

Tendência: como deve estar contratado até o final de 2020, a

urgência é 2

150 SIS Caixa de som portátil com Bluetooth Baixa  R$                                           1.000,00 
Prejudica a execução das atividades realizadas com os

bebês.
mar/20 jul/20 Não 2 2 2 8

Reposição dos aparelhos de sons existentes no Berçário que não

estão funcionando adequadamente e por serem antigos, não

reproduz as mídias utilizadas atualmente.

151 SED FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA RESTAURAÇÃO DE LIVROS baixa 280,00R$                                             
Diminuição da produtividade, afetando os indicadores da

área
mai/20 ago/20 Não 3 2 1 6 Ferramental complementar ao que já é utilizado

152 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - TIPO

1

Solução em software para elaboração de artefatos de

contratação com pesquisas automáticas de contratações

assemelhadas

Média 1.000.000,00R$                                  Deixa de ganhar agilidade nas contratações jun/20 out/20 não 2 1 3 6 Prioridades da Unidade

153 Não iniciado STI

EQUIPAMENTO DE TIC (COMPUTADOR)

Computador Teclado Mouse para a CRTV com duas placas de

rede e placa de vídeo específica.

Média  R$                                     225.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços da CRTV quando da

necessidade de aquisições de estações de trabalho

específicas.

jun/20 nov/20 não 2 1 3 6
Necessidade de atualização dos equipamentos específicos

utilizados por aquela Coordenadoria.

154 STI AMPLIFICADOR COM HEADSET Baixa 23.760,00R$                                        
funcionamento precário ou mesmo a interrupção dos

atendimentos das unidades de atendimento.
mar/20 jun/20 NÃO 3 1 2 6

o atendimento ao público interno e externo devem estar sempre

em ótimas condições.

155 SSE
Bateria de dióxido de lítio manganês photo flash 123 A para

desdribilador externo autoático (DEA)
baixa 510,00R$                                             Comprometimento da utilização em ações de socorro. mar/20 mai/20 sim 3 1 2 6

ainda em estoque, porém a probabilidade de que dure até a

previsão.

156 CSUP
Aquisição de água destilada e álcool

isopropílico
Baixa 1.100,00R$                                          

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de equipamentos

157 CSUP Furadeira Elétrica Baixa 1.200,00R$                                          
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de mobiliário



158 SED
CAIXA ARQUIVO PARA ACONDICIONAMENTO DE PROCESSOS

JUDICIAIS. (6133)
Baixa 10.200,00R$                                        

A NÃO AQUISIÇÃO DO OBJETO ACARRETARÁ A FALTA DE 

CAIXAS PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS E 

DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 

RECEBIDOS PELA COORDENADORIA DE GESTÃO 

DOCUMENTAL

mai/20 jul/20 Não 1 1 4 4 TENDÊNCIA DECRESCENTE DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.

159 STI
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sistema de gerenciamento de serviços de TIC (com base na

biblioteca ITIL)

Alta 2.000.000,00R$                                  
Dada a complexidade cada vez maior das aplicações e

itens de infraestrutura, é necessário um sistema para

controle

jun/20 out/20 não 2 1 2 4 Prioridades da Unidade

160 STI
Aquisição de banco de dados textual para atender à

Jurisprudência
Média 120.000,00R$                                     Permanecer com solução defasada para o tipo de uso jun/20 nov/20 não 2 2 1 4 Prioridades da Unidade

161 SIS MACAS DE USO FISIOTERAPÊUTICO Baixa  R$                                           7.000,00 Continuar com as macas que estão em uso há 20 anos jun/20 dez/20 Não 2 1 2 4 Mobiliário antigo mas ainda em bom estado de conservação.

162 COSG CAIXA COLETORA DE LIXO TIPO CONTAINER (11705) baixa 21.600,00R$                                        problemas sanitários e de saúde jan/20 out/20 sim 1 1 2 2
evitar que o STJ fique sem containers apropriados para a

acomodação dos residuos
163 COSG CARRO DE MÃO,  REPARO E RECUPERAÇÃO (570) baixa 1.000,00R$                                          problemas de logística no recolhimento de lixo abr/20 out/20 sim 1 1 2 2 evitar problemas de logística no recolhimento de lixo
164 COSG LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS (18726) Baixa 45.000,00R$                                        problemas de logística no recolhimento de lixo abr/20 out/20 sim 1 1 2 2 evitar problemas de logística no recolhimento de lixo

165 SED Apontador elétrico Baixa 500,00R$                                             
Lentidão no preparo das oficinas de arte realizadas nos 

projetos socioeducativos
abr/20 ago/20 Não 2 1 1 2

Caso não seja adquirido no prazo, continuaremos utilizando

equipamento manual

166 STI
STORAGE

Atualização do ambiente de armazenamento da IBM.
Alta 3.500.000,00R$                                  Equipamento atual está em EoL fev/20 dez/20 sim 2 1 1 2 Prioridades da Unidade

167 CSUP
Aquisição de manutenção e conservação

de bens móveis
Baixa 15.000,00R$                                        

Comprometimento no serviço de manutenção dos bens

móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 1 1 1 Recuperação de mobiliário

168 STI

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO 

Solução para Monitoramento e Otimização do Ambiente Físico 

(uso do espaço físico, consumo de energia e climatização) dos

Datacenters 1 e 2

Alta 420.000,00R$                                     
Consumo de energia elevado. Falta de espaço para

necessidade de computação
jun/20 out/20 sim 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

47.092.876,94R$             VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DEMANDAS NOVAS
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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

Item associado ao

Plano de Logística

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para as classificações adotadas

1 016913/2019 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE

SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA ARMADA, PARA SEGURANÇA PESSOAL,

ESCOLTA E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO E DE

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Alta  R$                        27.587.291,42 
Prejuízo na segurança e condução às autoridades deste

Tribunal 
em andamento em andamento SIM 5 5 5 125

Processo com prioridade, visto que as demandas de

segurança das autoridades são contínuas

2 16913/2019 SSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA E

DESARMADA, COM SUPERVISÃO EXTERNA MOTORIZADA
Alta 14.594.643,72R$                        

Acarretará a ausência da fiscalização do patrimônio móve e

imovel do STJ, bem como prejuízo no controle de acesso

do publico interno e externo que frequenta o Tribunal

ago/19 jan/20 SIM 5 5 5 125
Serviço de extrema importância para preservação e

proteção do patrimônio material e de pessoas do STJ.

3 034200/19 SCO

Contratação de serviços especializado em produção, operação, geração e 

transmissão de produtos e programas para rádio, televisão e web e de produtos 

específicos sob demanda.

Alta 9.014.203,38R$                          

Prejuízo na produção de notícias diárias e programas para  a 

Rádio Justiça e TV Justiça, e a produção de programas especiais, 

vídeos institucionais e notícias em áudio e vídeo para intranet, 

veiculados no Conexão STJ.

23/12/2019 23/04/2020 Sim 5 5 5 125

O Contrato n. 15/2016, não será renovado. Necessitando

de uma nova licitação para atender os serviços

especializados da Coordenadoria de TV e Rádio.

4 18005/2019 SELOG

Contratação de empresa para emissão de

passagens aéreas e seguros de viagem

internacionais

Alta  R$                                8.856.158,36 

Inexistência da possibilidade de aquisição de passagens aéreas

para atendimento das demandas institucionais do STJ, de cursos

da ENFAM e da cota de Ministros.

jul/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A inexistência de empresa contratada para emissão de

passagens atinge diretamente os Ministros (cota) e as

atividades de formação da ENFAM. Não é possível prorrogar o

Contrato STJ 002/2016.

5 STI

Prestação de serviços de apoio técnico especializado na área de tecnologia da

informação (TI), compreendendo planejamento, desenvolvimento, implantação,

execução e monitoramento de serviços relacionados à solução de Business

Intelligence do STJ.

Alta 795.000,00R$                                    

Perda de prestação dos serviços de BI que são utilizadas por

diversas unidades do Tribunal, entre elas, Justiça em Números

(CNJ), Estatísticas Processuais, Estatísticas de Sustentabilidade,

Estatísticas da área administrativa.

jan/20 jun/20 N/A 5 5 5 125
A não contratação interrompe os serviços de BI, inclusive

dificulta o envio das estatísticas enviadas ao CNJ (Justiça em

Números), tornando todo o processo de aferição manual. 

6 08308/2015 STI
Registrar preços para contratação de solução corporativa de conectividade sem

fio, em Brasília -DF, para acesso a internet, correio eletrônico, mensagens de

texto, por meio de aparelhos móveis, em regime de comodato. Contrato 36/2015

Alta 451.948,45R$                                    
Falha de comunicação de voz dos Senhores (as) Magisrtados (as)

e de servidores autorizados. 
fev/20 ago/20

SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

Novo processo de contratação para substituir o contrato 36 e

79/2015. 

7 05908/2018 STI
Prestação de serviços corporativos de comunicação de voz e dados (Serviço

Móvel Pessoal – SMP), incluindo os aparelhos móveis (Smartphones), em regime

de comodato. Contrato 88/2018

Alta 360.137,54R$                                    
Indisponibilidade dos serviços de SMP para comunicação dos

Senhores (as) Magisrtados (as) e usuários autorizados 
fev/20 ago/20

SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

O contrato pode ser prorrogado. No entanto, somente em

Janeiro haverá as tratativas para renovação. Caso a Contratada

não aceite a renovação será realizado novo certame.

8 SED Fornecimento de obras bibliográficas de origem nacional Média 180.000,00R$                                    
Problemas na manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

mar/20 jul/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 21/2019 , que será descontinuado,

pelo novo contrato.

9

005909/2019

SIS
Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos

equipamentos fisioterapêuticos da SEFIS
Alta  R$                             135.466,36 

Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final

de elaboração do

edital

jun/20 Não 5 5 5 125
interrupção inviabiliza o atendimento fisioterapêutico aos Srs.

Ministros e servidores da Casa

10 STI Prestação de serviços de internet de alta velocidade. Alta 90.000,00R$                                      
Interrupção no fornecimento de Internet aos escritórios virtuais

dos Magistrados.
jun/20 dez/20

Tema: Qualidade de

Vida

Iniciativa: Aumento

participação em

Qualidade de Vida

5 5 5 125
Prejuízo na alta disponibilidade de sistemas que são primordiais

à lide dos Srs. Ministros.

11 SIS Material de consumo - Odontológico Baixa  R$                                80.000,00 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos Ministros e Servidores

ficará comprometido pela falta de material.
mar/20 ago/20

“Gestão de resíduos -

resíduos perigosos -

resíduos em saúde”. 

5 5 5 125
O material de consumo é essencial para o bom andamento dos

serviços prestados pela Coordenadoria.

12 13904/2019 SIS Prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos. Baixa  R$                                56.390,40 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos Ministros e Servidores

ficará comprometido.
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em

2 (dois) aparelhos autoclaves, com substituição de peças (outros

serviços de terceiros pessoa jurídica 3.33.90.39). Contratação

deve iniciar em julho 2019 e não consta na PO anterior devido à

garantia.

13 SIS Curso de atualização para fisioterapeutas Alta  R$                                45.000,00 Desatualização técnica profissional dos fisioterapeutas do STJ mar/20 jun/20 Não 5 4 3 125
Serviços prestados na área de saúde precisam de atualização

técnica constante para melhor efetividade em tratamentos

14 24820/2015 STI

Solução corporativa de conectividade sem fio, área de registro na cidade de

Brasília-DF, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por

meio de aparelhos móveis, em regime de comodato, a fim de atender ao STJ.

Contrato 79/2015

Alta 30.913,26R$                                      
Indisponibilidade dos serviços de SMP para comunicação dos

Senhores (as) Magisrtados (as) e usuários autorizados 
fev/20 ago/20

SIM/Telefonia/Revisã

o de contratos
5 5 5 125

O contrato 79/2015 será aglutinado ao contrato 36/2015. Pois

se trata do mesmo objeto.

15

005909/2019

SIS
Contrato de aquisição de peças para manutenção corretiva dos equipamentos

fisioterapêuticos da SEFIS
Alta  R$                                20.000,00 

Interrupção do atendimento fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final

de elaboração do

edital

jun/20 Não 5 5 5 125
interrupção inviabiliza o atendimento fisioterapêutico aos Srs.

Ministros e servidores da Casa

16 38353/2019 SED BASE DE DADOS (18196). BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA Média 18.837,00R$                                      
Problemas na manutenção e atualização do acervo digital da

Biblioteca e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs.

Ministros e unidades administrativas. 

jan/20 jun/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 34/2019

17 - SIS
Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos odontológicos.
Baixa  R$                                18.778,32 

O atendimento Clínico e/ou Pericial aos Ministros e Servidores

ficará comprometido.
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

para os equipamentos odontológicos dos consultórios 1, 2, 3, 4

e 5. Previsão de 10% de reajuste do contrato 30/2016,com

manutenção de preço (índice IGP-DI)

18 COSG Fornecimento e instalação de banner e vinil adesivo. Alta 15.000,00R$                                      
Deixa de atender as demandas de divulgação do Tribunal, tem

grande procura
jan/20 jun/20 Sim 5 5 5 125 Serviços abrange todas as áreas do Tribunal.

19 COSG
Prestação de serviços sob demanda de confecção de carimbos, reposição de refil

(almofada) e de borracha de polímero para carimbos auto-entintados. 
Alta 13.405,00R$                                      

Deixa de atender as demandas de carimbos do Tribunal, tem

grande procura
jun/20 nov/20 sim 5 5 5 125 Serviços abrange todas as áreas do Tribunal.

20 38356/2019 SED BASE DE DADOS (18196). ADV ONLINE Média 3.237,27R$                                         
Problemas na manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

dez/19 abr/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

DEMANDAS CONTINUADAS - ORDENAMENTO POR PRIORIDADE - PCAq/2020



21 CSUP Prestação de Serviços de Reparo e Recuperação de Mobiliário Alta 255.150,00R$                                    
Comprometimento no serviço de manutenção dos bens móveis

do STJ
mar/20 set/20 Não 4 5 5 100 Recuperação de mobiliário

22 COSG Material de consumo para uso gráfico Alta 22.256,00R$                                      Deixa de atender demandas pequenas porém muito necessárias Sob demanda não 5 4 5 100 Valor destinado à aquisição de produtos específicos da SEREN

23 COSG
Fornecimento de café torrado e moído. 

alta 335.465,00R$                                    STJ sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 5 5 100
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

24 COSG
 Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros. 

alta 413.000,00R$                                    descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

25 COSG

Fornecimento de água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafa de

500ml. alta 23.000,00R$                                      descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

26 21101/2019 SED
Prestação de serviços especializados de apoio administrativo na área de auxiliar

de biblioteca
Alta 721.105,44R$                                    

Serão prejudicadas as atividades desenvolvidas pela Biblioteca

que necessitem de apoio técnico operacional de auxiliar de

biblioteca para atendimento aos Senhores Ministros e unidades

administrativas e aos cidadãos que procuram os produtos e

serviços oferecidos

out/19 mar/20 Não 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 12/2015 , que será encerrado sem

possibilidade de prorrogação, pelo novo contrato.

27 21210/2019 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 212.000,00R$                                    
Os senhores ministros e unidades administrativas que utilizam

as publicações não terão informações jornalísticas atualizadas e

disponíveis.

out/19 fev/20
Geração de resíduos, 

mas não há impacto 

nas metas

4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 15/2015 , que será descontinuado,

pelo novo contrato.

28 2570/2019 SSE
Contratação de mão-de-obra: motoristas, lavadores, mecânicos,

eletricistas, supervisores, borracheiro
Alta 6.703.591,68R$                          Prejuízo nos serviços de transporte prestados encaminhado ago/20 SIM 5 4 5 100 Manter serviços de transporte do STJ

29 032485/2019 SOJ Contratação de serviços postais (ECT) Alta 984.000,00R$                                    

Os serviços em tela são essenciais ao funcionamento das

atividades finalísticas do tribunal, incluindo a comunicação de

decisões judiciais nos feitos em tramitação nesta Corte. Por essa

razão, caso a contratação em tela não se realize, restará

inviabilizada a prestação jurisdicional da qual se incumbe o

Superior Tribunal de Justiça.

18/10/19 08/03/20 não 5 5 4 100

Relevância: pontuação máxima atribuída em razão da relevância 

na prestação do serviço, uma vez que é condição necessária

para a publicidade dos atos e decisões judiciais desta Corte.

Urgência: prioridade conferida em razão da necessidade de

garantir a continuidade do serviço em tela. Tendência: em razão

do final da vigência do contrato atual, que se dará em abril de

2020, faz-se mister a renovação do contrato de modo a garantir

a a continuidade na prestação do serviço.

30 COSG Prestação de serviços de encadernação de livros e documentos. Média 10.000,00R$                                      Descontinuidade do trabalho  na prestação serviços abr/20 out/20 sim 4 4 5 80 Serviço com tendência de queda, porém necessário.

31 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 295.500,00R$                                    
não atender as demandas da presidencia e refeitorio (não os

servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

32 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 62.881,58R$                                      
não atender as demandas da presidencia e refeitorio (não os

servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

33 COSG Fornecimento de gêneros alimentícios. alta 210.000,00R$                                    
não atender as demandas da presidencia e refeitorio (não os

servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

34 COSG Fornecimento de café em cápsulas. altas 30.000,00R$                                      
não atender as demandas da presidencia e refeitorio (não os

servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

35 37280/2018 SIS
Contratação de Empresa para fornecimento de material hospitalar e

medicamentos
Alta  R$                                82.428,00 

Não haverá possibilidade de prestar atendimento aos pacientes

que necessitem de medicamentos e de procedimentos médicos

na SIS.

dez/19 mai/20
item 12 do tema

Qualidade de Vida
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.

36 20953/2019 SIS
Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de vacinas antigripais

para a campanha de 2020.
Baixa  R$                             210.000,00 

Inviabilização da Campanha de vacinação de 2020; risco de

aumento do número de afastamento de magistrados, servidores,

colaboradores e estagiários por doenças relacionadas à gripe;

aumento do índice de

absenteísmo.

ago/19 abr/20

Item 13 - Campanhas

de Prevenção da

Saúde, do tema

Qualidade de Vida 

4 5 4 80

A não realização da campanha de vacinação pode levar a um

grande número de afastamentos por motivo de doença 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.

37 034034/2019 AJC
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.

Não 4 5 4 80

Relevância: demanda de natureza contínua para atendimento

aos Ministros, auxiliares da Justiça e advogados, nos termos dos

artigos 29 § 1º e 321 do RISTJ; Urgência: 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/2020; 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.

38 COSG
Prestação de serviços de natureza continuada de operação de elevadores, com

supervisão a serem prestados nas dependências do STJ em Brasília/DF.  
alta 1.936.415,27R$                                Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 set/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

39 COSG
Prestação de serviços de natureza continuada de Copeiragem e preparação de

refeiçoes a serem prestados nas dependências do STJ.
alta 8.849.435,09R$                                Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 ago/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.



40 COSG

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 8.391.000,00R$                                Descontinuidade do trabalho  na prestação serviços jan/20 jun/20 sim 5 3 5 75
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

41 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA HSM MANAGEMENT. Obs.:

Para atendimento de demanda da Escola Corpor tativa - ECORP

Baixa 410,00R$                                            
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no funcionamento das

atividades da unidade.
mai/20 out/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

42 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA PROJETO DESIGN. Obs.: Para atendimento de demanda da

CEAR/SEARQ

Baixa 285,50R$                                            
Periódico de uso da CEAR. Prejuízo no funcionamento das

atividades da unidade.
out/19 mar/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

43 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE.

Obs.: Para atendimento de demanda da Coordenadoria de Benefícios/SIS

Baixa 1.600,07R$                                         
Periódico de uso da CBEN/SIS. Prejuízo no funcionamento das

atividades da unidade.
jun/20 nov/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

44 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA VOCÊ RH. Obs.: Para atendimento de demanda da Escola

Corporativa - ECORP

Baixa 128,76R$                                            
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no funcionamento das

atividades da unidade.
fev/20 jun/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

45 000322/2019 ACR

Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e

acompanhamento de eventos, por empresa especializada, com fornecimento de

materiais e serviços necessários à realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM. 

Média 1.064.230,20R$                                As demandas de eventos do STJ não poderão ser atendidas. 04/01/20 25/05/20 não 5 5 3 75

O contrato atual não poderá ser

renovado, TR em andamento na área para envio a SAD e início

do processo licitatório deve acontecer com a maior brevidade

para que não haja descontinuidade na prestação do

serviço.

46 CEAR

Prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas ajardinadas,

arborizadas e não urbanizadas do STJ e de áreas externas cuja a conservação seja

de responsabilidade do STJ, bem como fornecimento de mão-de-obra e material

Alta 838.500,00R$                                    Essencial a manutenção das áreas objeto do contrato abr/20 set/20 Não 4 3 5 60

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

47 SED
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTA JML DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Baixa 1.254,96R$                                         

Problemas na manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

jun/20 out/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

48 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

(18318). REVISTAS : Repertório de Jurisprudência IOB, Revista de Estudos

Criminais, Revista Síntese de Direito Administrativo, Revista Síntese de Direito

Previdenciário

Média 6.877,19R$                                         
Problemas na manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

set/19 fev/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Aquisição de assinatura feita por empenho anualmente.

49 SCO

Prestação de serviços de clipping de matérias jornalísticas de interesse do

Contratante, publicadas em mídia impressa e sites da internet (clipping

online).Obs.: Este contrato será objeto de nova licitação pq sua vigência finaliza-

se em janeiro/20. Foi constatada a necessidade de ampliação do objeto para que

sejam clipadas matérias de TV e Rádio, bem como haja análise de mídia e

relatórios adicionais. Com isso, estima-se aumento do valor da

contratação.Vigência expira em 21/01/2020.

Alta 67.590,00R$                                      

Pode deixar de informar aos magistrados do STJ sobre os

assuntos de interesse do órgão, o que impossibilitará ao órgão

conhecer as informações

públicas que vêm sendo divulgadas a seu respeito e, assim,

aperfeiçoar a comunicação

com públicos externos.

set/19 jan/20 sim 4 3 5 60
O acompanhamento da visibilidade alcançada pelo STJ nos

veículos de comunicação e a manutenção da boa imagem

institucional deste Tribunal perante a sociedade.

50 SSE Aquisição de equipamento detector de metais Média 92.000,00R$                                
Ausencia de fiscalização de pessoas no acesso ao auditório

externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender uma antiga demanda do Tribunal

pela fiscalização de pessoas e volumes que adentram ao

auditório externo

51 SSE Aquisição de equipamentos de inspeção por raio X Média 420.000,00R$                              
Ausencia de fiscalização de volumes no acesso ao auditório

externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender uma antiga demanda do Tribunal

pela fiscalização de pessoas e volumes que adentram ao

auditório externo

52 COSG
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionado em botijões de

13 kg.
alta 45.000,00R$                                      descontinuidade do trabalho na copa jan/20 jul/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

53 COSG Fornecimento de açúcar cristal. alta 36.972,00R$                                      unidades sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 3 4 48
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

54 COSG Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender aps Projetos Socioeducativo alta 26.706,90R$                                      
não atender aos projetos 

jan/20 ago/20 sim 4 3 4 48
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

55 CEAR
Prestação de serviços de manutenção do sistema de sinalização visual da sede do

Superior Tribunal de Justiça
Baixa 80.000,00R$                                      

Necessário a manutenção e conservação do sistema de

sinalização do Tribunal
ago/19 fev/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

56 CEAR
Materiais para manutenção hidrossanitária, conservação, manutenção de

edifícios, obras e reformas
Média  R$                                    400.000,00 

Essencial para manutenção preventiva e corretiva das

instalações e do complexo de prédios do Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Consideramos manutenção das instalações de abastecimento de

água e esgotamento sanitário essencial ao funcionamento desta

Corte.

57 CEAR
Materiais para manutenção das instalações elétricas, geradores e no breaks,

proteção contra descarga
Média  R$                                    850.000,00 

Comprometer o funcionamento das instalações e dos

respectivos sistemas 
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção. São extremamente necessários,

mas sua urgência e tendência dependem de cada aplicação.

Como os estoques são calculados para durarem um ano, há

materiais que podem levar até 1 ano para estarem esgotados.

Ao mesmo tempo, há demandas que surgem de materiais para

os quais a formação de estoque não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com prioridade.

58 CEAR
Materiais para manutenção dos sistemas de supervisão/ automação predial e

sistemas especiais
Média  R$                                    200.000,00 Comprometer o funcionamento dos respectivos sistemas jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção. São extremamente necessários,

mas sua urgência e tendência dependem de cada aplicação.

Como os estoques são calculados para durarem um ano, há

materiais que podem levar até 1 ano para estarem esgotados.

Ao mesmo tempo, há demandas que surgem de materiais para

os quais a formação de estoque não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com prioridade.



59 CEAR
Materiais para manutenção dos sistemas de ar condicionado, ventilação,

exaustão e câmaras frigoríficas
Média  R$                                    100.000,00 Comprometer o funcionamento dos respectivos sistemas jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

60 054/2018 CEAR
Fornecimento de divisórias, painéis, portas e componentes, incluindo serviços de

instalação, desmontagem, transporte e montagem
 R$                                1.000.000,00 Deixar de atender as demandas das Unidades do Tribunal jun/19 out/19 Não 4 4 3 48

Contratação relacionada a projetos de alteração de layout,

sendo de grande relevância para o STJ.

61 29991/2019 SED Fornecimento de obras bibliográficas de origem estrangeira Média 50.000,00R$                                      
Problemas na manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

e atendimento das demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros e

unidades administrativas. 

nov/20 mar/20 Não 4 3 4 48

Critérios avaliados conforme IN STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a natureza estratégica das atividades

desenvolvidas, conforme o Plano Estratégico STJ 2015-2020.

Substituição do Contrato n. 6/2019 , que será descontinuado,

pelo novo contrato.

62 SCO
Contratação de ferramenta de monitoramento online e em tempo real da

presença do Superior Tribunal de Justiça em redes sociais, blogs e fóruns de

discussão na internet, com previsão de suporte técnico remoto e treinamento.

Alta 80.000,00R$                                      

Inviabilizar o gerenciamento estratégico do relacionamento nas

redes sociais do STJ com o público exteno pressupõe a

disponibilidades de informações necessárias para o

planejamento das mídias sociais.

jun/20 ago/20 Não 4 3 4 48

Sem a ferramenta, novas crises de imagem não seriam

detectadas prontamente, além de uma dificultação no

acompanhamento de assuntos relevantes para o tribunal que

merecem o destaque na produção de cards e afins.

63 SCO Prestação de serviço de assinatura anual de banco de imagens por meio digital. Alta 6.500,00R$                                         

Inviabiliza a utilização das imagens na elaboração de diversas

peças editoriais e gráficas do STJ, tais como materias educativos;

cartazes; banners; faixas; newletter; postagens para redes

sociais como facebook, twuitter, Instagram e ilustrações de

matérias.

out/20 dez/20 Não 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 fotógrafico 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.

64 SSE Aquisição de munição para treinamento Média 102.450,00R$                              
infringência de normativo que demanda treinamento

continúo dos Agentes de Segurança.
mar/20 jun/20 NÃO 4 4 3 48 Nível de importância do material

65 STI Renovação de licenças do software Cvision PDF Compressor. Alta 5.846.116,36R$                                

A não contratação pode impactar na interrupção da solução

informatizada de reconhecimento de caracteres (OCR) que

consiste em recurso para reconhecimento de textos em peças de

processos judiciais, indexando-os. Assim como pode interromper

o projeto de inclusão digital conduzido pelo Gabinete da Exma.

Sra. Ministra Fátima Nancy Andrighi e o projeto estratégico de

Inteligência Artificial da Presidência do STJ.

mar/20 mai/20 N/A 5 2 4 40

A licença do PDF Compressor não expira, então a renovação é

referente ao suporte da ferramenta, que garante a continuidade

da solução em caso de falhas ou eventual mudança no hardware

em que as licenças se encontram instaladas. A não renovação

impedirá o upgrade das licenças para acesso às novas

funcionalidades.

66 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS -CAIXAS
Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

67 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-ENVELOPES E CARTÕES
Média 16.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

68 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO
Média 5.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

69 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO-AMOSTRA
Média 82.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

70 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-ETIQUETAS
Média 18.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

71 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-IMPRESSOS E BLOCOS
Média 32.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

72 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE - PAPEL PARA USO EM ESCRITÓRIO
Média 260.000,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Papel 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

73 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE - PAPEL PARA USO EM GRÁFICA
Média 8.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

74 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

EXPEDIENTE-PASTAS-ARQUIVOS E DIVISÓRIAS
Média 27.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

75 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

GRAMPO, FAIXA, LACRE, FITA E BRAÇADEIRA
Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

76 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

INFORMÁTICA-ARMAZENAMENTO DE DADOS
Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

77 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

INFORMÁTICA-ETIQUETAS TÉRMICAS E FITAS
Média 1.300,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

78 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

INFORMÁTICA-CARTUCHOS DE TINTA E TONER
Média 8.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

79 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

LIMPEZA-ÁGUA SANITÁRIA/PAPEL HIGIÊNICO 
Média 7.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

80 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

ISOPOR- PAPEL CORRUGADO- PLÁSTICO BOLHA
Média 700,00R$                                            Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

81 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS-PILHA E BATERIA 
Média 9.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

82 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE COPA - COPOS E GUARDANAPO
Média 130.000,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

83 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE LIMPEZA-CONCENTRADO
Média 126.000,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

84 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE LIMPEZA -COPA
Média 17.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

85 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE LIMPEZA-SACO PARA LIXO
Média 50.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

86 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE LIMPEZA -USO COMUM 
Média 153.000,00R$                                    Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

87 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL DE LIMPEZA-VEÍCULOS
Média 8.000,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

88 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEIS 
Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

89 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

MATERIAL P/ GRÁFICA ESPIRAIS E PLÁSTICO
Média 15.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido

90 CSUP
Aquisição de Material de Consumo Estocável na Natureza de Ressuprimento:

VEÍCULOS-LAVAGEM A SECO
Média 17.000,00R$                                      Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36 O almoxarifado ficará desabastecido



91 - ECORP Planejamento Anual de Capacitação - 2020 (PAC 2020) Alta 2.600.000,00R$                                
Não realização de ações de capacitação para aprimoramento dos 

servidores

Será enviado com

cada uma das

contratações de ações

do PAC

fev/20
Sim, algumas ações

de capacitação estão

relacionadas

4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão judicial, ou determinações de órgão de

controle, em sua maioria.

URGÊNCIA: Em geral, as ações não são prioritárias ou imediatas,

mas é interessante que sejam processadas o mais rápido

possível para não afetar a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores começará a ser impactado dentro de

um ano pela falta de aprimoramento técnico. Em outros casos.

no entanto, o problema se estabelecerá em prazo menor.

92 - SIS
Inspeção, avaliação e diagnóstico da qualidade do ar dos ambientes climatizados

do STJ.
Baixa  R$                                10.000,00 

Descumprimento da lei n. 13.589/2018 e da Resolução Anvisa n.

9 de 10/1/2003.
fev/20 junho de 2020

Item 19 - Qualidade

do ar climatizado, do

tema Qualidade de

Vida.

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.

93 SSE
Contratação de manutenção em equipamento de inspeção por raio X que

terão fim da garantia do fabricante em 25/05/2020
Média 134.522,21R$                              

Possibilidade de interrupção da operação dos

equipamentos
jan/20 mai/20 NÃO 4 3 3 36 Importância de equipamento de segurança do tribunal

94 CEAR Fornecimento e aplicação de sinteco 78.000,00R$                                      Deixar de atender as demandas das Unidades do Tribunal jun/19 dez/19 Não 3 3 3 27 Destinado à manuteção de piso de madeira do STJ.

95 STI
Contratação de renovação de licenças de softwares de banco de dados IBM DB2

com garantia de atualização de versão e 

suporte técnico direto com o fabricante.

Média 562.972,85R$                                    
O banco de dados DB2 é o principal do ambiente do sistema

Justiça
jun/20 dez/20 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

96 STI

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva da solução integrada para controle eletrônico

de frequência funcional com uso de biometria, incluindo migrações para novas

integrações do sistema, manutenção dos coletores biométricos, instalações e 

Alta 265.000,00R$                                    
Interrupção no registro da frequência dos servidores e

integração ao SARH
jun/20 dez/20 3 4 2 24

O registro de ponto por sistema informatizado possui

contigência.

97 SSE Aquisição de fardamento operacional Alta 147.279,00R$                              Despadronização do efetivo mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24 Nível de importância do material
98 SSE Suprimentos de credenciamento Média 29.521,25R$                                Interrupção do serviço de credenciamento mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24 Nível de importância do material

99 STI
Contratação de suporte e manutenção para a infraestrutura de rede de dados do

STJ, incluindo serviço CISCO Smart Net Total Care. Em substuição ao contrato

051/2016

Média 800.000,00R$                                    Não ter suporte para os equipamentos de rede abr/20 out/20 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

100 CEAR Materiais para manutenção e fabricação de móveis Média  R$                                    330.000,00 
Essencial para o funcionamento da área de marcenaria do

Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 4 1 16

Embora a demanda por serviços de marcenaria seja alta, bem

como, a fabricação de móveis pode ser caracterizada como

urgente para determinados projetos do STJ, não vislumbramos

tendência de piora no que se refere a evolução do problema

101 SSE Algema com porta algema Baixa 7.392,00R$                                  desprovimento em caso de necessidade mar/20 jun/20 NÃO 4 2 2 16 Nível de importância do material

102 COSG
Fornecimento parcelado de sabonete líquido com os respectivos dispensers em

regime de cessão gratuita.
Média 22.500,00R$                                      problemas sanitários e de saúde fev/20 ago/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

103 COSG
Fornecimento parcelado de papel toalha interfolhado, com os respectivos

dispensers em regima de cessão gratuita
Média 122.000,00R$                                    problemas sanitários e de saúde jul/20 dez/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

104 COSG
Fornecimento parcelado de papel toalha bobina, com os respectivos dispensers

em regime de cessão gratuita.
Média 286.000,00R$                                    problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

105 COSG
Fornecimento parcelado de papel higiênico, com os respectivos dispensers em

regime de cessão gratuita.
Média 175.000,00R$                                    problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

106 COSG
Fornecimento parcelado de gel à base de álcool higienizante (ação antisséptica)

para as mãos, com os respectivos dispensers, em regime de cessão gratuita.
Média 12.500,00R$                                      problemas sanitários e de saúde jul/20 jan/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

107 CEAR Materiais para manutenção dos gramados e jardins do Tribunal Baixa  R$                                         5.000,00 
Comprometer a qualidade dos mesmos e das plantas e gramados 

que os compõem
jun/19 out/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços inerentes a Unidade, as classificações

adotadas se basearam na necessidade e importância do item em

relação a manutenção das áreas sob gestão do STJ objeto deste

contrato.

108 - SIS
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (14795) - Destinado aos programas

"Chef por um Dia" e "STJ de Olho na Balança".
Baixa  R$                                15.000,00 

Não realização dos Programas STJ de Olho na Balança e Chef por

um dia.
jun/20 jul/20

Tema: Qualidade de

Vida

Ação nº 15:

Campanha de

Emagrecimento

4 3 1 12

Os programas inserem-se no cronograma da SIS de ações

relacionadas à prevenção de doenças crônicas e promoção de

saúde.

A não realização dos programas geraria impactos negativos

para a saúde dos servidores.

109 SSE Aquisição de armários em aço Baixa 5.000,00R$                                  
Dificuldade na guarda de objetos pessoais dos vigilantes

contratados
mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12 Nível de importância do material

110 SSE Aquisição de circuladores de ar Baixa 1.600,00R$                                  
Desconforto de temperatura nas portarias que não

possuem sistema de ar condicionado
mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12 Nível de importância do material

111 SSE Aquisição de fita zebrada para isolamento de ambientes Baixa 375,00R$                                      
Ausência de sinalização onde a mesma seja requerida e

risco de acidentes.
Não se aplica Não se aplica Não 4 1 3 12 Nível de importância do material

112 09950/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e

acompanhamento de eventos, por empresa especializada, com fornecimento de

materiais e serviços necessários à realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 1)

Alta 11.481,00R$                                      
A falta de serviços de apoio a eventos compromente a realização

dos diversos cursos, congressos e encontros promovidos pela

ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a eventos contribui para a fluidez

do evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato vigente se encerra em

26/5/2020, merece atenção no prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já contratado, a tendencia é 3.

113 31639/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e

acompanhamento de eventos, por empresa especializada, com fornecimento de

materiais e serviços necessários à realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lotes 2, 4 e 5).

Alta 58.250,00R$                                      
A falta de serviços de apoio a eventos compromente a realização

dos diversos cursos, congressos e encontros promovidos pela

ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a eventos contribui para a fluidez

do evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato vigente se encerra em

25/5/2020, merece atenção no prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já contratado, a tendencia é 3.



114 31643/2018 ENFAM

Prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e

acompanhamento de eventos, por empresa especializada, com fornecimento de

materiais e serviços necessários à realização de eventos institucionais originários

e/ou apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 3)

Alta 95.115,10R$                                      
A falta de serviços de apoio a eventos compromente a realização

dos diversos cursos, congressos e encontros promovidos pela

ENFAM.

mar/20 jul/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio a eventos contribui para a fluidez

do evento como um todo.

Urgência: considerando que o contrato vigente se encerra em

21/7/2020, merece atenção no prazo de 10 meses.

Tendência: considerando que há um prazo praticamente de 10

meses para se ter o serviço já contratado, a tendencia é 3.

115 016618/2016  SSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS E ACIDENTES,

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRIGADA  
Média 3.581.190,72R$                          

O Tribunal fica sem Brigada contra Incêndio e APH

(Atendimento Pré-Hospitalar)
em andamento fev/20 NÃO 4 2 1 8

Contratação em pleno exercício e passivel de renovação

em tempo hábil e em condições favoráveis.

116 COSG

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduo

infectante (resíduos hospitalares – serviço de saúde), incluindo a cessão, em

regime de comodato, dos respectivos recipientes de coleta.

Baixa 4.300,00R$                                         Descontinuidade do trabalho  na prestação serviços abr/20 set/20 sim 3 1 2 6
A descontinuidade do produto acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos prazos estão dentro do

estabelecido pela Administração.

117 027390/2018 SSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

DE MANGUEIRAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA USO EM COMBATE

A INCÊNDIO

Baixa 58.725,06R$                                
O Tribunal ficaria sem serviço de prevenção e manutenção

de manqueiras e preventivos para combate à incêndios,

além de infrigir normativo e legislação pertinente.

mar/20 mai/20 NÃO 3 2 1 6
Contratação em pleno exercício e passivel de renovação

em tempo hábil e em condições favoráveis.

118 SSE SCOODER ELÉTRICO (MANUTENÇÃO)  Baixa 21.000,00R$                                
Impossibilidade de poder garantir atendimento a PcD para

execução de política de acessibilidade
set/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6

em processo de aquisição de 3 novos equipamentos os

quais estarão sob garantia, como prevenção a

possibilidade da necessidade de manutenção,

especialmente por conta de um equipamento bastante

antigo poder vir a necessitar de manutenção.

119 SSE BANDEIRA MERCOSUL  Baixa 2.475,00R$                                  
Infringência de lei federal caso não seja efetuada

substituição por desgaste pelo uso e pela exposição ao

tempo.  

ago/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6
ainda em estoque, porém a probabilidade de que dure até

a previsão.

120 SSE CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO ELÉTRICO -TIPO TRICICLO  Baixa 1.140,00R$                                  
caso não seja adquirido pode impossibilidar poder garantir

atendimento a PcD em execução à política de

acessibilidade e inclusão do Tribunal.

mar/20 abr/20 NÃO 3 2 1 6
baixo estoque, porem atualmente para apenas um

equipamento em funcionamento

121 SSE Aquisição de guarda chuvas Baixa 1.000,00R$                                  
Dificuldadde de locomoção de servidores e terceirizados

entre as portarias externas do STJ
Não se aplica mai/20

Não
2 1 3 6 Nível de importância do material

122 SSE
MANUTENÇÃO E/OU REPARO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO -

HOSPITALARES  
Média 2.052,76R$                                  

Risco de caso não se tenham o equipamento em plenas

condições de uso poder comprometer o atendimento em

emergências médicas com equipamento obrigatório.

set/20 nov/20 NÃO 4 1 1 4

equipamento obrigatório e impressindível ao pleno

atendimento às emergências médicas, contudo, de uso e

tempo de vida útil muito longo e cuja quantidade atende

plenamente às necessidades do Tribunal.

123 027390/2018 SSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE

EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO DOS

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS  

Baixa 47.472,00R$                                
O Tribunal ficaria sem serviço de prevenção e manutenção

de extintores e preventivos para combate à incêndios,

além de infrigir normativo e legislação pertinente.

set/20 fev/21 NÃO 3 1 1 3
Contratação em pleno exercício e passivel de renovação

em tempo hábil e em condições favoráveis.

124 STI
Registro de preços para aquisição e renovação de licenças de uso software para

administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online

para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server.  

Baixa 358.855,00R$                                    Monitoramento ineficiente dos SGBD fev/20 não tem NÃO 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

114.375.252,17R$         VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DEMANDAS CONTINUADAS



 



Item Processo Nº
Sigla da

Unidade
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

Item associado

ao Plano de

Logística 

Sustentável?

RELEVÂNCIA URGÊNCIA TENDÊNCIA

NÍVEL DE

PRIORIDADE

 TOTAL

(R x U x T)

Justificativa da Unidade para

as classificações adotadas

1 016913/2019 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

APOIO ADMINISTRATIVO NA

ÁREA DE SEGURANÇA PESSOAL

PRIVADA ARMADA, PARA

SEGURANÇA PESSOAL, ESCOLTA

E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO E

DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Alta  R$                     27.587.291,42 
Prejuízo na segurança e condução às

autoridades deste Tribunal 
em andamento em andamento SIM 5 5 5 125

Processo com prioridade,

visto que as demandas de

segurança das autoridades

são contínuas

2 16913/2019 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA

E DESARMADA, COM

SUPERVISÃO EXTERNA

MOTORIZADA

Alta 14.594.643,72R$                      

Acarretará a ausência da fiscalização

do patrimônio móve e imovel do STJ,

bem como prejuízo no controle de

acesso do publico interno e externo

que frequenta o Tribunal

ago/19 jan/20 SIM 5 5 5 125

Serviço de extrema

importância para

preservação e proteção do

patrimônio material e de

pessoas do STJ.

3 034200/19 SCO

Contratação de serviços

especializado em produção,

operação, geração e transmissão

de produtos e programas para

rádio, televisão e web e de

produtos específicos sob demanda.

Alta 9.014.203,38R$                        

Prejuízo na produção de notícias diárias e 

programas para  a Rádio Justiça e TV 

Justiça, e a produção de programas 

especiais, vídeos institucionais e notícias 

em áudio e vídeo para intranet, veiculados 

no Conexão STJ.

dez/19 abr/20 Sim 5 5 5 125

O Contrato n. 15/2016, não

será renovado. Necessitando

de uma nova licitação para

atender os serviços

especializados da

Coordenadoria de TV e

Rádio.

4 18005/2019 SELOG

Contratação de empresa para

emissão de passagens aéreas e

seguros de viagem internacionais

Alta  R$                             8.856.158,36 

Inexistência da possibilidade de aquisição

de passagens aéreas para atendimento

das demandas institucionais do STJ, de

cursos da ENFAM e da cota de Ministros.

jul/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A inexistência de empresa

contratada para emissão de

passagens atinge diretamente

os Ministros (cota) e as

atividades de formação da

ENFAM. Não é possível

prorrogar o Contrato STJ

002/2016.

5 STI

Prestação de serviços de apoio

técnico especializado na área de

tecnologia da informação (TI),

compreendendo planejamento,

desenvolvimento, implantação,

execução e monitoramento de

serviços relacionados à solução de

Business Intelligence do STJ.

Alta 795.000,00R$                                 

Perda de prestação dos serviços de BI que

são utilizadas por diversas unidades do

Tribunal, entre elas, Justiça em Números

(CNJ), Estatísticas Processuais, Estatísticas

de Sustentabilidade, Estatísticas da área

administrativa.

jan/20 jun/20 N/A 5 5 5 125

A não contratação interrompe

os serviços de BI, inclusive

dificulta o envio das estatísticas

enviadas ao CNJ (Justiça em

Números), tornando todo o

processo de aferição manual. 

6 08308/2015 STI

Registrar preços para contratação

de solução corporativa de

conectividade sem fio, em Brasília -

DF, para acesso a internet, correio

eletrônico, mensagens de texto,

por meio de aparelhos móveis, em

regime de comodato. Contrato

36/2015

Alta 451.948,45R$                                 

Falha de comunicação de voz dos

Senhores (as) Magisrtados (as) e de

servidores autorizados. 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Re

visão de contratos
5 5 5 125

Novo processo de contratação

para substituir o contrato 36 e

79/2015. 

INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMANDAS CONTINUADAS NIVELAMENTO DE PRIORIDADE

CONSOLIDAÇÃO - DEMANDAS NOVAS E CONTINUADAS - ORDENAMENTO POR PRIORIDADE - PCAq/2020
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7 05908/2018 STI

Prestação de serviços corporativos

de comunicação de voz e dados

(Serviço Móvel Pessoal – SMP),

incluindo os aparelhos móveis

(Smartphones), em regime de

comodato. Contrato 88/2018

Alta 360.137,54R$                                 

Indisponibilidade dos serviços de SMP

para comunicação dos Senhores (as)

Magisrtados (as) e usuários autorizados 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Re

visão de contratos
5 5 5 125

O contrato pode ser

prorrogado. No entanto,

somente em Janeiro haverá as

tratativas para renovação. Caso

a Contratada não aceite a

renovação será realizado novo

certame.

8 SED
Fornecimento de obras

bibliográficas de origem nacional
Média 180.000,00R$                                 

Problemas na manutenção e atualização

do acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros

e unidades administrativas. 

mar/20 jul/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Substituição do

Contrato n. 21/2019 , que será

descontinuado, pelo novo

contrato.

9

005909/2019

SIS

Contrato de prestação de serviço

de manutenção preventiva e

corretiva dos equipamentos

fisioterapêuticos da SEFIS

Alta  R$                           135.466,36 
Interrupção do atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final de

elaboração do edital
jun/20 Não 5 5 5 125

interrupção inviabiliza o

atendimento fisioterapêutico

aos Srs. Ministros e servidores

da Casa

10 STI
Prestação de serviços de internet

de alta velocidade.
Alta 90.000,00R$                                   

Interrupção no fornecimento de Internet

aos escritórios virtuais dos Magistrados.
jun/20 dez/20

Tema: Qualidade

de Vida

Iniciativa: 

Aumento 

participação em

Qualidade de

Vida

5 5 5 125

Prejuízo na alta disponibilidade

de sistemas que são

primordiais à lide dos Srs.

Ministros.

11 SIS
Material de consumo -

Odontológico
Baixa  R$                             80.000,00 

O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará

comprometido pela falta de material.

mar/20 ago/20

“Gestão de

resíduos -

resíduos 

perigosos -

resíduos em

saúde”. 

5 5 5 125

O material de consumo é

essencial para o bom

andamento dos serviços

prestados pela Coordenadoria.

12 13904/2019 SIS
Prestação de serviços de

manutenção de equipamentos

odontológicos.

Baixa  R$                             56.390,40 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará

comprometido.

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de

manutenção preventiva e

corretiva em 2 (dois) aparelhos

autoclaves, com substituição

de peças (outros serviços de

terceiros pessoa jurídica

3.33.90.39). Contratação deve

iniciar em julho 2019 e não

consta na PO anterior devido à

garantia.

13 SIS
Curso de atualização para

fisioterapeutas
Alta  R$                             45.000,00 

Desatualização técnica profissional dos

fisioterapeutas do STJ
mar/20 jun/20 Não 5 4 3 125

Serviços prestados na área de

saúde precisam de atualização

técnica constante para melhor

efetividade em tratamentos

14 24820/2015 STI

Solução corporativa de

conectividade sem fio, área de

registro na cidade de Brasília-DF,

para acesso à Internet, correio

eletrônico, mensagens de texto,

por meio de aparelhos móveis, em

regime de comodato, a fim de

atender ao STJ. Contrato 79/2015

Alta 30.913,26R$                                   

Indisponibilidade dos serviços de SMP

para comunicação dos Senhores (as)

Magisrtados (as) e usuários autorizados 

fev/20 ago/20
SIM/Telefonia/Re

visão de contratos
5 5 5 125

O contrato 79/2015 será

aglutinado ao contrato

36/2015. Pois se trata do

mesmo objeto.
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15

005909/2019

SIS

Contrato de aquisição de peças

para manutenção corretiva dos

equipamentos fisioterapêuticos da

SEFIS

Alta  R$                             20.000,00 
Interrupção do atendimento

fisioterapêutico aos Srs. Ministros e

servidores da Casa

Processo em fase final de

elaboração do edital
jun/20 Não 5 5 5 125

interrupção inviabiliza o

atendimento fisioterapêutico

aos Srs. Ministros e servidores

da Casa

16 38353/2019 SED
BASE DE DADOS (18196).

BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA
Média 18.837,00R$                                   

Problemas na manutenção e atualização

do acervo digital da Biblioteca e

atendimento das demandas de Gabinetes

dos Srs. Ministros e unidades

administrativas. 

jan/20 jun/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Substituição do

Contrato n. 34/2019

17 - SIS

Prestação de serviços

especializados em manutenção

preventiva e corretiva em

equipamentos odontológicos.

Baixa  R$                             18.778,32 
O atendimento Clínico e/ou Pericial aos

Ministros e Servidores ficará

comprometido.

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Prestação de serviços de

manutenção preventiva e

corretiva para os

equipamentos odontológicos

dos consultórios 1, 2, 3, 4 e 5.

Previsão de 10% de reajuste do

contrato 30/2016,com

manutenção de preço (índice

IGP-DI)

18 COSG
Fornecimento e instalação de

banner e vinil adesivo.
Alta 15.000,00R$                                   

Deixa de atender as demandas de

divulgação do Tribunal, tem grande

procura

jan/20 jun/20 Sim 5 5 5 125
Serviços abrange todas as áreas 

do Tribunal.

19 COSG

Prestação de serviços sob

demanda de confecção de

carimbos, reposição de refil

(almofada) e de borracha de

polímero para carimbos auto-

entintados. 

Alta 13.405,00R$                                   
Deixa de atender as demandas de

carimbos do Tribunal, tem grande procura
jun/20 nov/20 sim 5 5 5 125

Serviços abrange todas as áreas 

do Tribunal.

20 38356/2019 SED
BASE DE DADOS (18196). ADV

ONLINE
Média 3.237,27R$                                     

Problemas na manutenção e atualização

do acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros

e unidades administrativas. 

dez/19 abr/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

21 SCO
Termo de Execução

Descentralizado STF s/n
Alta 3.000.000,00R$                             

Divulgação dos programas da CRTV

relativos ao Superior Tribunal de Justiça

na TV Justiça do STF. 

jan/20 jan/20 Não 5 5 5 125

Viabiliazar o conteúdo dos

programas produzidos pela

CRTV na TV Justiça. 

22 021357/2019 ACR
Terceirização de 5 postos de

trabalho de cerimonialista
Alta 519.601,80R$                                 

A terceirização de postos de trabalho de

cerimonialista será realizada para compor

a

equipe de cerimonial para a execução dos

eventos do STJ

out/19 jan/20 Não 5 5 5 125

A gestão atual aumentou o

número de eventos

demandados e a tendência é

que a próxima gestão seja

ainda mais ativa em número e

complexidade de eventos e por

isso é de vital importância que

a equipe do cerimonial esteja

conte com pessoas capacitadas

e com experiência na execução

dos serviços.
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23 SCO

Contratação de emprensa

especializada - serviços técnicos

profissionais. Contratação de

serviços para customização e

evoluções do Portal do STJ, no que

se refere a conteúdo e novas

funcionalidades

Alta 486.860,00R$                                 
Impossibilidade de melhorias e novas

funcionalidades do Portal do Tribunal
out/19 jan/20 Sim 5 5 5 125

O Portal já está bastante

desatualizado em novas

tecnológias e

operacionalmente, portanto é

bastante relevante a aquisição.

24 SED
BASE DE DADOS (18196). 

MINHA BIBLIOTECA.
Alta 92.400,00R$                                   

Problemas na manutenção e atualização 

do acervo digital da Biblioteca e 

atendimento das demandas de Gabinetes 

dos Srs. Ministros e unidades 

administrativas. 
mai/20 out/20 Não 5 5 5 125

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020

25 - ACI
Contratação de serviço de Legenda

em Tempo Real
Baixa 75.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não cumprir o

estabelecido pela Convenção sobre o

Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei

Brasileira de Inclusão e a Resolução do

CNJ n. 230

jan/20 mai/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 5 5 125

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.

26 - ACI
Contratação de serviço de

Audiodescrição
Baixa 75.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não cumprir o

estabelecido pela Convenção sobre o

Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei

Brasileira de Inclusão e a Resolução do

CNJ n. 230

jan/20 mai/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 5 5 125

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.

27 17947/2019 STI

COMUNICAÇÃO DE DADOS

Serviço de Comunicação de dados

redudante de alta velocidade para

acesso a internet 

Média 74.914,29R$                                   

Falta de internet para a prestação

Jurisdicional dos Senhores (as)

Magistrados (as) nos escritorios virtuias

nas unidades oficiais do STJ  

set/19 jun/20 NÃO 5 5 5 125

O Contrato 33/2014 foi

descontinuado e substituido

pelo 104/2015 para ser

redudante de serviço de

internet de alta velocidade.

Visando dar continuidade a

redudância de internet deve-se

contratar outra operadora para

a prestação de serviço de

banda larga. 

28 33245/2018 ACI

Contratação de serviço de

consultoria para elaboração de

estudo técnico de acessibilidade na

sinalização interna do STJ

Alta 57.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não cumprir o

estabelecido pela Convenção sobre o

Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei

Brasileira de Inclusão e a Resolução do

CNJ n. 230

dez/19 abr/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 5 5 125

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.

29 SIS
PEÇAS E COMPONENTES PARA

AUTOCLAVE (16433)
Alta  R$                                     25.000,00 

O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado, caso não

haja o reparo imediato dos equipamentos

mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Item será adquirido apenas sob

demanda, caso haja

necessidade de aquisição de

peças para autoclaves.

30 SIS

PEÇA E ACESSÓRIOS PARA

EQUIPAMENTO ODONTÓLOGICO

(18588)

Baixa  R$                                     15.000,00 
O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Item será adquirido apenas sob

demanda, caso haja

necessidade de aquisição de

peças para os equipamentos

odontológicos (contrato de

manutenção de mão de obra

número 30/2016).
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31 SIS

SELADORA DE PAPEL GRAU

CIRÚRGICO, PARA USO

HOSPITALAR. (9842)

Baixa  R$                                       9.500,00 
O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 5 5 125

Substituição de equipamento

sobreutilizado (01

equipamento para 5

consultórios com utilização em

tempo integral).

32

SSE

Pistolas semiautomáticas Alta 70.000,00R$                                   

Prejuízo na pretação de proteção velada

de autoridades deste Tribunal,

comprom,etidmentoa da integridade dos

agentes

abr/20 01/09/2020 Não 5 4 3 120
Nível de importância do

material

33
SSE

Colete balístico dissimulado nível 

III
Alta 24.000,00R$                                   

ameaça a integridade físca dos agentes de

segurança
abr/20 01/09/2020 não 5 4 3 120

Nível de importância do

material

34 CSUP
Prestação de Serviços de Reparo e

Recuperação de Mobiliário
Alta 255.150,00R$                                 

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
mar/20 set/20 Não 4 5 5 100 Recuperação de mobiliário

35 COSG
Material de consumo para uso

gráfico
Alta 22.256,00R$                                   

Deixa de atender demandas pequenas

porém muito necessárias 
Sob demanda Sob demanda não 5 4 5 100

Valor destinado à aquisição de

produtos específicos da SEREN

36 COSG

Fornecimento de café torrado e

moído. alta 335.465,00R$                                 STJ sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

37 COSG

Fornecimento de água mineral,

sem gás, acondicionada em

garrafão de 20 litros. 
alta 413.000,00R$                                 descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

38 COSG

Fornecimento de água mineral

natural, com gás, acondicionada

em garrafa de 500ml. 
alta 23.000,00R$                                   descontinuidade do trabalho jun/20 dez/20 sim 4 5 5 100

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

39 21101/2019 SED

Prestação de serviços

especializados de apoio

administrativo na área de auxiliar

de biblioteca

Alta 721.105,44R$                                 

Serão prejudicadas as atividades

desenvolvidas pela Biblioteca que

necessitem de apoio técnico operacional

de auxiliar de biblioteca para atendimento

aos Senhores Ministros e unidades

administrativas e aos cidadãos que

procuram os produtos e serviços

oferecidos

out/19 mar/20 Não 5 4 5 100

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Substituição do

Contrato n. 12/2015 , que será

encerrado sem possibilidade

de prorrogação, pelo novo

contrato.

40 21210/2019 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 212.000,00R$                                 

Os senhores ministros e unidades

administrativas que utilizam as

publicações não terão informações

jornalísticas atualizadas e disponíveis.

out/19 fev/20

Geração de 

resíduos, mas não 

há impacto nas 

metas

4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Substituição do

Contrato n. 15/2015 , que será

descontinuado, pelo novo

contrato.
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41 2570/2019 SSE

Contratação de mão-de-obra:

motoristas, lavadores,

mecânicos, eletricistas,

supervisores, borracheiro

Alta 6.703.591,68R$                        
Prejuízo nos serviços de transporte

prestados
encaminhado ago/20 SIM 5 4 5 100

Manter serviços de

transporte do STJ

42 032485/2019 SOJ
Contratação de serviços postais

(ECT)
Alta 984.000,00R$                                 

Os serviços em tela são essenciais ao

funcionamento das atividades finalísticas

do tribunal, incluindo a comunicação de

decisões judiciais nos feitos em tramitação 

nesta Corte. Por essa razão, caso a

contratação em tela não se realize, restará

inviabilizada a prestação jurisdicional da

qual se incumbe o Superior Tribunal de

Justiça.

out/19 mar/20 não 5 5 4 100

Relevância: pontuação máxima

atribuída em razão da

relevância na prestação do

serviço, uma vez que é

condição necessária para a

publicidade dos atos e decisões

judiciais desta Corte. Urgência:

prioridade conferida em razão

da necessidade de garantir a

continuidade do serviço em

tela. Tendência: em razão do

final da vigência do contrato

atual, que se dará em abril de

2020, faz-se mister a renovação

do contrato de modo a garantir

a a continuidade na prestação

do serviço.

43 COSG

Liquidificador, REPARO E

RECUPERAÇÃO com troca Copos

(570)

alta 1.000,00R$                                     Prejudicar o preparo dos lanches. sob demanda sob demanda sim 4 5 5 100

evitar que o STJ fique sem o

equipamento para a

preparação dos lanches 

44 COSG
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

(17598)
alta 50.000,00R$                                   

não conseguir atender as demandas

quanto a reposição de louças, talheres,

xicaras, copos e outros materiais

prejudicando o Projeto STJ sem Plasticos 

mar/20 ago/20 sim 4 5 5 100

evitar que o STJ fique sem

atender as demandas de

reposição de louças

45 COSG
VELA PARA FILTRO, COM CARVÃO

(17936)
alta 3.900,00R$                                     atender as demandas de reposiçao jan/20 mar/20 sim 4 5 5 100

evitar que o STJ fique sem a

reposição

46 COSG MAQUINA CAFÉ INDUSTRIAL alta 20.000,00R$                                   atender as demandas de reposiçao mar/20 jun/20 sim 4 5 5 100
evitar que o STJ fique sem a

reposição

47 COSG

Maquina Café, Forno Industrial,

Carrinho 

Chá, Espremedor Frutas,

Liquidificador e Equipamento

transporte ( carga e descarga) e

outros

alta 40.000,00R$                                   Reposição de materiais jan/20 jan/20 sim 4 5 5 100
evitar que o STJ fique sem a

reposição

48 SED

MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS

(14045).

Manutenção preventiva/corretiva

para manuteção dos equipamentos

que operam com tecnologia RFID

Alta 8.000,00R$                                     

Problemas no funcionamento dos 

equipamentos que operam por RFID para 

atendimento aos usuários e inventário do 

acervo.
Sob demanda dez/20 Não 4 5 5 100

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020

49 SIS
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR

ODONTOLÓGICO (9809)
Baixa  R$                                       4.500,00 

O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 01

fotopolimerizador adquirido

em 2002, com 17 anos de uso.

50 SIS
APARELHO PARA PROFILAXIA

DENTAL (9810) - 02 UNIDADES
Baixa  R$                                     12.000,00 

O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 03 profis

adquiridos respectivamente

em 1995 (2 unidades) e 2002 (1

unidade).

51 SIS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

(9828) - 04 UNIDADES
Baixa  R$                                     80.000,00 

O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Substituição de 04

equipamentos odontológicos

(01 unidade adquirida em 2001

e 03 unidades em 2008) com

mais de 10 anos de utilização.
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52 SIS

APARELHO DE LASER

ODONTOLÓGICO (13543) - 01

UNIDADE

Baixa  R$                                       4.500,00 
O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 5 4 5 100

Aquisição de equipamento

para o consultório 03, que não

possui esse tipo de

equipamento.

53 COSG

Prestação de serviços de

encadernação de livros e

documentos.

Média 10.000,00R$                                   
Descontinuidade do trabalho na

prestação serviços
abr/20 out/20 sim 4 4 5 80

Serviço com tendência de

queda, porém necessário.

54 COSG
Fornecimento de gêneros

alimentícios.
alta 295.500,00R$                                 

não atender as demandas da presidencia e 

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

55 COSG
Fornecimento de gêneros

alimentícios.
alta 62.881,58R$                                   

não atender as demandas da presidencia e 

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

56 COSG
Fornecimento de gêneros

alimentícios.
alta 210.000,00R$                                 

não atender as demandas da presidencia e 

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

57 COSG Fornecimento de café em cápsulas. altas 30.000,00R$                                   
não atender as demandas da presidencia e 

refeitorio (não os servir lanches ).
jun/20 dez/20 sim 4 5 4 80

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

58 37280/2018 SIS
Contratação de Empresa para

fornecimento de material

hospitalar e medicamentos

Alta  R$                             82.428,00 

Não haverá possibilidade de prestar

atendimento aos pacientes que

necessitem de medicamentos e de

procedimentos médicos na SIS.

dez/19 mai/20

item 12 do tema

Qualidade de

Vida

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.
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59 20953/2019 SIS

Contratação de empresa para

fornecimento e aplicação de

vacinas antigripais para a

campanha de 2020.

Baixa  R$                           210.000,00 

Inviabilização da Campanha de vacinação

de 2020; risco de aumento do número de

afastamento de magistrados, servidores,

colaboradores e estagiários por doenças

relacionadas à gripe; aumento do índice

de

absenteísmo.

ago/19 abr/20

Item 13 -

Campanhas de

Prevenção da

Saúde, do tema

Qualidade de

Vida 

4 5 4 80

A não realização da campanha

de vacinação pode levar a um

grande número de

afastamentos por motivo de

doença 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.

60 034034/2019 AJC

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.

Não 4 5 4 80

Relevância: demanda de

natureza contínua para

atendimento aos Ministros,

auxiliares da Justiça e

advogados, nos termos dos

artigos 29 § 1º e 321 do RISTJ;

Urgência: 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/2020;

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.

61

017532/2019

CEAR

Serviços de manutenção dos

tirantes de sustentação do prédio

da Administração

Alta  R$                             1.500.000,00 Afetar o sistema de sustentação do prédio out/19 mar/20 Não 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 - ACI
Acessibilidade no restaurante self

service e a la carte
Baixa 40.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não cumprir o

estabelecido pela Convenção sobre o

Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei

Brasileira de Inclusão e a Resolução do

CNJ n. 230

jun/20 dez/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 4 4 80

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.
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63 14528/2019 ECORP
Software de Gestão de

Competências 
Alta 100.000,00R$                                 

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.  

dez/19 mar/20 Não 4 4 5 80

RELEVÂNCIA: impacta todo o

Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão

judicial, ou determinações de

órgão de controle, em sua

maioria.

URGÊNCIA: A ação demanda

atenção e ação prioritária,

tendo em vista a

impossibilidade de

continuidade do Projeto

Aprimore sem a aquisição

deste software.

TENDÊNCIA: tendo em vista a

impossibilidade de

continuidade e expansão do

Projeto Aprimore com as

soluções de software

atualmente oferecidos pelo

STJ, a situação piororá

rapidamente caso essa

aquisição não seja realizada,

com o referido projeto

correndo inclusive o risco de

parar até que essa aquisição se

conclua.

64 13690/2019 STI

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE –

PRONTO

Software Autocad para CEAR

Média  R$                                100.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços do

cliente lotado na CEAR quando da

necessidade de aquisição específica.

nov/19 jan/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter 

Gasto

4 4 5 80

Necessidade de atualização dos

software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.

65 13921/2019 SCO

Serviços de manutenção e suporte

técnico em sistema de

telecomunicações. Os

equipamentos da CRTV necessitam

de contratação de serviços de

manutenção.

Alta 700.000,00R$                                 

As atividades operacionais da Rádio e TV

STJ (CRTV) constituem-se essencialmente

por manuseio dos equipamentos tipo

broadcast de captação, edição,

arquivamento de conteúdos e

processamento. Essas atividades só são

possíveis se os equipamentos estiverem

funcionando adequadamente, o que só é

garantido por meio da execução da

adequada manutenção preventiva, da

monitoração do estado dos equipamentos

e da avaliação da qualidade dos materiais

produzidos.

mai/19 fev/20 Não 4 4 5 80
Evitar riscos de deteriorização

dos equipamentos.

66 23315/2016 SCO

Servidor /Storage. Expansão do

servidor para arquivamento de

todo conteúdo de áudio e vídeo da

CRTV.

Alta  R$                                400.000,00 

O presente processo refere-se à

capacidade de armazenamento dos

servidores que arquivam todo o conteúdo

de áudio e vídeo produzido pela CRTV do

STJ. Atualmente, esses servidores

encontram-se com sua capacidade

máxima no limite, o que impede o

armazenamento de material novo sem

apagar outro já exixtente.

DOD à STI em 10/10/2018 fev/20 não 5 4 4 80
Arquivar conteúdo de áudio e

vídeo produzido pela CRTV.

67 SIS

Aquisição Bateria de lítio para

equipamento ZOLL

cardioversor/desfibrilador -

Material de Consumo-Enfermagem

Alta  R$                                       6.000,00 

Equipamento de atendimento de urgência

não funcionará durante o atendimento e

transporte para unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal

impressindível para o

funcionamento adequado do

equipamento, que possui

controle da dada de validade.
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68 SIS

Aquisição de marcapasso

transcutâneo para equiapamento

ZOLL cardiversor -Material de

Consumo-Enfermagem

Alta  R$                                       2.000,00 

Equipamento não poderá ser utilizado no

modo automático de desfibrilação o que

aumenta as chances de complicações

durante o atendimento e transporte para

unidade hospitalar.

jun/20 dez/20 Não 4 5 4 80

Trata-se de materal

impressindível para o

funcionamento adequado do

equipamento, que possui

controle da data de validade.

69 COSG

Prestação de serviços de natureza

continuada de operação de

elevadores, com supervisão a

serem prestados nas dependências

do STJ em Brasília/DF.  

alta 1.936.415,27R$                             Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 set/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

70 COSG

Prestação de serviços de natureza

continuada de Copeiragem e

preparação de refeiçoes a serem

prestados nas dependências do

STJ.

alta 8.849.435,09R$                             Descontinuidade na prestação de serviços jan/20 ago/20 Não 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

71 COSG

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 8.391.000,00R$                             
Descontinuidade do trabalho na

prestação serviços
jan/20 jun/20 sim 5 3 5 75

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

72 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). REVISTA HSM

MANAGEMENT. Obs.:

Para atendimento de demanda da

Escola Corpor tativa - ECORP

Baixa 410,00R$                                         
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
mai/20 out/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

73 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). REVISTA PROJETO DESIGN.

Obs.: Para atendimento de

demanda da CEAR/SEARQ

Baixa 285,50R$                                         
Periódico de uso da CEAR. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
out/19 mar/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

74 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). GUIA FARMACÊUTICO

BRASÍNDICE.

Obs.: Para atendimento de

demanda da Coordenadoria de

Benefícios/SIS

Baixa 1.600,07R$                                     
Periódico de uso da CBEN/SIS. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
jun/20 nov/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.
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75 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). REVISTA VOCÊ RH. Obs.:

Para atendimento de demanda da

Escola Corporativa - ECORP

Baixa 128,76R$                                         
Periódico de uso da ECORP. Prejuízo no

funcionamento das atividades da unidade.
fev/20 jun/20 Não 3 5 5 75

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

76 000322/2019 ACR

Prestação de serviços de

planejamento, organização,

coordenação e acompanhamento

de eventos, por empresa

especializada, com fornecimento

de materiais e serviços necessários

à realização de eventos

institucionais originários e/ou

apoiados pelo STJ e ENFAM. 

Média 1.064.230,20R$                             
As demandas de eventos do STJ não

poderão ser atendidas.
jan/20 mai/20 não 5 5 3 75

O contrato atual não poderá

ser

renovado, TR em andamento

na área para envio a SAD e

início do processo licitatório

deve acontecer com a maior

brevidade

para que não haja

descontinuidade na prestação

do

serviço.

77 - ACI Projeto Empatia Média 40.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não termos a equipe

do STJ com atitude favorável para a

implementação de ações de acessibilidade

e inclusão.

fev/20 jun/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 3 5 75

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.

78 SED
BALANÇA ELETRÔNICA DE

PRECISÃO
baixa 4.800,00R$                                     

Procedimentos importantes na produção

de papel para confecção de enxerto

ficariam seriamente afetados, diminuindo

a produtividade, afetando os indicadores

da área

nov/19 mar/20 Não 3 5 5 75

A única balança de precisão

que o LACOR possui está

quebrada e em processo de

conserto há mais de doze

meses (SEI 025585/2018).

79 COSG
MÁQUINA FRAGMENTADORA DE

PAPÉIS (9606)
baixa 13.000,00R$                                   compromete serviços de fragmentação jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64

evitar que o STJ fique sem o

equipamento

80 COSG LAMINADORA (douradora) (13552) Média 35.000,00R$                                   
Não atende a contento as demandas de

acabamento
jun/20 dez/20 sim 4 4 4 64 pode surgir solução alternativa

81 COSG
Cafeteira elétrica, tipo café

expresso
Média 2.000,00R$                                     atender as demandas de reposiçao abr/20 set/20 sim 4 4 4 64

evitar que o STJ fique sem a

reposição

82 CEAR

Contratação de empresa

especializada para manutenção da

usina de geradores de emergência

Alta 310.000,00R$                                 
Possibilidade de falha no sistema de

geração de energia de emergência
jun/20 out/20 Não 4 4 4 64

Será necessário contratar

empresa para assumir a

manutenção da usina após o

término da garantia contratual.

83 SCO

Subscrição/Locação de software.

Soundcloud- Assinatura anual da

plataforma para publicação em

aplicativos de áudio e vídeo da

CRTV.

Média 600,00R$                                         

Inviabiliazar a publicação de todo

conteúdo produzido pela Rádio nas redes

sociais de acesso ao público externo.

jan/20 jan/20 não 4 4 4 64

Viabiliazar a publicação de

conteúdo pela Rádio em redes

sociais.

84 CEAR

Prestação de serviços de

manutenção e conservação de

áreas ajardinadas, arborizadas e

não urbanizadas do STJ e de áreas

externas cuja a conservação seja de

responsabilidade do STJ, bem como 

fornecimento de mão-de-obra e

material

Alta 838.500,00R$                                 
Essencial a manutenção das áreas objeto

do contrato
abr/20 set/20 Não 4 3 5 60

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.
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85 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). REVISTA JML DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Baixa 1.254,96R$                                     

Problemas na manutenção e atualização

do acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros

e unidades administrativas. 

jun/20 out/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

86 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). REVISTAS : Repertório de

Jurisprudência IOB, Revista de

Estudos Criminais, Revista Síntese

de Direito Administrativo, Revista

Síntese de Direito Previdenciário

Média 6.877,19R$                                     

Problemas na manutenção e atualização

do acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros

e unidades administrativas. 

set/19 fev/20 Não 3 5 4 60

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Aquisição de

assinatura feita por empenho

anualmente.

87 SCO

Prestação de serviços de clipping

de matérias jornalísticas de

interesse do Contratante,

publicadas em mídia impressa e

sites da internet (clipping

online).Obs.: Este contrato será

objeto de nova licitação pq sua

vigência finaliza-se em janeiro/20.

Foi constatada a necessidade de

ampliação do objeto para que

sejam clipadas matérias de TV e

Rádio, bem como haja análise de

mídia e relatórios adicionais. Com

isso, estima-se aumento do valor

da contratação.Vigência expira em

21/01/2020.

Alta 67.590,00R$                                   

Pode deixar de informar aos magistrados

do STJ sobre os

assuntos de interesse do órgão, o que

impossibilitará ao órgão conhecer as

informações

públicas que vêm sendo divulgadas a seu

respeito e, assim, aperfeiçoar a

comunicação

com públicos externos.

set/19 jan/20 sim 4 3 5 60

O acompanhamento da

visibilidade alcançada pelo STJ

nos veículos de comunicação e

a manutenção da boa imagem

institucional deste Tribunal

perante a sociedade.

88 SSE
Aquisição de equipamento

detector de metais
Média 92.000,00R$                              

Ausencia de fiscalização de pessoas no

acesso ao auditório externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender

uma antiga demanda do

Tribunal pela fiscalização de

pessoas e volumes que

adentram ao auditório

externo

89 SSE
Aquisição de equipamentos de

inspeção por raio X
Média 420.000,00R$                           

Ausencia de fiscalização de volumes no

acesso ao auditório externo.
mar/20 set/20 Não 4 3 5 60

A aquisição visa atender

uma antiga demanda do

Tribunal pela fiscalização de

pessoas e volumes que

adentram ao auditório

externo

90 - ACI
Gerar acessibilidade plena em 20%

dos banheiros do STJ
Média 50.000,00R$                                   

O prejuízo será o de não cumprir o

estabelecido pela Convenção sobre o

Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei

Brasileira de Inclusão e a Resolução do

CNJ n. 230

fev/20 jul/20

Está relacionado ao

tema de Qualidade

de Vida do PLS -

STJ, ao indicador de

acessibilidade e

inclusão.

5 3 4 60

Item de demanda da Lei

Brasileira de Inclusão e da

Resolução CNJ n. 230.

91 SED
COLA EM PÓ (PARA RESTAURAÇÃO

DE DOCUMENTOS)
baixa 1.100,00R$                                     

Diminuição da produtividade, gerando

acúmulo na fila de trabalhos e

consequente diminuição na entrega para

gabinetes e Biblioteca

nov/19 mar/20 Não 3 5 4 60
O último pote de cola está

sendo usado
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92 SIS
Testes, inventários e escalas

psicológicas
Baixa  R$                                     20.040,00 

A falta de testes psicológicos limita a

atuação pericial dos psicólogos por não

poder comparar, com a média da

população brasileira, dificuldades

cognitivas e outras funções executivas,

emocionais, de adaptação e de

relacionamentos interpessoais. Situações

que podem ensejar esse tipo de demanda

dizem respeito a avaliação para restrições,

readaptação e aposentadoria provisória

de servidores com problemas de

desempenho e/ou transtornos mentais. A

falta do Inventário de Sintomas de

Estresse Lipp, impede de realizar a

avaliação de estresse nas turmas de

Gerenciamento de Estresse programadas

para os próximos anos. Essa avaliação é

fundamental para avaliar a aplicação dos

conteúdos aprendidos ao longo do curso. 

jun/20 jun/20

Essa ação está

relacionada ao

tema “Qualidade

de vida no

ambiente de

trabalho”. O

objetivo é

contribuir com as

ações preventivas

de saúde, com

ações como a

capacitações para o

gerenciamento do

estresse, realização

de diagnósticos de

transtornos metais

e 

comportamentais, 

por meio de testes

psicológicos, e

apoio nos

processos de

readaptação dos

servidores ao

ambiente de

trabalho.   

5 3 4 60

Com vistas a qualificar as

perícias psicológicas, por

demanda da junta médica, a

utilização de testes

psicológicos, especialmente

nos casos que é necessário

realizar o diagnóstico

diferencial, com base nas

informações clínicas, se torna

uma ferramenta relevante para

definir o diagnóstico dos

pacientes.

93 COSG

Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo - GLP, acondicionado em

botijões de 13 kg.

alta 45.000,00R$                                   descontinuidade do trabalho na copa jan/20 jul/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

94 COSG Fornecimento de açúcar cristal. alta 36.972,00R$                                   unidades sem atendimento jan/20 set/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

95 COSG

Aquisição de Gêneros Alimentícios

para atender aps Projetos

Socioeducativo

alta 26.706,90R$                                   
não atender aos projetos 

jan/20 ago/20 sim 4 3 4 48

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

96 CEAR

Prestação de serviços de

manutenção do sistema de

sinalização visual da sede do

Superior Tribunal de Justiça

Baixa 80.000,00R$                                   
Necessário a manutenção e conservação

do sistema de sinalização do Tribunal
ago/19 fev/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

97 CEAR

Materiais para manutenção

hidrossanitária, conservação,

manutenção de edifícios, obras e

reformas

Média  R$                                400.000,00 

Essencial para manutenção preventiva e

corretiva das instalações e do complexo

de prédios do Tribunal

jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Consideramos manutenção das

instalações de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário essencial ao

funcionamento desta Corte.
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98 CEAR

Materiais para manutenção das

instalações elétricas, geradores e

no breaks, proteção contra

descarga

Média  R$                                850.000,00 
Comprometer o funcionamento das

instalações e dos respectivos sistemas 
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção.

São extremamente

necessários, mas sua urgência

e tendência dependem de cada

aplicação. Como os estoques

são calculados para durarem

um ano, há materiais que

podem levar até 1 ano para

estarem esgotados. Ao mesmo

tempo, há demandas que

surgem de materiais para os

quais a formação de estoque

não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com

prioridade.

99 CEAR

Materiais para manutenção dos

sistemas de supervisão/

automação predial e sistemas

especiais

Média  R$                                200.000,00 
Comprometer o funcionamento dos

respectivos sistemas 
jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Materiais para manutenção.

São extremamente

necessários, mas sua urgência

e tendência dependem de cada

aplicação. Como os estoques

são calculados para durarem

um ano, há materiais que

podem levar até 1 ano para

estarem esgotados. Ao mesmo

tempo, há demandas que

surgem de materiais para os

quais a formação de estoque

não se justifica, mas que

precisam ser tratadas com

prioridade.

100 CEAR

Materiais para manutenção dos

sistemas de ar condicionado,

ventilação, exaustão e câmaras

frigoríficas

Média  R$                                100.000,00 
Comprometer o funcionamento dos

respectivos sistemas 
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

101 054/2018 CEAR

Fornecimento de divisórias,

painéis, portas e componentes,

incluindo serviços de instalação,

desmontagem, transporte e

montagem

 R$                             1.000.000,00 
Deixar de atender as demandas das

Unidades do Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 4 3 48

Contratação relacionada a

projetos de alteração de

layout, sendo de grande

relevância para o STJ.

102 29991/2019 SED

Fornecimento de obras

bibliográficas de origem

estrangeira

Média 50.000,00R$                                   

Problemas na manutenção e atualização

do acervo da Biblioteca e atendimento das

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros

e unidades administrativas. 

nov/20 mar/20 Não 4 3 4 48

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020. Substituição do

Contrato n. 6/2019 , que será

descontinuado, pelo novo

contrato.
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103 SCO

Contratação de ferramenta de

monitoramento online e em

tempo real da presença do

Superior Tribunal de Justiça em

redes sociais, blogs e fóruns de

discussão na internet, com

previsão de suporte técnico remoto 

e treinamento.

Alta 80.000,00R$                                   

Inviabilizar o gerenciamento estratégico

do relacionamento nas redes sociais do

STJ com o público exteno pressupõe a

disponibilidades de informações

necessárias para o planejamento das

mídias sociais.

jun/20 ago/20 Não 4 3 4 48

Sem a ferramenta, novas crises

de imagem não seriam

detectadas prontamente, além

de uma dificultação no

acompanhamento de assuntos

relevantes para o tribunal que

merecem o destaque na

produção de cards e afins.

104 SCO

Prestação de serviço de assinatura

anual de banco de imagens por

meio digital.

Alta 6.500,00R$                                     

Inviabiliza a utilização das imagens na

elaboração de diversas peças editoriais e

gráficas do STJ, tais como materias

educativos; cartazes; banners; faixas;

newletter; postagens para redes sociais

como facebook, twuitter, Instagram e

ilustrações de matérias.

out/20 dez/20 Não 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

fotógrafico 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.

105 SSE
Aquisição de munição para

treinamento 
Média 102.450,00R$                           

infringência de normativo que

demanda treinamento continúo dos

Agentes de Segurança.

mar/20 jun/20 NÃO 4 4 3 48
Nível de importância do

material

106 CEAR

Reformas e serviços de engenharia

na Sede e Anexos do Superior

Tribunal de Justiça

Média  R$                                700.000,00 

Comprometer a manutenção e

conservação das fachadas e demais

instalações físicas do Tribunal

jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

107 CEAR

Fornecimento e instalação de

variadores de frequência para fan-

coils e bombas do sistema de ar

condicionado

Média  R$                                150.000,00 
Afetar o funcionamento do Sistema de Ar

Condicionado do STJ
jun/19 out/19 Não 4 3 4 48

Necessário a atualização do

Sistema de Ar Condicionado do

Tribunal

108 CEAR
Fornecimento de óleo diesel para

geradores
Média  R$                                645.000,00 

Desabastecimento de combustível 

necessário à geração de energia pela usina 

de geração de energia de emergência

jun/20 out/20 Não 4 3 4 48

Será necessário contratar

empresa para forncer óleo

diesel para o correto

funcionamento da geração de

energia de emergência.

Recentemente houve

contratação de empresa para

fornecimento de um

quantitativo menor, que será

utilizado para testes no sistema

e utilização normal até que

ocorra nova contratação.

109 SIS

Aquisição de Eletrocardiógrafo.

Substituição de aparelho com

defeito/Obsoleto

Alta  R$                                       8.000,00 

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.

jan/20 abr/20 Não 4 3 4 48

Necessidade de substituição de

dois eletrocardiógrafos , que

apresentaram 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.  

15



110 STI

Contratação de serviços

profissionais de tecnologia de BI e

atendimento das necessidade de

implantação da nova LGPD

relacionados à TI.

Alta 2.000.000,00R$                             Não cumprimento da legislação fev/20 ago/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

111 022325/2019 STI

MANUTENÇÃO CORRETIVA,

ADAPTATIVA E DE SUSTENTAÇÃO

DE SOFTWARE

Solução que contemple serviços

automatizados de migração de

aplicações legadas para nova

arquitetura de desenvolvimento de

sistemas do Tribunal

Alta 1.500.000,00R$                             

Prejuízo na Evolução dos Softwares em

sistemas legados e com ciclo de vida de

ferramental em risco

fev/20 jun/20 não 3 5 3 45 Prioridades da Unidade

112 SCO

Assinatura de armazenamento e

compartilhamento de imagens.

Para manutenção do serviço de

armazenamento de imagens do STJ

e eventos relacionados ao Tribunal

no Flickr institucional (ferramenta

de mídia). Obs.: valor convertido a

partir do pgto de 2019 que foi de

US$ 60. Processo SEI 2043/2019

Alta 300,00R$                                         

Perder o histórico de fotos

disponibilizadas ao público nessa

ferramenta de mídia

jan/20 mar/20 sim 3 3 5 45

A falta desse objeto impactará

nos serviços fotográficos, pois

as pessoas irão demandar as

fotos registradas dos

magistrados, uma vez que não

terão onde procurar. 

113 STI
Renovação de licenças do software

Cvision PDF Compressor. 
Alta 5.846.116,36R$                             

A não contratação pode impactar na

interrupção da solução informatizada de

reconhecimento de caracteres (OCR) que

consiste em recurso para reconhecimento

de textos em peças de processos judiciais,

indexando-os. Assim como pode

interromper o projeto de inclusão digital

conduzido pelo Gabinete da Exma. Sra.

Ministra Fátima Nancy Andrighi e o

projeto estratégico de Inteligência

Artificial da Presidência do STJ.

mar/20 mai/20 N/A 5 2 4 40

A licença do PDF Compressor

não expira, então a renovação

é referente ao suporte da

ferramenta, que garante a

continuidade da solução em

caso de falhas ou eventual

mudança no hardware em que

as licenças se encontram

instaladas. A não renovação

impedirá o upgrade das

licenças para acesso às novas

funcionalidades.

114 24441/2015 AGSParque Bosque dos Tribunais (estacionamento) Alta 9.000.000,00R$                             

O estacionamento garantirá o

atendimento da demanda por vagas para

os usuários do STJ, mesmo com a

construção do STM e conclusão das obras

do TRF1. Ademais, sua previsão foi

definida no MDE 52/2016, aprovada e

publicada em DODF (nº 233, p. 25), em 9

de dezembro de 2019, por meio da

Portaria nº 160, de 5 de dezembro de

2019.

Será realizado convênio

com a NOVACAP para

execução das obras. No

momento, o STJ aguarda o

encaminhamento do plano

de trabalho e respectivo

orçamento pela NOVACAP

para elaboração do

instrumento jurídico

jun/20

Se relaciona ao

indicador do tema

Qualidade de vida

e constará como

ação no PLS de

2020, ação 36..

4 5 2 40

Todo o tribunal será afetado

pela falta de vagas provocada

pela construção de novos

prédios no SAFS. Com a

contrução do parque, a

necessidade do

estacionamento também se faz

presente.

115 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: 

ACONDICIONAMENTO, 

EMBALAGENS -CAIXAS

Média 15.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

116 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ENVELOPES E CARTÕES

Média 16.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

117 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ESCRITÓRIO

Média 5.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido
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118 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ESCRITÓRIO-AMOSTRA

Média 82.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

119 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

ETIQUETAS

Média 18.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

120 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

IMPRESSOS E BLOCOS

Média 32.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

121 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE -

PAPEL PARA USO EM ESCRITÓRIO

Média 260.000,00R$                                 Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Papel 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

122 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE -

PAPEL PARA USO EM GRÁFICA

Média 8.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

123 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: EXPEDIENTE-

PASTAS-ARQUIVOS E DIVISÓRIAS

Média 27.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

124 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: GRAMPO, FAIXA,

LACRE, FITA E BRAÇADEIRA

Média 15.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

125 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: INFORMÁTICA-

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Média 15.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

126 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: INFORMÁTICA-

ETIQUETAS TÉRMICAS E FITAS

Média 1.300,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

127 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: INFORMÁTICA-

CARTUCHOS DE TINTA E TONER

Média 8.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

128 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: LIMPEZA-ÁGUA

SANITÁRIA/PAPEL HIGIÊNICO 

Média 7.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

129 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: ISOPOR- PAPEL

CORRUGADO- PLÁSTICO BOLHA

Média 700,00R$                                         Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

130 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MANUTENÇÃO

BENS MÓVEIS-PILHA E BATERIA 

Média 9.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido
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131 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

COPA - COPOS E GUARDANAPO

Média 130.000,00R$                                 Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

132 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-CONCENTRADO

Média 126.000,00R$                                 Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

133 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA -COPA

Média 17.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

134 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-SACO PARA LIXO

Média 50.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

135 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA -USO COMUM 

Média 153.000,00R$                                 Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

136 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL DE

LIMPEZA-VEÍCULOS

Média 8.000,00R$                                     Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

137 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL

HOSPITALAR DESCARTÁVEIS 

Média 15.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

138 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: MATERIAL P/

GRÁFICA ESPIRAIS E PLÁSTICO

Média 15.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido

139 CSUP

Aquisição de Material de Consumo

Estocável na Natureza de

Ressuprimento: VEÍCULOS-

LAVAGEM A SECO

Média 17.000,00R$                                   Desabastecimento dos estoques durante o ano todo durante o ano todo Não 4 3 3 36
O almoxarifado ficará

desabastecido
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140 - ECORP
Planejamento Anual de

Capacitação - 2020 (PAC 2020)
Alta 2.600.000,00R$                             

Não realização de ações de capacitação

para aprimoramento dos servidores

Será enviado com cada uma

das contratações de ações

do PAC

fev/20

Sim, algumas

ações de

capacitação estão

relacionadas

4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o

Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão

judicial, ou determinações de

órgão de controle, em sua

maioria.

URGÊNCIA: Em geral, as ações

não são prioritárias ou

imediatas, mas é interessante

que sejam processadas o mais

rápido possível para não afetar

a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista

que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-

se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores

começará a ser impactado

dentro de um ano pela falta de

aprimoramento técnico. Em

outros casos. no entanto, o

problema se estabelecerá em

prazo menor.

141 - SIS
Inspeção, avaliação e diagnóstico

da qualidade do ar dos ambientes

climatizados do STJ.

Baixa  R$                             10.000,00 
Descumprimento da lei n. 13.589/2018 e

da Resolução Anvisa n. 9 de 10/1/2003.
fev/20 jun/20

Item 19 -

Qualidade do ar

climatizado, do

tema Qualidade

de Vida.

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.

142 SSE

Contratação de manutenção em

equipamento de inspeção por

raio X que terão fim da garantia

do fabricante em 25/05/2020

Média 134.522,21R$                           
Possibilidade de interrupção da

operação dos equipamentos
jan/20 mai/20 NÃO 4 3 3 36

Importância de

equipamento de segurança

do tribunal

143 CSUP
Aquisição de gás para conjunto

PPU
Baixa 1.500,00R$                                     

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36 Recuperação de equipamentos

144 CSUP
Aquisição de Máquina de Lavar

Copos
Média 39.999,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para a Seção de Copas
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36

Aquisição de equipamento

para copa

145 CEAR

Readequação/modernização da

detecção e alarme de incêndio -

segunda fase

Média  R$                                700.000,00 
Possibilidade de falha no sistema ou falta 

de cobertura total para o complexo do STJ
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Materiais para readequação.

São extremamente relevantes,

mas sua urgência e tendência

levaram em consideração que

está em andamento a aquisição 

de materiais para executar a

primeira fase da reradequação.

146 CEAR

Adaptação dos 27 (vinte e sete)

elevadores aos critérios de

acessibilidade

Baixa 50.000,00R$                                   
Importante para atendimento das normas

ce acessibilidade
jun/20 out/20 Não 4 3 3 36

Em razão dos elevadores terem

sido adquiridos há algum

tempo, os mesmos devem ser

reformados/adaptados para

atendimento das normas e

determinações legais atuais em

relação a acessibilidade.
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147 - ACI

Contrato de prestação de serviços

de caráter operacional de

higienização, acondicionamento de

acervos e pequenos reparos e

serviços administrativos por

pessoas com deficiência

intelectual, respeitando a limitação

dos colaboradores. 

Média 260.000,00R$                                 

Este contrato atende diversas unidades do

Tribunal. Se não efetuarmos o novo

contrato, estas áreas ficarão com o serviço

acumulado.

jan/20 ago/20

Está relacionado 

ao tema de 

Qualidade de 

Vida do PLS - STJ, 

ao indicador de 

acessibilidade e 

inclusão.

4 3 3 36

Contrato de característica

contínua por se tratar de

serviço necessário à Biblioteca

e aos Gabinetes.

148 SED

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA - SERVIÇOS

TÉCNICOS PROFISSIONAIS (17226)

Alta 400.000,00R$                                 

O STJ instalou o software Archivematica

como repositório arquivístico para

documentos digitais produzidos e

recebidos por esta Corte. No entanto, esse

repositório necessita ser integrado aos

Sistemas de gestão arquivística de

documentos do Tribunal. A não integração

dessas ferramentas pode inviabilizar

implantação da Política de Preservação

Digital do STJ, regulamenta por força da

Resolução n. 11 de 25 de junho de 2019.

jun/20 nov/20 Não 4 3 3 36

O Sistema Fluxus, a cada

atualização dos navegadores

de internet, apresenta mais

dificuldade de acesso e

interação.

149 - ECORP
Livros a serem utilizados em ações

educacionais
Baixa 3.000,00R$                                     

Comprometimento das ações que

utilizarão o material

Será encaminhado

concomitantemente à

instrução da ação de

capacitação em que os

livros forem utilizados.

Antes da ação a que

se relacionarem
Não 4 3 3 36

RELEVÂNCIA: impacta todo o

Tribunal, mas não advém de

cumprimento de decisão

judicial, ou determinações de

órgão de controle, e porque a

sua aquisição será para

subsidiar ações de educação

destinadas a quaisquer

servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode

considerar essas compras

prioritárias ou imediatas, tendo

em vista as diretrizes do

Tribunal, mas é interessante

que sejam processadas o mais

rápido possível para não afetar

a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista

que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-

se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores

começará a ser impactado

dentro de um ano pela falta de

aprimoramento 

técnico/comportamental na

ação em que o material seria

utilizado.

150 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE

SOFTWARE PRONTO - TIPO 1

Licença de Multichannel e media

connector para a central

telefônica.Serviço de Integração.

Alta 300.000,00R$                                 
Morosidade nos atentimentos ao usuários

internos e aos jurisdicionados 
nov/19 abr/20 NÃO 4 3 3 36

atender com meios

tecnológicos já popularizados e

embarcados no mercado que

proporcionam qualidade,

economia e segurança, no

atendimento, e assim

sendo intensificar o

rendimento dos serviços de

auto -  atendimento aos

usuários, sobretudo da área

jurídica. 
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151 SCO Ilha de Edição não linear Média 250.000,00R$                                 

A aquisição foi empenhada, porém a

empresa não concluíu a entrega dos

equipamentos apresentando vários

recursos à SAD deste tribunal. No caso, de

uma nova licitação o empenho destinado

não poderá ser utilizado no ano de

2020.Portanto a necessidade da previsão

desta despesa.

jan/20 mai/20 Não 3 4 3 36
Elas podem parar de funcionar

a qualquer momento.

152 SIS BOMBA A VACUO (15013) Baixa  R$                                       3.500,00 
O atendimento odontológico aos

pacientes ficará prejudicado
mar/20 ago/20 Não 4 3 3 36

Aquisição de equipamento

para os consultórios 04 e 05,

que não possuem esse tipo de

equipamento.

153 SIS

Manutenção de máquinas e

equipamentos - manutenção

preventiva e corretiva de dois

Aparelhos ZOLL

Desfibrilador/Cardioversor e um

aparelho DEA/ Zoll ( Desfibrilador

Automático Externo)

Alta  R$                                     10.400,00 

Equipamentos podem ficar em condições

precárias de uso, acarretando riscos aos

pacientes em atendimentos de

emergência.

jun/20 dez/20 Não 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. Será realizada

solicitação de manutenção

preventiva pelo Administra,

para 2020. 

154 - STI

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA

SCANNER ELETRÔNICO MARCA

FUJITSU - 

Para atender demandas

relacionadas a consumíveis dos

diversos equipamentos

relacionados ao projeto de

digitalização de processos

(judiciais/administrativos)

Baixa  R$                                   50.000,00 

Prejuízo na operacionalização da

Digitalização dos Processos Recebidos ou

ainda resultantes do passivo acumulado

nos gabinetes.

- -

Tema: Impressão

Iniciativa: 

Redução de Gasto 

por Equipamento

4 4 2 32

Transformou-se material

"estocável", logo não haverá

processo instruído pela

STI/CORE.

155 37353/2018 ENFAM

Contratação de empresa

especializada na prestação de

serviços, sob demanda, de

agenciamento de hospedagem e

organização de eventos

necessários ao desenvolvimento

das atividades acad~emicas e

institucionais da ENFAM.

Alta  R$                             1.009.065,43 

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

dez/18 fev/20 sim 2 4 4 32

Relevância: o serviço de apoio

a eventos contribui para a

fluidez do evento como um

todo.

Urgência: a expectativa da

Administração da ENFAM é que

a contratação esteja realizada

até 02/02/2020, praticamente

5 meses, a urgência é 4. 

Tendência: considerando que

há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já

contratado, a tendencia é 3.

156

017440/2019

SAD

Aquisição de tampo de mesa em

madeira e

estrutura metálica para posterior

montagem

de mesa para reunião

Baixa  R$                                   36.250,00 

Nâo atendimento à demanda oriunda da

Presidência do Tribunal, com vistas à

estruturação de ambiente na Sala de

Sessões da Corte  Especial

out/19 fev/20 Não 2 5 3 30

Apesar de se tratar de uma

demanda urgênte, sua

relevância não impacta em

todo o Tribunal.
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157 - COMP

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO

SISTEMA BANCO DE PREÇOS PARA

CONSULTA ÀS COMPRAS PUBLICAS 

Baixa  R$                                   18.000,00 

PREJUIZO DE PUBLICAÇAO DE PREÇOS

MÉDIOS DAS LICITAÇOES EM DESACORDO

COM AS ORIENTAÇOES DO TCU  

set/20 nov/20 NÃO 3 2 5 30

A indisponibilidade no acesso

ao BP traz impacto na entrega

de soluçoes realizada pela

SAD/COMP que ficará

impedida de consultas à

compras publicas

descumprindo orientaçoes do

TCU.Quanto a classificaçao de

urgencia entendemos que a

renovaçao de assinatura

merece atençao à curto prazo e

que caso nao seja renovada a

licenca a qualidade das

pesquisas de preços irá piorar

rapidamente, trazendo

resultados negativos na

qualidade das pesquisa de

preços.

158

038011/2019

SAD Aquisição de cadeiras giratórias. Baixa  R$                                362.732,00 

Não conclusão do processo de

ambientação do Hall da Corte Especial,

Gabinete da Presidência, Sala de Reuniões

Corporativa, Sala de Videoconferências II,

Sala de Reuniões do DG

dez/19 abr/20 Não 2 5 3 30

Apesar de se tratar de uma

demanda urgênte, sua

relevância não impacta em

todo o Tribunal.

159 SED

Impresso em vinil adesivo para

renovação das exposições

permanentes do Museu STJ

Alta 12.000,00R$                                   Exposições permanentes desatualizadas jun/20 dez/20 Não 5 2 3 30
A revitalização das exposições

é necessária

160 CEAR
Fornecimento e aplicação de

sinteco
78.000,00R$                                   

Deixar de atender as demandas das

Unidades do Tribunal
jun/19 dez/19 Não 3 3 3 27

Destinado à manuteção de piso

de madeira do STJ.

161 STI

Contratação de renovação de

licenças de softwares de banco de

dados IBM DB2 com garantia de

atualização de versão e 

suporte técnico direto com o

fabricante.

Média 562.972,85R$                                 
O banco de dados DB2 é o principal do

ambiente do sistema Justiça
jun/20 dez/20 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

162 CSUP Máquina fragmentadora de papéis Baixa 34.000,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

mai/20 out/20 Não 3 3 3 27
Reposição de equipamentos

inservíveis

163 CSUP Aquisição de televisor LED Baixa 96.700,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

abr/20 set/20 Não 3 3 3 27 Reposição de equipamentos

164 CEAR Reforma das câmaras frigoríficas Baixa 200.000,00R$                                 

Afetar o funcionamento das câmaras

frigoríficas que atendem o Restaurante do

STJ

jun/19 nov/19 Não 3 3 3 27

Pelo tempo de vida útil das

referidas câmaras frigoríficas

faz-se necessário a reforma

geral destes equipamentos

165 CEAR Reformas imóveis funcionais Média  R$                                150.000,00 
Necessário a manutenção e conservação

do imóveis do STJ
jun/20 out/20 Não 3 3 3 27

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

166 SED

COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR AZUL-

ESCURO

baixa 713,62R$                                         
Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

167 SED
COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR CAFÉ
baixa 1.729,96R$                                     

Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

22



168 SED

COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR

MARROM

baixa 1.729,96R$                                     
Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

169 SED
COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR PRETA
baixa 1.729,96R$                                     

Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

170 SED
COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR VERDE
baixa 1.729,96R$                                     

Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

171 SED

COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR

VERMELHA

baixa 1.427,00R$                                     
Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

172 SED
COURO DE PORCO PARA

ENCADERNAÇÃO, NA COR VINHO
baixa 1.370,00R$                                     

Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 3 3 27

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

173 SED PAPELÃO NÚMERO 15 baixa 240,00R$                                         
Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de 

resíduo, mas não 

há impacto em 

metas.

3 3 3 27
A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

174 SED PAPELÃO NÚMERO 18 baixa 576,00R$                                         
Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20

Há geração de 

resíduo, mas não 

há impacto em 

metas.

3 3 3 27
A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

175 13278/2019 STI

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Contratação de empresa

especializada que irá monitorar os

sistemas de TI e apontar a causa

raiz dos problemas (APM).

Alta 5.400.000,00R$                             
Dificuldade de diagnosticar falhas e

desempenho das aplicações
jun/20 out/20 não 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

176 STI Aquisição de licença de MemSQL Baixa 200.000,00R$                                 Não atendimento da demanda da AIA fev/20 jun/20 sim 3 3 3 27 Prioridades da Unidade

177 SED
Amplificador portátil de voz com

microfone (2 unidades)
Baixa 1.000,00R$                                     

Falta de qualidade na realização de 

palestras e apresentações dos projetos 

socioeducativos.

fev/20 ago/20 Não 5 5 1 25

Atualmente os grupos grandes

são prejudicados, já que as

palestras e apresentações

acontecem em auditórios

abertos, em áreas de passagem

de visitantes do Tribunal

178 STI

Contratação de empresa

especializada para prestação de

serviços de manutenção preventiva

e corretiva da solução integrada

para controle eletrônico de

frequência funcional com uso de

biometria, incluindo migrações

para novas integrações do sistema,

manutenção dos coletores

biométricos, instalações e 

Alta 265.000,00R$                                 
Interrupção no registro da frequência dos

servidores e integração ao SARH
jun/20 dez/20 3 4 2 24

O registro de ponto por

sistema informatizado possui

contigência.

179 SSE
Aquisição de fardamento

operacional
Alta 147.279,00R$                           Despadronização do efetivo mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24

Nível de importância do

material

180 SSE Suprimentos de credenciamento Média 29.521,25R$                              
Interrupção do serviço de

credenciamento 
mar/20 jun/20 NÃO 4 2 3 24

Nível de importância do

material

181 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). Periódicos impressos -

Fascículos avulsos e atendimento a

possíveis novas demandas de

assinaturas

Baixa 3.000,00R$                                     

Problemas na manutenção e atualização 

do acervo da Biblioteca e atendimento das 

demandas de Gabinetes dos Srs. Ministros 

e unidades administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020
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182 SED

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E

ANUIDADES

(18318). Periódicos eletrônicos -

atendimento a possíveis novas

demandas de assinaturas

Baixa 6.000,00R$                                     

Problemas na manutenção e atualização 

do acervo digital da Biblioteca e 

atendimento das demandas de Gabinetes 

dos Srs. Ministros e unidades 

administrativas. 
Sob demanda dez/20 Não 3 2 4 24

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020

183 - ECORP
Licenças de avaliação

comportamental (assessment)
Baixa 7.000,00R$                                     

Comprometimento das ações que

utilizarão o material
abr/20 jun/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os

servidores do Tribunal

enquanto potenciais

participantes das ações que

utilizariam o material, mas não

advém de cumprimento de

decisão judicial, ou

determinações de órgão de

controle, e porque a sua

aquisição será para subsidiar

ações de educação destinadas

a quaisquer servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode

considerar essa aquisição

prioritária ou imediata, tendo

em vista as diretrizes do

Tribunal, mas é interessante

que sejam processadas o mais

rápido possível para não afetar

a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista

que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-

se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores

começará a ser impactado

dentro de um ano pela falta de

aprimoramento 

184 - ECORP Material educativo - tipo lego Baixa 5.000,00R$                                     
Comprometimento das ações que

utilizarão o material
abr/20 set/20 Não 4 3 2 24

RELEVÂNCIA: impacta todos os

servidores do Tribunal

enquanto potenciais

participantes das ações que

utilizariam o material, mas não

advém de cumprimento de

decisão judicial, ou

determinações de órgão de

controle, e porque a sua

aquisição será para subsidiar

ações de educação destinadas

a quaisquer servidores do STJ.

URGÊNCIA: Não se pode

considerar essa aquisição

prioritária ou imediata, tendo

em vista as diretrizes do

Tribunal, mas é interessante

que sejam processadas o mais

rápido possível para não afetar

a oferta de capacitação no STJ.

TENDÊNCIA: tendo em vista

que a rapidez na mudança de

procedimentos no STJ, acredita-

se que, em média, os serviços

prestados pelos servidores

começará a ser impactado

dentro de um ano pela falta de

aprimoramento 
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185 Não inciado STI

ACESSÓRIOS EM GERAL DE

INFORMÁTICA

Cabos, mídias, periféricos diversos

para atender solicitações pontuais

de clientes de TIC

Baixa  R$                                250.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços pelos

clientes da STI quando da necessidade de

reparos/aquisições pontuais.

Sob demanda Sob demanda não 2 3 4 24

A STI eventualmete recebe

pedidos de acessórios de TIC

que devem ser adquiridos

dentro da expectativa e

urgência definida pelo cliente

demandante.

186 STI

COMUNICAÇÃO DE DADOS

Contratação de links de

comunicação para interligação dos

tribunais em todo o Brasil (Infovia

Jud)

Alta 750.000,00R$                                 

Serviços de interligação com outros

órgãos (iSTJ, Vídeo conferência, etc)

dependentes desse serviço

mai/20 nov/20 não 5 4 1 20 Prioridades da Unidade

187 STI

APARELHO TELEFÔNICO TIPO

CELULAR, REPARO E

RECUPERAÇÃO

Média 10.000,00R$                                   

interrupção no funcionamento dos

aparelhos Smartphones pela falta de

reparo.

sob demanda sob demanda NÃO 4 5 1 20

prioridade na restauração do

aparelho móvel do gabinete do

ministro.

188 STI

Contratação de suporte e

manutenção para a infraestrutura

de rede de dados do STJ, incluindo

serviço CISCO Smart Net Total

Care. Em substuição ao contrato

051/2016

Média 800.000,00R$                                 
Não ter suporte para os equipamentos de

rede
abr/20 out/20 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

189 CSUP Aquisição de mobiliário Baixa 169.200,00R$                                 

Comprometimento da disponibilidade de

mobiliário para as unidades demandantes

do STJ

abr/20 set/20 Não 3 3 2 18
Reposição de mobiliário

inservível

190 CSUP
Aquisição de Liquidificaddor

(domestico e semi-industrial)
Baixa 1.600,00R$                                     

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18

Reposição de mobiliário

inservível

191 CSUP
Aquisição de Multiprocessador

Elétrico
Baixa 1.000,00R$                                     

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para a Seção de Copas
abr/20 set/20 Não 3 3 2 18

Reposição de mobiliário

inservível

192 CSUP

Aquisição de circulador de ar,

climatizador de ar e umidificador

de ar

Baixa 52.200,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

mar/20 ago/20 Não 3 3 2 18
Reposição de equipamentos

inservíveis

193 CSUP
Aquisição de poltronas giratórias e

fixas
Baixa 302.600,00R$                                 

Comprometimento da disponibilidade de

mobiliário para as unidades demandantes

do STJ

mai/20 out/20 Não 3 3 2 18
Reposição de mobiliário

inservível

194 CSUP Aquisição de armário em aço Baixa 58.900,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

mobiliário para as unidades demandantes

do STJ

jun/20 nov/20 Não 3 3 2 18
Reposição de mobiliário

inservível

195 SED
COLA PVA DE PH NEUTRO (USO

GRÁFICO)
baixa 2.200,00R$                                     

Procedimentos de encadernação ficarão

paralisados até que se tenha o material
mai/20 ago/20 Não 3 2 3 18

A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

196 SED PAPEL MATA-BORRÃO, 250G/M² baixa 3.920,00R$                                     
Diminuição da produtividade, afetando os

indicadores da área
mai/20 ago/20

Há geração de 

resíduo, mas não 

há impacto em 

metas.

3 2 3 18
A quantidade que possuímos é

suficiente para um ano

197 STI

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE –

PRONTO

Solução de Controle de Acesso à

rede (NAC)

Baixa 200.000,00R$                                 
Melhorar a segurança e gerência do uso

da rede
jun/20 out/20 não 3 2 3 18 Prioridades da Unidade

198 Não iniciado STI

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE –

PRONTO

Softwares diversos para atender

solicitações pontuais de clientes de

TIC

Média  R$                                100.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços pelos

clientes da STI quando da necessidade de

aquisições pontuais.

Sob demanda Sob demanda não 2 3 3 18

A STI eventualmete recebe

pedidos de softwares de

prateleira que devem ser

adquiridos dentro da

expectativa e urgência definida

pelo cliente demandante.

199 41021/2018 STI

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE –

PRONTO

Software Volare para CEAR

Média  R$                                   53.742,42 

Prejuízo da continuidade de serviços do

cliente lotado na CEAR quando da

necessidade de aquisição específica.

jan/20 out/20

Tema: Reforma

Iniciativa: Manter 

Gasto

2 3 3 18

Necessidade de atualização dos

software específicos utilizados

por aquela Coordenadoria.
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200 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

integraçã e de ferramentas de

apoio ao desenvolvimento de

software.

Baixa 50.000,00R$                                   

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.

jun/20 dez/20 não 3 2 3 18

Os componentes e ferramentas

estão em estudo pelas equipes

técnicas para avaliação do

custo X beneficio da

contratação. 

201
SSE

Capa de colchão D-33 Baixa 100,00R$                                         
comprometimento da condição de

trabalho dos agentes
abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18

Estruturação da Seção de

inteligência

202
SSE

Beliche de madeira Média 800,00R$                                         
comprometimento da condição de

trabalho dos agentes
abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 18

Estruturação da Seção de

inteligência

203 CEAR
Materiais para manutenção e

fabricação de móveis
Média  R$                                330.000,00 

Essencial para o funcionamento da área

de marcenaria do Tribunal
jun/19 out/19 Não 4 4 1 16

Embora a demanda por

serviços de marcenaria seja

alta, bem como, a fabricação

de móveis pode ser

caracterizada como urgente

para determinados projetos do

STJ, não vislumbramos

tendência de piora no que se

refere a evolução do problema

204 SSE Algema com porta algema Baixa 7.392,00R$                                
desprovimento em caso de

necessidade 
mar/20 jun/20 NÃO 4 2 2 16

Nível de importância do

material

205 SED
CONFECÇÃO DE PLACA/SUPORTE

EM ACRÍLICO (15294).
Baixa 2.000,00R$                                     

Prejuízo à sinalização do acervo da 

Biblioteca e dos Gabinetes dos Ministros.

fev/20 jul/20 Não 2 2 4 16

Critérios avaliados conforme IN

STJ/GDG 12/2019, cuja

gradação considerou a

natureza estratégica das

atividades desenvolvidas,

conforme o Plano Estratégico

STJ 2015-2020

206 COSG

Fornecimento parcelado de

sabonete líquido com os

respectivos dispensers em regime

de cessão gratuita.

Média 22.500,00R$                                   problemas sanitários e de saúde fev/20 ago/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

207 COSG

Fornecimento parcelado de papel

toalha interfolhado, com os

respectivos dispensers em regima

de cessão gratuita

Média 122.000,00R$                                 problemas sanitários e de saúde jul/20 dez/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

208 COSG

Fornecimento parcelado de papel

toalha bobina, com os respectivos

dispensers em regime de cessão

gratuita.

Média 286.000,00R$                                 problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

209 COSG

Fornecimento parcelado de papel

higiênico, com os respectivos

dispensers em regime de cessão

gratuita.

Média 175.000,00R$                                 problemas sanitários e de saúde jan/20 jun/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.
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210 COSG

Fornecimento parcelado de gel à

base de álcool higienizante (ação

antisséptica) para as mãos, com os

respectivos dispensers, em regime

de cessão gratuita.

Média 12.500,00R$                                   problemas sanitários e de saúde jul/20 jan/20 sim 5 1 3 15

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

211 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE

SOFTWARE PRONTO - TIPO 1

Aquisição de licenças de uso de

ferramenta para orquestração de

containers Linux.

Média 1.000.000,00R$                             

Com o crescimento do ambiente

apresentar dificuldade de gerenciamento

dos contenners

jun/20 out/20 não 3 1 5 15 Prioridades da Unidade

212 CEAR
Materiais para manutenção dos

gramados e jardins do Tribunal
Baixa  R$                                     5.000,00 

Comprometer a qualidade dos mesmos e

das plantas e gramados que os compõem
jun/19 out/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

213 - SIS

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE

EVENTOS (14795) - Destinado aos

programas "Chef por um Dia" e

"STJ de Olho na Balança".

Baixa  R$                             15.000,00 
Não realização dos Programas STJ de Olho

na Balança e Chef por um dia.
jun/20 jul/20

Tema: Qualidade

de Vida

Ação nº 15:

Campanha de

Emagrecimento

4 3 1 12

Os programas inserem-se no

cronograma da SIS de ações

relacionadas à prevenção de

doenças crônicas e promoção

de saúde.

A não realização dos

programas geraria impactos

negativos para a saúde dos

servidores.

214 SSE Aquisição de armários em aço Baixa 5.000,00R$                                
Dificuldade na guarda de objetos

pessoais dos vigilantes contratados
mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12

Nível de importância do

material

215 SSE Aquisição de circuladores de ar Baixa 1.600,00R$                                

Desconforto de temperatura nas

portarias que não possuem sistema de

ar condicionado

mar/20 Não se aplica Não 2 2 3 12
Nível de importância do

material

216 SSE
Aquisição de fita zebrada para

isolamento de ambientes
Baixa 375,00R$                                   

Ausência de sinalização onde a mesma

seja requerida e risco de acidentes.
Não se aplica Não se aplica Não 4 1 3 12

Nível de importância do

material

217 09950/2018 ENFAM

Prestação de serviços de

planejamento, organização,

coordenação e acompanhamento

de eventos, por empresa

especializada, com fornecimento

de materiais e serviços necessários

à realização de eventos

institucionais originários e/ou

apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 1)

Alta 11.481,00R$                                   

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio

a eventos contribui para a

fluidez do evento como um

todo.

Urgência: considerando que o

contrato vigente se encerra em

26/5/2020, merece atenção no

prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que

há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já

contratado, a tendencia é 3.
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218 31639/2018 ENFAM

Prestação de serviços de

planejamento, organização,

coordenação e acompanhamento

de eventos, por empresa

especializada, com fornecimento

de materiais e serviços necessários

à realização de eventos

institucionais originários e/ou

apoiados pelo STJ e ENFAM (Lotes

2, 4 e 5).

Alta 58.250,00R$                                   

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

jan/20 mai/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio

a eventos contribui para a

fluidez do evento como um

todo.

Urgência: considerando que o

contrato vigente se encerra em

25/5/2020, merece atenção no

prazo de 7 meses.

Tendência: considerando que

há um prazo praticamente de 7

meses para se ter o serviço já

contratado, a tendencia é 3.

219 31643/2018 ENFAM

Prestação de serviços de

planejamento, organização,

coordenação e acompanhamento

de eventos, por empresa

especializada, com fornecimento

de materiais e serviços necessários

à realização de eventos

institucionais originários e/ou

apoiados pelo STJ e ENFAM (Lote 3)

Alta 95.115,10R$                                   

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

mar/20 jul/20 sim 2 2 3 12

Relevância: o serviço de apoio

a eventos contribui para a

fluidez do evento como um

todo.

Urgência: considerando que o

contrato vigente se encerra em

21/7/2020, merece atenção no

prazo de 10 meses.

Tendência: considerando que

há um prazo praticamente de

10 meses para se ter o serviço

já contratado, a tendencia é 3.

220 COSG
ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO,

GRADUAÇÃO 46,2° INPM (12810)
Média 8.000,00R$                                     problemas sanitários e de saúde nov/19 abr/20 sim 2 2 3 12

evitar que o STJ fique sem o

abastecimento do produto 

221

036439/2018

SAD
Aquisição de monitores para

servidores com deficiência visual
Baixa  R$                                     6.902,24 

Servidores com deficiência visual terão

suas atividades comprometidas
out/19 mar/20 NÃO 3 2 2 12

Apesar de ser um item

relevante para os usuários, não

se trata de uma demanda com

grau elevado de urgência e sua

tendência de piora também

não é muito expressiva

222 CSUP Aquisição de Rotulador Eletrônico Baixa 19.000,00R$                                   
Comprometimento no emplacamento de

material permanente do STJ
mai/20 out/20 Não 3 2 2 12

Reposição de equipamentos

inservíveis

223 CSUP
Aquisição de refrigerador tipo

frigobar
Baixa 12.000,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

abr/20 set/20 Não 3 2 2 12
Reposição de mobiliário

inservível

224 CSUP Aquisição de Freezer Horizontal Baixa 4.800,00R$                                     

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

abr/20 set/20 Não 3 2 2 12
Reposição de mobiliário

inservível

225 CSUP Aquisição de refrigerador vertical Baixa 66.250,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

abr/20 set/20 Não 3 2 2 12
Reposição de mobiliário

inservível

226 CEAR
Fornecimento e instalação de

persianas verticais e cortinas
Baixa  R$                                   25.000,00 

Comprometer as condições adequadas de

trabalho nas Unidades do Tribunal
jun/20 out/20 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.
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227 CEAR
Serviços de sinalizações específicas, 

incluindo itens de acessibilidade
Baixa  R$                                   20.000,00 

Necessárias para o atendimento de

demandas específicas e não constantes do

contrato de manutenção

jun/19 nov/19 Não 2 2 3 12

Em razão dos serviços

inerentes a Unidade, as

classificações adotadas se

basearam na necessidade e

importância do item em

relação a manutenção das

áreas sob gestão do STJ objeto

deste contrato.

228 SED Mini projetor multimídia portátil Baixa 3.000,00R$                                     

Falta de qualidade na realização de 

palestras e apresentações dos projetos 

socioeducativos.

mai/20 nov/20 Não 3 4 1 12

A demora na compra pode

prejudicar a realização de

alguns projetos

socioeducativos quando os

auditórios principais estiverem

ocupados com outros eventos

229 SED

Painel em acrílico para exposição

de quadros no Espaço Cultural STJ

(10 unidades)

Alta 40.000,00R$                                   
Exposições com montagens limitadas e 

sem qualidade.
jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12

Necessidade de melhorar a

infraestrutura das exposições.

230 STI BATERIA Baixa 12.000,00R$                                   

risco de queda total dos troncos de

conexao com a operadora fornecedora de

serviços de telecomunicaçao a este

Tribunal (Telefônica, Embratel).

fev/20 abr/20 NÃO 2 2 3 12
vencimento do tempo de uso

útil.

231 STI
APARELHO TELEFÔNICO COM

DISPLAY ( tipo gondôla)
Baixa 2.400,00R$                                     Falta de comunicação nos elevadores jul/19 fev/20 NÃO 3 2 2 12

Atender às necessidades de

demanda interna para

instalação, substituição dos

aparelhos de intercomunicação

analógicos, com fio, tipo

gôndola utilizados nos

elevadores, a funcionalidade

do Equipamento visa a

interligação imediata entre os

elevadores e a Seção de

Segurança Ostensiva

e de Monitoramento

232 SCO 12 Gravadores digitais Baixa 3.000,00R$                                     

Pode gerar dificuldade durante as

entrevistas e coberturas de eventos que

exijam rapidez de apuração dos redatores

para o site e para a intranet do Tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de

gravadores 

digitais pode

ajudar na redução

do uso de papel,

oferecendo 

menor potencial

de geração de

resíduos. 

3 2 2 12

A CIMP possui alguns

gravadores digitais, mas que,

pelo desgaste do tempo já

começaram a apresentar

problemas, bem como menor

durabilidade das baterias.

Desse modo, faz-se necessária

a aquisição de novos.

233 ENFAM Aquisição das telas interativas Alta  R$                                   53.219,41 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3
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234 ENFAM Solução de Sonorização Alta  R$                                   47.441,78 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3

235 ENFAM
Telas de projeção com tripe para

uso na sala de treinamento
Alta  R$                                     1.276,00 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3

236 ENFAM

Aquisição de suporte de chão com

rodízios para Flip Chart digital para

sala de treinamento

Alta  R$                                     1.430,00 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3

237 ENFAM Divisõrias Retráteis Baixa  R$                                   92.938,88 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3
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238 ENFAM Mobiliários Baixa  R$                                   88.142,23 

A presente contratação se refere a

estruturação de uma nova sala de

treinamentos da ENFAM e a falta dessa

sala impactará na consecução dos diversos

treinamentos promovidos pela ENFAM.

não enviado não definido sim 2 2 3 12

Relevância: a não contratação

impactará a seção de

desenvolvimento de ações

educacionais

Urgência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 2

Tendência: como não há um

prazo exatamente definido,

mas que se deseja que esteja

pronto no ano de 2020 a

urgência é 3

239 SIS MATERIAL DE USO ORDINÁRIO Baixa  R$                                     50.000,00 
Limitação de recursos terapêuticos de uso

ordinário na fisioterapia
jun/20 dez/20 Não 3 2 2 12

Limitação de recursos para a

operacionalização de técnicas

fisioterapêuticas

240 SIS Pró-pés de algodão cru Baixa  R$                                       3.000,00 
Prejuízo no desenvolvimento das

atividades desenvolvidas no Berçário
mar/20 jul/20 Não 2 2 3 12

Reposição dos pro-pés que não

estão em condições de uso. Os

pro-pés são de uso obrigatório

em todos os ambientes do

Berçário.  

241 SIS

Contratação de empresa

especializada- Serviço de central de

atendimento telefônico

Média  R$                                   500.000,00 

O acompanhamento dos atendimentos

telefônicos ficará restrito às atuais

condições.

fev/20 jun/20 Não 3 2 2 12

Necessidade de aprimorar o

relacionamento entre o Pró-Ser

e seus beneficiáios, tornando

possível acompanhar

requerimentos, reclamações e

sugestões de maneira efetiva.

242

SSE

Multímetro Digital Baixa 700,00R$                                         
Prejuízo na manutenção de equipamentos

existentes na SSE/SEINT
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas

específicas aplicáveis a

atividade de inteligência,

incluído o uso dissimulado.

243
SSE

Colchão Solteiro Espuma D-33 Baixa 1.480,00R$                                     
comprometimento da condição de

trabalho dos agentes
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Estruturação da Seção de

inteligência

244
SSE

Câmera fotografica Média 7.500,00R$                                     operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12
Estruturação da Seção de

inteligência

245
SSE

Lentes Objetivas Média 7.000,00R$                                     operações de inteligencia abr/20 01/09/2020 Não 3 3 2 12
Estruturação da Seção de

inteligência

246

SSE

Câmera térmica Média 35.000,00R$                                   
comprometimento das operações de

contra medidas de vigilância técnicas
abr/20 01/09/2020 Não 3 2 2 12

Inexistência de ferramentas

específicas aplicáveis a

atividade de inteligência,

incluído o uso dissimulado.

247 SSE

Renovação da frota de ônibus do

STJ. Aquisição de cinco ônibus

grandes e dois micro-ônibus

Média 3.260.000,00R$                             

Não há prejuizo a ser apurado. Trata-se de

renovação que procura maior segurança e

conforto aos passageiros.

mar/20 jun/20 sim 3 3 1 9

A utilização de veículos mais

atualizados em itens de

segurança e confiabilidade

mecânica é necessa´ria devido

a utilização em projetos sociais,

principalmente com grande

quantidade de crianças e

jovens estudantes.

248 016618/2016  SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

COMBATE A INCÊNDIOS E

ACIDENTES, INCLUINDO

FORNECIMENTO DE MATERIAL

DE BRIGADA  

Média 3.581.190,72R$                        

O Tribunal fica sem Brigada contra

Incêndio e APH (Atendimento Pré-

Hospitalar)

em andamento fev/20 NÃO 4 2 1 8

Contratação em pleno

exercício e passivel de

renovação em tempo hábil e

em condições favoráveis.
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249 CSUP
Aquisição de carro de mão para

palete
Baixa 3.200,00R$                                     

Comprometimento da disponibilidade de

equipamentos para as unidades

demandantes do STJ

jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8
Reposição de mobiliário

inservível

250 CSUP
Aquisição de quadro branco

magnético
Baixa 15.200,00R$                                   

Comprometimento da disponibilidade de

mobiliário para as unidades demandantes

do STJ

mai/20 out/20 Não 2 2 2 8
Reposição de mobiliário

inservível

251 CSUP
Aquisição de apóio de braço para

cadeira
Baixa 42.000,00R$                                   

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de mobiliário

252 CSUP
Aquisição de bateria para carro

elétrico
Baixa 10.200,00R$                                   

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

253 CSUP

Aquisição de borracha de vedação

para refrigerador e motor para

refrigerador

Baixa 3.750,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

254 CSUP Aquisição de ferramentas em geral Baixa 2.500,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

255 CSUP
Aquisição de hélice para circulador

de ar
Baixa 2.400,00R$                                     

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

256 CSUP Aquisição de parafusos diversos Baixa 3.000,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

257 CSUP
Aquisição de peças e acessórios

para bebedouros
Baixa 4.600,00R$                                     

Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

258 CSUP

Aquisição de peças e acessórios

para

frigobar

Baixa 5.550,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

259 CSUP

Aquisição de peças e acessórios

para

máquina perfuradora

Baixa 2.175,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 2 2 2 8 Recuperação de equipamentos

260 STI

ACESSÓRIO P/ APARELHO CELULAR

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA

CARREGADOR

Baixa 13.200,00R$                                   

funcionamento precário ou mesmo a

interrupção dos aparelhos Smartphones

afetados pela falta do dispositivo de

alimentação.

mar/20 jun/20 NÃO 4 1 2 8

o prejuízo inviabiliza a

comunicação e os serviços

realizados pelas autoridades

deste Tribunal por meio do

aparelho.

261 SCO
12 Carregadores portáteis para

celular e notebook
Baixa 1.800,00R$                                     

Dificultar a comunicação dos redatores

com a coordenação da produção de

notícias para o Portal/STJ e para a

Comunicação Interna do tribunal

mai/20 jul/20

Sim. O uso de

carregadores 

portáteis 

garantirá a

comunicação da

equipe de

Imprensa, via

celular e

notebook, 

evitando o

desgaste das

baterias destes

equipamentos e a

consequente  

geração de

resíduo.

2 2 2 8

O uso de carregadores

portáteis garantirão a efetiva

comunicação entre o redator e

a equipe da Imprensa do STJ

durante as pautas de sessão de

julgamento e outras de

importância similar, reduzindo

a possibilidade de cometer

erros materiais quando da

elaboração da matéira sobre os

temas discutidos nas pautas.

262 ENFAM

Contratação dos projetos

complementares da obra do

edifício sede da Enfam

Baixa  R$                                400.000,00 
A presente contratação se refere a

Construção do Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação

impactará a implementação

das demais ações referentes à

construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2

Tendência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2
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263 ENFAM

Contratação de empresa para

elaborar projeto arquitetônico

executivo do Edifício sede da

Enfam

Baixa  R$                                   50.000,00 
A presente contratação se refere a

Construção do Edifício Sede
não enviado não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação

impactará a implementação

das demais ações referentes à

construção da sede da ENFAM

Urgência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2

Tendência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2

264 38533/2018 ENFAM

Contratação de livraria ou

distribuidor especializado para o

fornecimento de obras

bibliográficas de origem nacional

Baixa  R$                                   64.000,00 

A falta de serviços de apoio a eventos

compromente a realização dos diversos

cursos, congressos e encontros

promovidos pela ENFAM.

nov/18 não definido sim 2 2 2 8

Relevância: a não contratação

impactará a implementação

dos eventos de treinamento da

seção de desenvolvimento de

ações educacionais.

Urgência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2

Tendência: como deve estar

contratado até o final de 2020,

a urgência é 2

265 SIS
Caixa de som portátil com

Bluetooth
Baixa  R$                                       1.000,00 

Prejudica a execução das atividades

realizadas com os bebês.
mar/20 jul/20 Não 2 2 2 8

Reposição dos aparelhos de

sons existentes no Berçário que

não estão funcionando

adequadamente e por serem

antigos, não reproduz as mídias

utilizadas atualmente.

266 COSG

Prestação de serviços de coleta,

transporte e destinação final de

resíduo infectante (resíduos

hospitalares – serviço de saúde),

incluindo a cessão, em regime de

comodato, dos respectivos

recipientes de coleta.

Baixa 4.300,00R$                                     
Descontinuidade do trabalho na

prestação serviços
abr/20 set/20 sim 3 1 2 6

A descontinuidade do produto

acarretará problemas para o

Tribunal, contudo, a gestão dos

prazos estão dentro do

estabelecido pela

Administração.

267 027390/2018 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E

SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS

E FORNECIMENTO DE PEÇAS

PARA USO EM COMBATE A

INCÊNDIO

Baixa 58.725,06R$                              

O Tribunal ficaria sem serviço de

prevenção e manutenção de

manqueiras e preventivos para

combate à incêndios, além de infrigir

normativo e legislação pertinente.

mar/20 mai/20 NÃO 3 2 1 6

Contratação em pleno

exercício e passivel de

renovação em tempo hábil e

em condições favoráveis.

268 SSE
SCOODER ELÉTRICO

(MANUTENÇÃO)  
Baixa 21.000,00R$                              

Impossibilidade de poder garantir

atendimento a PcD para execução de

política de acessibilidade

set/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6

em processo de aquisição de

3 novos equipamentos os

quais estarão sob garantia,

como prevenção a

possibilidade da necessidade

de manutenção,

especialmente por conta de

um equipamento bastante

antigo poder vir a necessitar

de manutenção.

269 SSE BANDEIRA MERCOSUL  Baixa 2.475,00R$                                

Infringência de lei federal caso não

seja efetuada substituição por

desgaste pelo uso e pela exposição ao

tempo.  

ago/20 nov/20 NÃO 3 1 2 6

ainda em estoque, porém a

probabilidade de que dure

até a previsão.
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270 SSE

CÂMARA DE AR PARA PNEU DE

CARRO ELÉTRICO -TIPO

TRICICLO  

Baixa 1.140,00R$                                

caso não seja adquirido pode

impossibilidar poder garantir

atendimento a PcD em execução à

política de acessibilidade e inclusão do

Tribunal.

mar/20 abr/20 NÃO 3 2 1 6

baixo estoque, porem

atualmente para apenas um

equipamento em

funcionamento

271 SSE Aquisição de guarda chuvas Baixa 1.000,00R$                                

Dificuldadde de locomoção de

servidores e terceirizados entre as

portarias externas do STJ

Não se aplica mai/20

Não

2 1 3 6
Nível de importância do

material

272 SED
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA

RESTAURAÇÃO DE LIVROS
baixa 280,00R$                                         

Diminuição da produtividade, afetando os

indicadores da área
mai/20 ago/20 Não 3 2 1 6

Ferramental complementar ao

que já é utilizado

273 STI

LICENÇA DE USO / AQUISIÇÃO DE

SOFTWARE PRONTO - TIPO 1

Solução em software para

elaboração de artefatos de

contratação com pesquisas

automáticas de contratações

assemelhadas

Média 1.000.000,00R$                             
Deixa de ganhar agilidade nas

contratações
jun/20 out/20 não 2 1 3 6 Prioridades da Unidade

274 Não iniciado STI

EQUIPAMENTO DE TIC

(COMPUTADOR)

Computador Teclado Mouse para a

CRTV com duas placas de rede e

placa de vídeo específica.

Média  R$                                225.000,00 

Prejuízo da continuidade de serviços da

CRTV quando da necessidade de

aquisições de estações de trabalho

específicas.

jun/20 nov/20 não 2 1 3 6

Necessidade de atualização dos

equipamentos específicos

utilizados por aquela

Coordenadoria.

275 STI AMPLIFICADOR COM HEADSET Baixa 23.760,00R$                                   

funcionamento precário ou mesmo a

interrupção dos atendimentos das

unidades de atendimento.

mar/20 jun/20 NÃO 3 1 2 6

o atendimento ao público

interno e externo devem estar

sempre em ótimas condições.

276 SSE

Bateria de dióxido de lítio

manganês photo flash 123 A para

desdribilador externo autoático

(DEA)

baixa 510,00R$                                         
Comprometimento da utilização em ações

de socorro.
mar/20 mai/20 sim 3 1 2 6

ainda em estoque, porém a

probabilidade de que dure até

a previsão.

277 SSE

MANUTENÇÃO E/OU REPARO

DE EQUIPAMENTOS MÉDICO -

HOSPITALARES  

Média 2.052,76R$                                

Risco de caso não se tenham o

equipamento em plenas condições de

uso poder comprometer o

atendimento em emergências médicas

com equipamento obrigatório.

set/20 nov/20 NÃO 4 1 1 4

equipamento obrigatório e

impressindível ao pleno

atendimento às emergências

médicas, contudo, de uso e

tempo de vida útil muito

longo e cuja quantidade

atende plenamente às

necessidades do Tribunal.

278 CSUP

Aquisição de água destilada e

álcool

isopropílico

Baixa 1.100,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de equipamentos

279 CSUP Furadeira Elétrica Baixa 1.200,00R$                                     
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 2 2 4 Recuperação de mobiliário

280 SED

CAIXA ARQUIVO PARA

ACONDICIONAMENTO DE

PROCESSOS JUDICIAIS. (6133)

Baixa 10.200,00R$                                   

A NÃO AQUISIÇÃO DO OBJETO 

ACARRETARÁ A FALTA DE CAIXAS PARA 

ARQUIVAR OS PROCESSOS E 

DOCUMENTOS JUDICIAIS E 

ADMINISTRATIVOS RECEBIDOS PELA 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DOCUMENTAL

mai/20 jul/20 Não 1 1 4 4
TENDÊNCIA DECRESCENTE DE

UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.

281 STI

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Sistema de gerenciamento de

serviços de TIC (com base na

biblioteca ITIL)

Alta 2.000.000,00R$                             

Dada a complexidade cada vez maior das

aplicações e itens de infraestrutura, é

necessário um sistema para controle

jun/20 out/20 não 2 1 2 4 Prioridades da Unidade

282 STI

Aquisição de banco de dados

textual para atender à

Jurisprudência

Média 120.000,00R$                                 
Permanecer com solução defasada para o

tipo de uso
jun/20 nov/20 não 2 2 1 4 Prioridades da Unidade

283 SIS MACAS DE USO FISIOTERAPÊUTICO Baixa  R$                                       7.000,00 
Continuar com as macas que estão em uso

há 20 anos
jun/20 dez/20 Não 2 1 2 4

Mobiliário antigo mas ainda

em bom estado de

conservação.
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284 027390/2018 SSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E

RECARGA DE EXTINTORES DE

INCÊNDIO, INCLUINDO TESTE

HIDROSTÁTICO DOS

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCÊNDIO COM REPOSIÇÃO DE

PEÇAS  

Baixa 47.472,00R$                              

O Tribunal ficaria sem serviço de

prevenção e manutenção de

extintores e preventivos para combate

à incêndios, além de infrigir normativo

e legislação pertinente.

set/20 fev/21 NÃO 3 1 1 3

Contratação em pleno

exercício e passivel de

renovação em tempo hábil e

em condições favoráveis.

285 COSG
CAIXA COLETORA DE LIXO TIPO

CONTAINER (11705)
baixa 21.600,00R$                                   problemas sanitários e de saúde jan/20 out/20 sim 1 1 2 2

evitar que o STJ fique sem

containers apropriados para a

acomodação dos residuos

286 COSG
CARRO DE MÃO, REPARO E

RECUPERAÇÃO (570)
baixa 1.000,00R$                                     

problemas de logística no recolhimento de 

lixo
abr/20 out/20 sim 1 1 2 2

evitar problemas de logística

no recolhimento de lixo

287 COSG
LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 50

LITROS (18726)
Baixa 45.000,00R$                                   

problemas de logística no recolhimento de 

lixo
abr/20 out/20 sim 1 1 2 2

evitar problemas de logística

no recolhimento de lixo

288 SED Apontador elétrico Baixa 500,00R$                                         
Lentidão no preparo das oficinas de arte 

realizadas nos projetos socioeducativos
abr/20 ago/20 Não 2 1 1 2

Caso não seja adquirido no

prazo, continuaremos

utilizando equipamento

manual

289 STI

STORAGE

Atualização do ambiente de

armazenamento da IBM.

Alta 3.500.000,00R$                             Equipamento atual está em EoL fev/20 dez/20 sim 2 1 1 2 Prioridades da Unidade

290 STI

Registro de preços para aquisição e

renovação de licenças de uso

software para administração de

dados e objetos de banco de dados

e monitoramento online para

plataformas IBM DB2 e Microsoft

SQL Server.  

Baixa 358.855,00R$                                 Monitoramento ineficiente dos SGBD fev/20 não tem NÃO 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

291 CSUP

Aquisição de manutenção e

conservação

de bens móveis

Baixa 15.000,00R$                                   
Comprometimento no serviço de

manutenção dos bens móveis do STJ
jun/20 nov/20 Não 1 1 1 1 Recuperação de mobiliário

292 STI

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE

DADOS, INSTALAÇÃO 

Solução para Monitoramento e

Otimização do Ambiente Físico

(uso do espaço físico, consumo de

energia e climatização) dos

Datacenters 1 e 2

Alta 420.000,00R$                                 
Consumo de energia elevado. Falta de

espaço para necessidade de computação
jun/20 out/20 sim 1 1 1 1 Prioridades da Unidade

161.468.129,11R$       VALOR TOTAL DAS DEMANDAS CONSOLIDADAS
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Contratos em Vigor por Data de Vigência

Seção de Gestão de Contratos

Superior Tribunal de Justiça

Nº do Processo Nº Contrato Objeto Contratada Gestor Substituto
Data de

Vigência
Prorrog. Valores

Prestação de serviços especializados de apoio
administrativo nas áreas de condução de veículos
oficiais para autoridades e para serviços gerais, de
supervisão, de mecânica de veículos leves, mecânica de
veículos pesados, eletricidade de automovéis.

10/08/2020 simSTJ   9968 2013 1/PROT 038/2014  1 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15
Alexandre Alves Galrão
CPF: 285.028.761-04
Eduardo Velloso
CPF: 545.078.470-87

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20
Marcio Alexandre Souza Nascimento
CPF: 053.098.817-86
Marco Antonio Moreira
CPF: 146.330.428-58

Contrato: 6.928.650,15
Pró-Rata: 6.928.650,15

CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 26.414.755/0001-26

Prestação de serviços de apoio adminsitrativo de
operação de mesas telefônicas.

03/01/2020 nãoSTJ   3610 2014 1/PROT 001/2015  2 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 543.266,88VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 01.708.458/0001-62

Prestação de serviços de clipping de matérias
jornalísticas de interesse do Contratante, publicadas em
mídia impressa e sites da internet (clipping online).

21/01/2020 simSTJ   10315 2015 1/PROT 002/2015  3 Elaine Almeida Rocha
CPF: 636.068.361-04

Sheila Messerschmidt da Silveira
CPF: 764.374.770-91

Contrato: 52.703,64
Pró-Rata: 52.703,64

MYCLIPPING SERVIÇOS E INFORMAÇOES
LTDA
CNPJ: 09.308.405/0001-66

Prestação de serviços de vigilância humana armada e
desarmada, com supervisão externa motorizada.

28/01/2020STJ   2378 2014 1/PROT 011/2015  4 Eduardo Alexandre Morais Fiore
CPF: 225.477.461-15

Renato Nery Lima Carvalho
CPF: 397.913.431-87

Contrato: 12.598.259,05ESPARTA SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 37.162.435/0006-57

Prestação de serviços de assistência médica,
paramédica, hospitalar, ambulatorial, psiquiátrica,
internação domiciliar (Home Care), em âmbito nacional
aos beneficiários do Pró-Ser.

09/02/2020STJ   646 2015 1/PROT 010/2015  5 Jesus Enir Estigarraga Silveira
CPF: 512.529.371-72

Iranilda Bastos de Paula
CPF: 395.852.473-72

Contrato: 0,00Amil Assistência Médica Internacional S.A
CNPJ: 29.309.127/0001-79

Prestação de serviços de manutenção corretiva, finilaria,
pintura com substituição de peças genuínas e aplicação
de óleos, fluidos e adtivos diversos, com controle de
qualidade das montadoras dos veículos de médio e
grande porte do STJ

09/02/2020 simSTJ   6678 2014 1/PROT 006/2015  6 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 175.516,66
Pró-Rata: 175.516,66

PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

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.

23/02/2020 simSTJ   11574 2014 1/PROT 015/2015  7 Biblioteca Ministro Oscar Saraiva
CPF: 714.207.461-20
Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Mônia Zoraima Câmara Magalhães
CPF: 081.209.066-75
Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 243.762,03J. M. TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA -
EPP
CNPJ: 01.018.845/0001-77

Prestação de serviços de manutenção do sistema de
sinalização visual da sede do Superior Tribunal de
Justiça.

29/02/2020 nãoSTJ   10525 2014 1/PROT 017/2015  8 Simone Muhlethaler Vidigal
CPF: 371.510.701-44

Fernanda Nunes Ribeiro
CPF: 083.412.046-14

Contrato: 73.366,96
Pró-Rata: 73.366,96

OPÇAO COMÉRCIO E SERVICOS DE
SINALIZAÇAO LTDA
CNPJ: 02.744.332/0001-06

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

01/03/2020 simSTJ   2909 2014 1/PROT 012/2015  9 Rosa Maria de Abreu Carvalho
CPF: 279.505.731-04

Mônia Zoraima Câmara Magalhães
CPF: 081.209.066-75

Contrato: 699.068,34VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 01.708.458/0001-62

contratação de empresa para prestação de serviçso de
manutenção corretiva, funilaria, pintura com substituição
de peças genuínas e aplicação de óleos lubrificantes,
fluídos e aditivos diversos, com controle de qualidade da
montadora FIAT para veiculo

24/03/2020 nãoSTJ   9437 2014 1/PROT 013/2015  10 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 97.944,00PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos,
que atendam às neessidades da contratante, mediante
adesão ao anexo deste instrumento contratual.

04/04/2020 simSTJ   6493 2014 1/PROT 025/2015  11 Rubens Cesar Gonçalves Rios
CPF: 417.783.751-20

Montgomery Wellington Muniz
CPF: 279.578.101-87

Contrato: 6.996.000,00
Pró-Rata: 6.996.000,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0007-07

Prestação de serviço de comunicação de dados para
conexão da rede do STJ à internet.

27/05/2020STJ   12331 2015 1/PROT 034/2015  12 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 300.036,60CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA..
CNPJ: 72.843.212/0001-41

Prestação de serviços de caráter operacional de
higienização e acondicionamento de acervos, serviços
administrativos, copa e reciclagem de material, por
pessoas com Sindrome de Down, respeitando a
limitação dos colaboradores.

05/08/2020STJ   10319 2015 1/PROT 037/2015  13 Simone Pinheiro Machado de Souza
CPF: 573.150.191-20

Wallace Gadêlha Duarte
CPF: 292.690.161-53

Contrato: 428.151,49APAE - ASSOCIAÇÃO  DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS.
CNPJ: 00.643.692/0001-96

Prestação de serviços de natureza continuada de
Copeiragem e preparação de refeiçoes a serem
prestados nas dependências do STJ.

31/08/2020 simSTJ   5346 2015 1/PROT 057/2015  14 Seção de Copa - Serviços Gerais
CPF: 373.202.701-53
Seção de Controle e Acompanhamento de
Terceirização
CPF: 928.662.044-68
Ricardo Cecagno Gomes Peres
CPF: 561.210.081-72

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91
Eduardo Gaspar Ribeiro
CPF: 029.927.691-00
Társila Aguiar Ramos
CPF: 665.076.341-15

Contrato: 8.665.196,01CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 26.414.755/0001-26
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Contratos em Vigor por Data de Vigência

Seção de Gestão de Contratos

Superior Tribunal de Justiça

Nº do Processo Nº Contrato Objeto Contratada Gestor Substituto
Data de

Vigência
Prorrog. Valores

Prestação de serviços de apoio administrativo na área
de segurança pessoal privada armada, na cidade de
Brasília/DF, para a segurança pessoal, escolta e
condução de veículos oficiais de representação e de
transporte institucional.

31/08/2020 simSTJ   11467 2015 1/PROT 063/2015  15 Alexandre Alves Galrão
CPF: 285.028.761-04
Eduardo Velloso
CPF: 545.078.470-87

Marcio Alexandre Souza Nascimento
CPF: 053.098.817-86
Marco Antonio Moreira
CPF: 146.330.428-58

Contrato: 27.156.552,43
Pró-Rata: 27.156.552,43

ESPARTA SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 37.162.435/0006-57

Prstação de serviços de manutenção e conservação de
áreas ajardinadas, arborizadas e não urbanizadas do
STJ e de áreas externas cuja conservação seja de
responsabilidade deste, com fornecimento de mão de
obra e material.

01/09/2020 simSTJ   19264 2015 1/PROT 070/2015  16 Liana Mara Hayakawa
CPF: 828.845.101-25

Igor Madureira Pereira
CPF: 708.327.141-00

Contrato: 796.071,84TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM
LTDA - ME
CNPJ: 02.843.567/0001-55

Prestação de serviços de natureza continuada de
operação de elevadores, com supervisão a serem
prestados nas dependências do STJ em Brasília/DF.  

11/09/2020 simSTJ   11388 2015 1/PROT 072/2015  17 Ricardo Cecagno Gomes Peres
CPF: 561.210.081-72

Társila Aguiar Ramos
CPF: 665.076.341-15

Contrato: 1.861.937,76REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI
CNPJ: 08.247.960/0001-62

Prestação de serviços de reparo e recuperação de
mobiliário.

23/09/2020 simSTJ   6507 2015 1/PROT 076/2015  18 Keila Faria Ferreira
CPF: 628.860.701-06

Carlos Anderson Costa de Almeida
CPF: 019.884.561-85

Contrato: 243.025,49RD MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 00.707.468/0001-10

Prestação de serviços de manutenção corretiva,
funilaria, pintura com substituição de peças genuínas,
com controle de qualidade da montadora FORD dos
veículos de propriedade do CONTRATANTE.

30/09/2020 simSTJ   5615 2015 1/PROT 073/2015  19 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 20.949,75PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

Atualização e licenciamento de software de cópias de
segurança, com instalação e configuração, de serviços
de manutenção e de serviço de Suporte Técnico.

22/12/2019 simSTJ   6295 2015 1/PROT 102/2015  20 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 2.157.245,28CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA
CNPJ: 07.171.299/0001-96

Prestação de serviços de internet de alta velocidade. 29/12/2020 simSTJ   11838 2015 1/PROT 104/2015  21 Edimar Lisboa das Chagas
CPF: 482.768.041-87

Éber Altino Gomes de Andrade
CPF: 342.925.511-20

Contrato: 98.803,44CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0440-04

Prestação de serviços de gerenciamento e controle de
aquisição de combustíveis em rede de postos
credenciados por meio de sistema de gerenciamento
integrado (software), para captura eletrônica de dados e
acompanhamento on-line da frota do STJ no DF

29/12/2019STJ   20624 2015 1/PROT 108/2015  22 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 1.147.626,91LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELI-ME
CNPJ: 12.039.966/0001-11

Contratação de seguro total para os veículos da frota do
STJ.

29/12/2019STJ   29889 2015 1/PROT 105/2015  23 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 14.375,00
Pró-Rata: 14.375,00

MAPFRE  SEGUROS GERIAS S.A. 
CNPJ: 61.074.175/0001-38

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.

10/01/2020STJ   17582 2015 1/PROT 002/2016  24 Idalmo Cardoso da Costa
CPF: 372.477.271-87
Rodrigo Luiz Rodrigues Galletti
CPF: 689.750.401-78

Celso Rodrigues da Costa
CPF: 292.822.841-15
Gabriel de Araujo Sobrinho
CPF: 034.102.081-86

Contrato: 3.737.134,88AIRES TURISMO LTDA - ME
CNPJ: 06.064.175/0001-49

Prestacao de servicos de lancamento e faturamento de
guias medicas e odontologicas, bem como solicitacoes
de reembolso

11/02/2021 simSTJ   20655 2015 1/PROT 005/2016  25 Jesus Enir Estigarraga Silveira
CPF: 512.529.371-72

Iranilda Bastos de Paula
CPF: 395.852.473-72

Contrato: 736.471,32AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E
GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 05.285.983/0001-73

Registrar preços para contratação de solução
corporativa de conectividade sem fio, em Brasília -DF,
para acesso a internet, correio eletrônico, mensagens de
texto, por meio de aparelhos móveis, em regime de
comodato.

12/08/2020 simSTJ   8308 2015 1/PROT 036/2015  26 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 903.896,90CLARO S.A
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Acesso à base jurídica Thomson Reuters Proview,
plataforma de acesso a livros e periódicos eletrônicos
com 434 títulos.

18/02/2021 simSTJ   23237 2015 1/PROT 004/2016  27 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 30.000,00EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ: 60.501.293/0001-12

Solução corporativa de conectividade sem fio, área de
registro na cidade de Brasília-DF, para acesso à
Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por
meio de aparelhos móveis, em regime de comodato, a
fim de atender ao STJ. 

25/09/2020 simSTJ   24820 2015 1/PROT 079/2015  28 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 61.826,52CLARO S.A
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Contratação de prestação de serviços de coleta,
transporte, processamento e destinação final de
resíduos e rejeitos de lâmpadas (fluorescentes
compactas, tubulares, de vapor de mercúrio, de vapor de
sódio, de multivapores metálicos ou mistas).

05/04/2020 simSTJ   12214 2015 1/PROT 019/2016  29 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 6.300,00ECOPETRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
EPP
CNPJ: 15.687.449/0001-47

Contratação de serviços especializados em produção,
operação, geração e transmissão de produtos e
programas para rádio televisão e web e de produtos
específicos sob demanda. 

10/04/2020STJ   17298 2015 1/PROT 015/2016  30 Eduardo da Silva Moura
CPF: 004.307.971-76

Talita de Paiva Dias
CPF: 694.634.331-04

Contrato: 8.434.747,76FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS
CNPJ: 01.166.492/0001-52
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Prestação de serviços de manutenção corretiva, com
controle de qualidade da montadora GM dos veículos de
propriedade do STJ.

08/05/2020 simSTJ   29202 2015 1/PROT 022/2016  31 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 42.757,99PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

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.

19/06/2020 simSTJ   212 2016 1/PROT 026/2016  32 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 8.082.357,60
Entrada: 7.058.377,32

REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI
CNPJ: 08.247.960/0001-62

Prestação de serviços especializados em manutenção
preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos.

21/07/2020STJ   1826 2016 1/PROT 030/2016  33 Milena Amalia Tonissi
CPF: 046.522.268-45

Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira
CPF: 645.941.301-00

Contrato: 17.071,22ODONTOTEC ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
CNPJ: 06.091.569/0001-96

Prestacao de servicos tecnicos de manutencao
preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento
de ar, ventilacao, exaustao e camaras frigorificas de
propriedade do STJ, com fornecimento de pecas,
componentes e ou acessorios mediante ressarcimento

04/08/2020 simSTJ   9424 2016 1/PROT 034/2016  34 Filipe Nogoceke Sifuentes
CPF: 698.893.331-04

Adriano Marcus Soares D'Assunção
CPF: 471.351.661-91

Contrato: 1.109.697,00ELETROCONTROLE  ENGENHARIA COMERCIO
E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 00.899.223/0001-32

Contratação de serviços de coleta de amostras, análise
e tratamento continuo das águas geladas e
condensadas do sistema de aa condicionado do STJ.

08/08/2020STJ   8278 2016 1/PROT 032/2016  35 Filipe Nogoceke Sifuentes
CPF: 698.893.331-04

Adriano Marcus Soares D'Assunção
CPF: 471.351.661-91

Contrato: 89.846,28
Pró-Rata: 89.846,28

GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.797.423/0001-47

Prestação de serviços técnicos de operação,
monitoração, manutenção, instalação e suporte técnico
hierárquico/segmentado e especializado do fabricante,
com cobertura integral de hardware e software, para
Central Privada de Comutação Telefônica

15/08/2020 simSTJ   11105 2015 1/PROT 036/2016  36 Nelton Mendes da Silva
CPF: 326.509.491-04

José Carlos Gomes Freire
CPF: 308.335.821-00

Contrato: 686.774,81UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ: 67.071.001/0003-60

Manutenção preventiva e corretiva das 03 (três)
Unidades Resfriadoras de Líquido tipo centrifugo de
800TR cada, fabricadas pela TRANE, com fornecimento
de peças mediante ressarcimento.

24/08/2020STJ   7378 2016 1/PROT 042/2016  37 Filipe Nogoceke Sifuentes
CPF: 698.893.331-04

Adriano Marcus Soares D'Assunção
CPF: 471.351.661-91

Contrato: 326.188,87Ingersoll-Rand Indústria, Comércio e Serviços de
ar Condicionado, Ar comp. e Refrigeração   
CNPJ: 01.610.517/0005-99

Contratação de Concessionária de Serviço de Telefonia
Fixa Comutado STFC para o fornecimento de 50
(cinquenta) linhas telefônicas denominadas linhas
diretas para prestação de serviços de telecomunicações
na modalidade local.

28/08/2020 simSTJ   953 2016 1/PROT 044/2016  38 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 164.777,00
Pró-Rata: 164.777,00
Estimado: 0,00

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0001-43

Prestação de serviço de manutenção preventiva,
corretiva, funilaria, pintura, lubrificação, elétrica,
tapeçaria, vidraçaria e substituição de peças originais ou
genuínas para os veículos Fluence 2.0 l, 16v, da marca
Renault do STJ no RJ.

31/08/2020 simSTJ   10394 2015 1/PROT 045/2016  39 Alexandre Alves Galrão
CPF: 285.028.761-04

Marcio Alexandre Souza Nascimento
CPF: 053.098.817-86

Contrato: 42.958,86COMERCIAL VENCINI LTDA EPP
CNPJ: 05.598.795/0001-03

Prestação de serviços especializados em auditoria
médico-hospitalar e correlatos e de assessoramento
técnico ao programa de assistência aos servidores do
Superior Tribunal de Justiça PRÓ-SER.

01/09/2020 simSTJ   20516 2015 1/PROT 046/2016  40 Jesus Enir Estigarraga Silveira
CPF: 512.529.371-72

Iranilda Bastos de Paula
CPF: 395.852.473-72

Contrato: 1.592.500,80AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E
GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 05.285.983/0001-73

Prestação de servios de natureza continuada de
manutenção e conservação predial nas áreas de
marcenaria, pintura, gesso e alvenaria com fornecimento
de mão-de-obra, sem fornecimento de material, a serem
prestados nas dependências do STJ

30/09/2020 simSTJ   10805 2016 1/PROT 049/2016  41 Fernando Muniz da Silva
CPF: 877.753.521-91

Eduardo Abrahão
CPF: 392.904.501-00

Contrato: 724.329,15
Pró-Rata: 724.329,15

RCS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.220.952/0001-22

Prestação de serviços de gerenciamento, controle e
gestão dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva da frota de veículos da representação do STJ
em São Paulo.

04/10/2020STJ   6122 2015 1/PROT 047/2016  42 Eduardo Velloso
CPF: 545.078.470-87

Marco Antonio Moreira
CPF: 146.330.428-58

Contrato: 68.794,58
Pró-Rata: 68.794,58

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELI-ME
CNPJ: 12.039.966/0001-11

Contratação de link para acesso à rede óptica
metropolitana de comunicação (INFOVIA Brasília) para
interligação das unidades descentralizadas do STJ em
Brasília-DF

19/10/2020 simSTJ   20606 2015 1/PROT 003/2016  43 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 329.138,40SERPRO SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
CNPJ: 33.683.111/0001-07

Contratação de empresa para a prestação de serviços
terceirizados em atividades auxiliares ao berçário,
composto por auxiliares de berçário e pedagoga, a
serem prestados nas dependências do Superior Tribunal
de Justiça em Brasília/DF.

31/10/2020STJ   6813 2016 1/PROT 052/2016  44 Seção de Apoio Administrativo -SIS
CPF: 960.934.551-49
Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna
CPF: 003.729.383-45

Vânia Moreira Azevedo Araujo
CPF: 225.455.491-34

Contrato: 1.578.833,40BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
CNPJ: 36.770.857/0001-38
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Prestação de serviços continuados, com cessão de mão
de obra para operação, manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos que compõem sistemas
instalados nos imóveis do Superior Tribunal de Justiça.

18/12/2021 simSTJ   21822 2016 1/PROT 061/2016  45 Seção de Áudio e Vídeo
CPF: 605.996.691-87
Seção de Eletro-Eletrônica
CPF: 493.056.891-91
Sidnei Vicente
CPF: 791.715.759-87
Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

João Paulo da Silva
CPF: 713.754.491-68
Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91
João Paulo da Silva
CPF: 713.754.491-68
Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 4.736.707,20ENGEMIL - ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS,MANUTE
CNPJ: 04.768.702/0001-70

Prestação de serviços de assist. técnica, abrangendo
manutenção preventiva programada, manutenção
corretiva e suporte técnico para equip pertencentes ao
ambiente físico seguro do Datacenter, incluindo o Centro
de Monitoramento (NOC - Netwook)

18/12/2019STJ   18660 2015 1/PROT 062/2016  46 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 106.530,00GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 68.558.972/0001-30

Prestação de serviços de acesso a sinais em alta
definição de TV à cabo por assinatura, com a instalação
e a assistência técnica para 41 (quarenta e um) pontos
para atender às necessidades do Superior Tribunal de
Justiça. 

19/12/2020STJ   3565 2016 1/PROT 064/2016  47 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 51.197,55CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0440-04

Prestaçao de servicos de suporte tecnico presencial
especializado na base periferica do sistema de
telecomunicacao de voz do STJ.

27/12/2020STJ   11585 2016 1/PROT 070/2016  48 Nelton Mendes da Silva
CPF: 326.509.491-04

José Carlos Gomes Freire
CPF: 308.335.821-00

Contrato: 699.365,64T & S TELEMATICA ENGENHARIA E SISTEMAS
LTDA
CNPJ: 00.712.411/0001-00

Contratação de renovação de licenças de softwares de
banco de dados IBM DB2 com garantia de atualização
de versão e suporte técnico direto com o fabricante.

28/12/2020 simSTJ   14604 2016 1/PROT 068/2016  49 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 529.488,00
Pró-Rata: 529.488,00

BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 36.542.025/0001-64

Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva da
solução integrada para controle eletrônico de frequência
funcional com uso de biometria, incluindo migrações
para novas integrações do sistema, manutenção dos
coletores biométricos, instalações e remanejamentos de
equipamentos, além do fornecimento de peças de
reposição. 

28/12/2020 simSTJ   27797 2015 1/PROT 086/2016  50 Nelson Alves dos Santos Neto
CPF: 289.879.181-49

Rafael de Araújo Verlangieri
CPF: 393.265.601-63

Contrato: 264.130,80
Pró-Rata: 264.130,80

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA -
ME
CNPJ: 06.997.744/0001-09

Prestação de serviços de assistência técnica,
abrangendo manutenção preventiva programada,
manutenção corretiva e suporte técnico para
equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro e
seus subsistemas do Datacenter Sala Cofre Modular.

29/12/2020 nãoSTJ   12240 2016 1/PROT 082/2016  51 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 618.980,64ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA
LTDA 
CNPJ: 01.011.976/0001-22

Prestação de infraestrutura de tecnologia da informação,
com prestação de suporte tecnológico proativo,
preventivo, corretivo e reativo ao ambiente
computacional de infraestrutura de redes, seus meios de
comunicação, sistemas funcionais e processos d

31/01/2020STJ   10127 2015 1/PROT 001/2017  52 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 7.854.188,64GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA
CNPJ: 12.130.013/0001-64

Prestação de serviços de prevenção e combate a
princípios de incêndios e acidentes, incluindo
fornecimento de material de brigada, salvamentos e
primeiros socorros, abandono de edificação e
desenvolvimento de política prevencionista de
segurança

31/01/2020STJ   16618 2016 1/PROT 004/2017  53 Seção de Inteligência
CPF: 313.340.241-20
José Maria de Jesus Duarte
CPF: 317.243.531-87

Lenildo Pereira Lima
CPF: 019.515.227-10
Romilson Luis de Souza
CPF: 182.276.781-49

Contrato: 3.317.468,96 CAPITAL SERVICE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
LTDA
CNPJ: 08.414.767/0001-79

Fornecimento de acesso a base de dados juridica
Revista dos Tribunals Online
(RT Online), com a disponibilizacao de doutrina,
jurisprudencia e pareceres por meio de
browsers (navegadores para internet) e/ou plataforrnas
moveis como
"tablet "s"mart

23/02/2020STJ   16498 2016 1/PROT 014/2017  54 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 58.300,00EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ: 60.501.293/0001-12

Prestação de serviços de lavanderia hospitar. 21/03/2021 simSTJ   24617 2016 1/PROT 018/2017  55 Keila Ramos de Melo
CPF: 680.570.166-04

Rosana Lopes Siqueira
CPF: 380.917.471-87

Contrato: 89.760,00
Pró-Rata: 89.760,00

ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.814.860/0001-69
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Pretação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, assistência técnica, com substituição de
peças, componentes e acessórios dos detectores de
metais.

27/03/2020 simSTJ   26672 2016 1/PROT 022/2017  56 Eduardo Alexandre Morais Fiore
CPF: 225.477.461-15

Renato Nery Lima Carvalho
CPF: 397.913.431-87

Contrato: 223.580,40DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
CNPJ: 07.404.500/0001-38

Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento
de veículos, com posicionamento por satélite (GPS),
incluindo a transmissão de dados via telefonia digital
GSM/GPRS.

30/03/2020 simSTJ   24391 2016 1/PROT 017/2017  57 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade
CPF: 011.719.861-73

Contrato: 27.597,60EDISON LUIZ CASAS PINTO - ME
CNPJ: 01.992.757/0001-71

Prestação de serviço de integração para intermediar a
realização de estágio supervisionado remunerado. 

31/03/2020 simSTJ   24744 2016 1/PROT 024/2017  58 Inaê Cerqueira Alvarenga
CPF: 645.570.651-04

Paula Daniela Lima Pacheco
CPF: 836.562.271-87

Contrato: 10.795.420,80CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
- CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, remanejamento e assistência técnica, com
fornecimento de peças e componentes dos
equipamentos integrantes do sistema de Circuito
Fechado de Televisão – CFTV.

31/05/2020 simSTJ   16775 2016 1/PROT 025/2017  59 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade
CPF: 011.719.861-73

Contrato: 50.749,92
Pró-Rata: 50.749,92

MONITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA-ME
CNPJ: 06.147.541/0001-23

Prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e assistência técnica, incluindo técnico
residente e o fornecimento de peças e componentes
originais, para vinte e sete (27) elevadores e três (3)
monta-carga.

04/06/2020STJ   20752 2015 1/PROT 037/2017  60 Filipe Nogoceke Sifuentes
CPF: 698.893.331-04

Adriano Marcus Soares D'Assunção
CPF: 471.351.661-91

Contrato: 184.169,52MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E
GERÊNCIA PREDIAL LTDA
CNPJ: 05.926.726/0001-73

Prestação de serviços por demanda de manutenção
corretiva, funilaria, pintura com substituição de peças
genuínas e aplicação de óleos lubrificantes, fluidos e
aditivos diversos, com controle de qualidade da General
Motors para os veículos Ômegas.

26/06/2020 simSTJ   6759 2017 1/PROT 042/2017  61 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 310.898,53
Pró-Rata: 310.898,53

AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI 
CNPJ: 21.248.483/0001-18

Prestação de serviço de manutenção corretiva, funilaria,
pintura com substituição de peças genuínas e aplicação
de óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, com
controle de qualidade da montadora Renault dos
veículos de propriedade do STJ

07/08/2020 simSTJ   3234 2017 1/PROT 041/2017  62 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 11.131,60
Pró-Rata: 11.131,60

PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

Fornecimento de acesso à base de dados jurídica
Plenum Online Corporativo, com disponibilização de
seus conteúdos por meio de browsers e/ou plataformas
móveis como tablets e smartphones e periódicos em
formato PDF.

24/08/2020STJ   14270 2017 1/PROT 049/2017  63 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 1.800,00
Pró-Rata: 1.800,00

EDITORA PLENUM LTDA
CNPJ: 00.188.874/0001-14

Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação
final de resíduo infectante (resíduos hospitalares –
serviço de saúde), incluindo a cessão, em regime de
comodato, dos respectivos recipientes de coleta.

14/09/2020 simSTJ   9832 2017 1/PROT 054/2017  64 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 4.080,00STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.568.077/0006-30

Prestação de manutenção corretiva, preventiva, preditiva
e assistência técnica, com fornecimento de peças
mediante ressarcimento, nos dois sistemas de energia
ininterrupta estabilizada – no breaks.

24/09/2022 simSTJ   9568 2017 1/PROT 052/2017  65 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 703.590,90EATON POWER SOLUTION LTDA
CNPJ: 62.532.007/0002-92

Prestação de serviços continuados, com cessão de mão
de obra para operação, manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos que compõem os sistemas
instalados nas dependências dos edifícios do STJ e nos
imóveis funcionais localizados em Brasília.

27/09/2020 simSTJ   10428 2017 1/PROT 059/2017  66 Guilherme Hudson da Fonseca Gossling
Valério
CPF: 140.781.390-00

Vinícios José Mota Couto
CPF: 411.913.316-87

Contrato: 4.433.060,76RCS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.220.952/0001-22

Prestação de serviços terceirizados de designer gráfico 01/10/2020 simSTJ   4540 2017 1/PROT 056/2017  67 Coordenadoria de Planejamento e
Avaliação de Ações Pedagógicas - ENFAM
CPF: 829.998.641-91
Tatiana Cochlar da Silva Araujo
CPF: 717.106.801-30

Maria Eveline Pinheiro Villar de
Queiroz
CPF: 296.598.251-53
Manoella Maria Pereira Ramalho
Martins
CPF: 606.580.291-34

Contrato: 1.617.118,80LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 00.482.840/0001-38

Prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e de assistência técnica, com serviço de
substituição de peças, componentes e outros materiais
necessários, para os equipamentos de Raio X. 

03/10/2020STJ   14480 2017 1/PROT 062/2017  68 Eduardo Alexandre Morais Fiore
CPF: 225.477.461-15

Renato Nery Lima Carvalho
CPF: 397.913.431-87

Contrato: 538.896,48Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 26.308.513/0001-58
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Aquisição de assinatura anual das bases de dados Web
Licitações e Contratos, Web Regime de Pessoal e
LeiAnotada.com: contratação pública, produzidas pela
Zênite Informação e Consultoria S/A.

24/10/2020STJ   22890 2017 1/PROT 063/2017  69 Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 18.800,36ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
CNPJ: 86.781.069/0001-15

Prestação de serviços sob demanda de confecção de
carimbos, reposição de refil (almofada) e de borracha de
polímero para carimbos auto-entintados. 

17/11/2020STJ   20901 2017 1/PROT 069/2017  70 Carlos José Viana
CPF: 304.834.171-49

Ângelo Augusto de Freitas
CPF: 338.723.256-04

Contrato: 12.890,00
Pró-Rata: 12.890,00

VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIRO E
CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA.
CNPJ: 09.252.432/0001-64

Renovação de licenças de uso para 400 acessos
simultâneos do software de banco de dados textual
BR/Search para ambiente LINUX (Red Hat Enterprise)
com garantia de atualização de versão.

20/11/2020 simSTJ   15421 2017 1/PROT 067/2017  71 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 665.039.491-20

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 112.184,64
Pró-Rata: 112.184,64

PADRÃO iX INFORMÁTICA SISTEMAS
ABERTOS S/A
CNPJ: 26.460.584/0001-71

Aquisição de serviço de acesso ao Diário Oficial da
União Eletrônico - Seções 1, 2 e 3.

24/11/2020 simSTJ   19374 2017 1/PROT 064/2017  72 Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 1.356,00
Pró-Rata: 1.356,00

IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00

Prestação de serviços técnicos especializados de
pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da
informação com serviços de análise especializados,
serviços complementares de apoio à consulta, à
interpretação e à aplicação das informações.

26/11/2020 simSTJ   3034 2017 1/PROT 074/2017  73 Humberto Fontoura Pradera
CPF: 006.078.951-44

Leonardo de Freitas Rocha
CPF: 075.462.377-77

Contrato: 372.996,00GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE
PESQUISAS LTDA. 
CNPJ: 02.593.165/0001-40

Base de dados - Celebração de contrato por
inexigibilidade para acesso a periódicos da Governet
Editora. 

21/12/2020STJ   23745 2017 1/PROT 081/2017  74 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 14.160,00GOVERNET EDITORA LTDA - ME
CNPJ: 07.316.919/0001-38

Prestação de serviços de lavagem para os veículos
oficiais pertencentes à Representação do Superior
Tribunal de Justiça em São Paulo. 

15/03/2020 simSTJ   6099 2018 1/PROT 010/2018  75 Eduardo Velloso
CPF: 545.078.470-87

Marco Antonio Moreira
CPF: 146.330.428-58

Contrato: 18.759,60
Pró-Rata: 18.759,60

AUTO POSTO QUINTA AVENIDA LTDA.
CNPJ: 54.291.885/0001-54

Prestação de serviços de telecomunicações em 50
(cinquenta) linhas telefônicas denominadas "linhas
diretas" nas modalidades Longa Distância Nacional
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), no STJ e
em suas unidades oficiais. 

19/01/2021STJ   7324 2017 1/PROT 055/2017  76 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 98.352,00
Pró-Rata: 98.352,00

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0001-43

Prestacao do servico telefonico fixo comutado (STFC),
na modalidade local,
longa distancia nacional (LDN) e longa distancia
internacional (LDI), nos tipos fixo-fixo e
fixo-movel, para atender o Superior Tribunal de Justica.

14/02/2021STJ   5136 2017 1/PROT 046/2017  77 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 209.932,31
Pró-Rata: 209.932,31

TELEFÔNICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0001-62

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.

20/06/2020 simSTJ   26447 2015 1/PROT 025/2016  78 Carlos José Viana
CPF: 304.834.171-49

Ângelo Augusto de Freitas
CPF: 338.723.256-04

Contrato: 1.035.363,24
Pró-Rata: 986.079,14

ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS
LTDA
CNPJ: 05.791.610/0001-74

Fornecimento de acesso à base de Dados HeinOnline. 05/07/2020 simSTJ   7216 2018 1/PROT 037/2018  79 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 37.333,00PUBLICAÇÕES TÉCNICAS INTERNACIONAIS
LTDA
CNPJ: 63.090.708/0001-09

Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e
atualização de versão das licenças do Protocolo de
Comunicação SIP2 (Standard Interface Protocol 2).

20/09/2020STJ   32437 2017 1/PROT 047/2018  80 Rosa Maria de Abreu Carvalho
CPF: 279.505.731-04

Mônia Zoraima Câmara Magalhães
CPF: 081.209.066-75

Contrato: 3.130,80EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS
LTDA. 
CNPJ: 07.475.870/0001-66

Elaboração de projetos executivos de instalações
prediais (instalações hidrossanitárias e pluviais, energia
elétrica e cabeamento de rede e prevenção e combate a
incêndio e SPDA), referentes ao Anexo de Apoio II, a ser
construído na SGON, Quadra 04, 

31/12/2019STJ   32941 2018 1/PROT 080/2018  81 José Roberto Queiroga Ferreira
CPF: 527.027.074-91

Andréa de Almeida Heringer
CPF: 376.626.431-15

Contrato: 23.769,99
Pró-Rata: 23.769,99

MF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.864.977/0001-03

Apoio Administrativo – Celebração de Contrato para
Prestação de Serviço Terceirizado de Recepção.

31/05/2021 simSTJ   12249 2017 1/PROT 003/2018  82 Ricardo Cecagno Gomes Peres
CPF: 561.210.081-72

Társila Aguiar Ramos
CPF: 665.076.341-15

Contrato: 12.368.436,80
Pró-Rata: 12.368.436,80

ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO
CNPJ: 04.552.404/0001-49

Prestação de serviços por demanda de manutenção
corretiva, funilaria, pintura com substituição de peças
genuínas Citroën e aplicação de óleos lubrificantes,
fluídos e aditivos diversos conforme especificação
técnica do manual do proprietário.

05/06/2021 simSTJ   29734 2017 1/PROT 007/2018  83 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 42.499,79
Pró-Rata: 42.499,79

PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

Contratação de suporte e manutenção para a
infraestrutura de rede de dados do STJ, incluindo
serviço CISCO Smart Net Total Care.

10/10/2020 simSTJ   20268 2015 1/PROT 051/2016  84 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 703.566,48MTEL SOLUÇÕES S.A.
CNPJ: 05.280.162/0001-44
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Prestação de serviços para atendimento de 1º e 2º
níveis de service desk e help desk.

12/06/2021 simSTJ   12112 2017 1/PROT 008/2018  85 Vagner Branquinho Nogueira
CPF: 573.537.601-25

Issis Luci Ferreira Lopes
CPF: 906.010.176-68

Contrato: 9.470.426,51
Pró-Rata: 9.114.799,47

CONNECTCOM TELEINFORMATICA
CNPJ: 00.308.141/0009-23

Prestação de serviço de remoção e transporte de
resíduos da construção civil das classes “A, B, C e D” e
de outros denominados volumosos, por meio do
fornecimento de equipamentos de coleta do tipo CAIXA
BROOKS.

23/10/2020 simSTJ   10093 2018 1/PROT 063/2018  86 Fernando Muniz da Silva
CPF: 877.753.521-91

Eduardo Abrahão
CPF: 392.904.501-00

Contrato: 16.349,00CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE DESINSITIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 13.498.257/0001-67

Fornecimento parcelado de gel à base de álcool
higienizante (ação antisséptica) para as mãos, com os
respectivos dispensers, em regime de comodato.

14/12/2019 nãoSTJ   16107 2018 1/PROT 060/2018  87 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 11.996,16N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.408.662/0001-23

Prestação de serviço de assinatura de banco de
imagens livres de royalty (royalty free), a serem
disponibilizadas por meio digital (internet).

19/12/2019 nãoSTJ   19827 2018 1/PROT 067/2018  88 Tatiana Cochlar da Silva Araujo
CPF: 717.106.801-30

Manoella Maria Pereira Ramalho
Martins
CPF: 606.580.291-34

Contrato: 5.553,33G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.195.059/0001-08

Aquisição de equipamento eletrônico - detector e
avaliador de junções não-lineares, suporte técnico,
licença de uso de softwares e transferência de
conhecimento.

24/12/2019STJ   7089 2019 1/PROT 056/2019  89 André Valdevino
CPF: 723.970.201-49

Lenildo Pereira Lima
CPF: 019.515.227-10

Contrato: 202.050,00BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
LTDA
CNPJ: 07.259.712/0001-79

Aquisição de soluções de segurança de redes
compostas de firewall corporativo e multifuncional,
contemplando gerência unificada com garantia de
funcionamento pelo período de sessenta meses,
incluindo todos os softwares e suas licenças de uso,
gerenciamento centralizado, serviços de implantação,
garantia de autalização contínua e suporte técnico
durante a garantia.  

26/12/2019 nãoSTJ   13851 2018 1/PROT 078/2018  90 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 2.783.200,00NCT INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.017.428/0001-35

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

30/12/2019 simSTJ   9837 2017 1/PROT 086/2017  91 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 180.470,00Ata Comércio e Serviços de Informática Ltda.
CNPJ: 09.571.988/0001-13

Fornecimento de peças, componentes e acessórios
genuínos, pneus, lubrificantes, aditivos e fluidos, por
demanda, com controle de qualidade constante das
Tabelas de Preços distribuídas pela montadora VOLARE
para os veículos de propriedade do STJ.

30/12/2019 nãoSTJ   39038 2018 1/PROT 071/2018  92 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 37.698,91PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP´S
E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 04.339.617/0001-97

Fornecimento de peças, componentes e acessórios
genuínos, pneus, lubrificantes, aditivos e fluidos, por
demanda, com controle de qualidade constante das
Tabelas de Preços de Peças distribuídas pela
montadora FORD para os veículos de propriedade do Su

30/12/2019 nãoSTJ   39003 2018 1/PROT 070/2018  93 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 31.999,97VERSATIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 03.380.810/0001-09

 Fornecimento de veículos oficiais. 30/12/2019 nãoSTJ   33967 2018 1/PROT 083/2018  94 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20

Contrato: 286.269,00PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. 
CNPJ: 67.405.936/0001-73

Fornecimento de equipamento eletrônico:
correlacionador omni-espectral de frequências, assim
como suporte técnico, licença de uso de software e
transferência de conhecimento.

30/12/2019 nãoSTJ   12969 2018 1/PROT 084/2018  95 André Valdevino
CPF: 723.970.201-49

Lenildo Pereira Lima
CPF: 019.515.227-10

Contrato: 330.410,00BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
LTDA
CNPJ: 07.259.712/0001-79

Aquisição de solução de controle de acesso biométrico,
envolvendo a prestação dos serviços de instalação,
transferência de tecnologia e suporte de funcionamento.

30/12/2019STJ   10276 2015 1/PROT 117/2015  96 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 013.563.395-81

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 99.310,00NEOKOROS BRASIL LTDA
CNPJ: 04.930.468/0001-36

Fornecimento de peças, componentes e acessórios
genuínos, pneus, lubrificantes, aditivos e fluidos, por
demanda, com controle de qualidade constante das
Tabelas de Preços de Peças distribuídas pelas
montadoras GENERAL MOTORS, MERCEDES BENZ e
VOLVO.

30/12/2019 nãoSTJ   16125 2018 1/PROT 069/2018  97 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 528.039,60BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO
PEÇAS LTDA.
CNPJ: 00.728.162/0001-40

Apoio Administrativo – Celebração de Contrato para
Prestação de Serviço Terceirizado de Mensageiro e
Auxiliar de Serviços Gerais.

31/08/2021 simSTJ   11824 2017 1/PROT 012/2018  98 Ricardo Cecagno Gomes Peres
CPF: 561.210.081-72

Társila Aguiar Ramos
CPF: 665.076.341-15

Contrato: 11.417.230,40
Pró-Rata: 11.417.230,40

RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 06.350.648/0001-74
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Aquisição de licenças de uso do software Autodesk
Autocad.

22/01/2020STJ   5144 2015 1/PROT 072/2016  99 Maria Helena Pereira
CPF: 223.563.041-34
Viviane Menezes Xavier de Souza
CPF: 856.303.061-20
Seção de Arquitetura
CPF: 023.329.841-00

Fernanda Nunes Ribeiro
CPF: 083.412.046-14

Contrato: 169.211,00PRO-SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 03.620.200/0001-35

Execução de serviços de chaveiro. 27/01/2020 simSTJ   1313 2018 1/PROT 029/2018  100 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade
CPF: 011.719.861-73

Contrato: 27.089,88ADEIR FEITOSA PORTO-ME
CNPJ: 24.927.188/0001-86

Fornecimento de gêneros alimentícios. 31/01/2020 nãoSTJ   2293 2019 1/PROT 003/2019  101 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 258.246,00ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI
CNPJ: 19.600.228/0001-40

Fornecimento de gêneros alimentícios. 31/01/2020 nãoSTJ   32605 2018 1/PROT 002/2019  102 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 182.949,48CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.205.399/0001-60

Fornecimento de equipamento eletrônico – analisador de
linhas telefônicas, assim como suporte técnico, licença
de uso de software e transferência de conhecimento.

31/01/2020STJ   7087 2019 1/PROT 043/2019  103 André Valdevino
CPF: 723.970.201-49

Lenildo Pereira Lima
CPF: 019.515.227-10

Contrato: 239.846,00BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA
LTDA
CNPJ: 07.259.712/0001-79

Fornecimento de água mineral natural, com gás,
acondicionada em garrafa de 500ml.

14/02/2020STJ   37063 2018 1/PROT 008/2019  104 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 21.990,00CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 03.160.007/0001-69

Fornecimento de café em cápsulas. 19/02/2020STJ   2630 2019 1/PROT 048/2019  105 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 22.260,12UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 00.543.061/0001-03

Prestação de serviços de lavanderia em geral. 19/02/2020 simSTJ   4778 2018 1/PROT 034/2018  106 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 56.299,77LAVANDERIA PADRÃO LTDA ME
CNPJ: 02.452.824/0001-28

Prestação de serviços de inspeção. manutenção e
recarga, incluindo teste hidrostático e reposição de
preças com o fornecimento de todas as peças
necessárias, componentes e acessórios, de extintores
de incêndio do STJ.

21/02/2021 simSTJ   27390 2018 1/PROT 011/2019  107 José Maria de Jesus Duarte
CPF: 317.243.531-87

Romilson Luis de Souza
CPF: 182.276.781-49

Contrato: 44.418,00COMANDO EXTINTOR LTDA 
CNPJ: 04.985.849/0001-12

Fornecimento, instalação e assistência técnica, durante
período de garantia, de projetores multimídia para salas
de
julgamento, composto por projetor multimídia e tela de
projeção.

27/02/2020STJ   13183 2018 1/PROT 013/2019  108 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 119.726,99ABX SISTEMAS PREDIAIS LTDA ME
CNPJ: 09.330.975/0001-52

Fornecimento e aplicação de sinteco. 03/03/2020STJ   38675 2019 1/PROT 077/2019  109 Contrato: 10.552,00REALIZA ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.104.235/0001-66

Fornecimento de peças, componentes e acessórios
genuínos, pneus, lubrificantes, aditivos e fluidos, por
demanda, com controle de qualidade constante das
Tabelas de Preços de Peças distribuídas pelas
montadoras Citroen, Fiat, Peugeot e
Renault.

12/03/2020 nãoSTJ   39040 2018 1/PROT 004/2019  110 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 206.540,78AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI 
CNPJ: 21.248.483/0001-18

Aquisição de servidor de aplicação Jboss EAP que
incluam a atualização de versões e suporte técnico em
regime de 24 horas por dia, durante os 7 dias da
semana (24x7)

18/03/2020 simSTJ   9511 2017 1/PROT 011/2018  111 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 242.924,30TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 26.990.812/0001-15

Fornecimento de obras bibliográficas de origem
estrangeira. 

21/03/2020STJ   33442 2018 1/PROT 006/2019  112 Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 52.603,94 OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
CNPJ: 16.622.285/0001-32

Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada
em garrafão de 20 litros.

13/04/2020STJ   3385 2019 1/PROT 009/2019  113 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 396.446,40PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 72.602.303/0001-95

Execução de portaria e calçadas em concreto armado. 21/04/2020STJ   12578 2019 1/PROT 064/2019  114 José Roberto Queiroga Ferreira
CPF: 527.027.074-91

Andréa de Almeida Heringer
CPF: 376.626.431-15

Contrato: 286.046,66A E F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 28.787.582/0001-17

Prestação de serviços de Suporte e Manutenção de
Hardware para os equipamentos IBM Power 770+,
Hardware Management Console (modelo 7042-CR8) e
Switches SAN (modelo 2498-F48).

23/04/2020 simSTJ   9873 2018 1/PROT 041/2018  115 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 318.354,80IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.372.251/0100-38

Execução de reforma de imóvel funcional. 01/05/2020STJ   18602 2018 1/PROT 052/2019  116 José Roberto Queiroga Ferreira
CPF: 527.027.074-91

Andréa de Almeida Heringer
CPF: 376.626.431-15

Contrato: 508.999,53MENDONÇA & GONÇALVES CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ: 13.798.155/0001-67
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Aquisição, renovação e ampliação de licenças do
software Cvision PDF Compressor. 

04/05/2020 nãoSTJ   14523 2015 1/PROT 028/2017  117 Seção de Soluções Corporativas e
Padronização

Contrato: 170.824,00Trust Processamento de Dados Ltda - ME
CNPJ: 07.902.960/0001-96

Fornecimento de medicamentos e material
médico-hospitalar e material farmacológico, constantes
dos periódicos ABC Farma, Brasíndice ou tabela
SIMPRO.

08/05/2020STJ   37280 2018 1/PROT 016/2019  118 Keila Ramos de Melo
CPF: 680.570.166-04

Rosana Lopes Siqueira
CPF: 380.917.471-87

Contrato: 82.428,00DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA
CNPJ: 13.544.130/0001-37

Fornecimento parcelado de papel higiênico, com os
respectivos dispensers em regime de cessão gratuita.

08/05/2020STJ   700 2019 1/PROT 026/2019  119 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 166.842,00ADN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
CNPJ: 05.621.087/0001-38

Prestação de seguro total para 24 (vinte e quatro)
veículos de representação.

08/05/2020 simSTJ   37067 2018 1/PROT 019/2019  120 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 13.500,00GENTE SEGURADORA
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Prestação de serviços de inspeção, manutenção e
substituição de peças e acessórios para mangueiras de
incêndio.

12/05/2020STJ   1315 2019 1/PROT 023/2019  121 José Maria de Jesus Duarte
CPF: 317.243.531-87

Romilson Luis de Souza
CPF: 182.276.781-49

Contrato: 64.053,70LORENZI COMÉRCIO DE EXTINTORES EIRELLI
CNPJ: 01.778.924/0001-86

Execução de manutenção preventiva e corretiva,
funilaria, pintura e substituição de peças genuínas, com
controle de qualidade da montadora, para os veículos
de propriedade do STJ, que
se encontram em garantia de fábrica.

24/05/2020 simSTJ   5008 2018 1/PROT 048/2018  122 João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 331.493,46MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CNPJ: 00.003.228/0001-35

Prestação de serviços de planejamento, organização,
coordenação e acompanhamentode eventos, por
empresa especializada, com fornecimento de materiais e
serviços necessários à realização de eventos
institucionais originários e apoiados pelo STJ e ENFAM

24/05/2020 simSTJ   31644 2018 1/PROT 052/2018  123 Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 997.915.871-91
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 002.091.361-38
Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 640.399.193-00
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 018.306.661-85
Alexandre Sales de Oliveira
CPF: 843.828.721-20

Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Leonardo Peixoto de Melo
CPF: 799.493.631-87

Contrato: 14.299,99JDE CAMPOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 28.939.848/0001-08

Prestação de serviços de planejamento, organização,
coordenação e acompanhamentode eventos, por
empresa especializada, com fornecimento de materiais e
serviços necessários à realização de eventos
institucionais originários e apoiados pelo STJ e ENFAM

25/05/2020 simSTJ   31639 2018 1/PROT 050/2018  124 Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 997.915.871-91
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 002.091.361-38
Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 640.399.193-00
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 018.306.661-85
Alexandre Sales de Oliveira
CPF: 843.828.721-20

Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Leonardo Peixoto de Melo
CPF: 799.493.631-87

Contrato: 1.116.702,17AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
CNPJ: 20.964.886/0001-09

Prestação de serviços de planejamento, organização,
coordenação e acompanhamento deeventos, por
empresa especializada, com fornecimento de materiais e
serviços necessários à realização de eventos
institucionais originários apoiados pelo STJ e ENFAM.

26/05/2020 simSTJ   9950 2018 1/PROT 049/2018  125 Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 997.915.871-91
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 002.091.361-38
Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 640.399.193-00
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 018.306.661-85
Alexandre Sales de Oliveira
CPF: 843.828.721-20

Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Leonardo Peixoto de Melo
CPF: 799.493.631-87

Contrato: 208.846,00FULLBLESS EVENTOS EIRELI
CNPJ: 11.200.051/0001-83

Prestação de seguro total para 116 veículos da frota do
STJ.

27/05/2020 simSTJ   41945 2018 1/PROT 029/2019  126 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 39.000,00GENTE SEGURADORA
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Fornecimento parcelado de papel toalha bobina, com os
respectivos dispensers em regime de cessão gratuita.

27/05/2020 nãoSTJ   2844 2019 1/PROT 030/2019  127 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 274.176,00OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI-EPP
CNPJ: 09.400.443/0001-44
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Prestação de serviços terceirizados de fotografia e
revisão de texto.

01/06/2020 simSTJ   15164 2018 1/PROT 053/2018  128 Celi Canovas Feijó Araújo
CPF: 284.643.203-10
Jéssica Prado da Silva
CPF: 950.778.041-68

Ana Paula Nóbrega de Souza
CPF: 471.441.901-30
Eduardo da Silva Moura
CPF: 004.307.971-76

Contrato: 2.598.577,47PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA 
CNPJ: 78.533.312/0001-58

Prestação de serviços de planejamento, organização,
coordenação e acompanhamentode eventos, por
empresa especializada, com fornecimento de materiais e
serviços necessários à realização de eventos
institucionais originários e apoiados pelo STJ e ENFAM

02/06/2020 simSTJ   31643 2018 1/PROT 051/2018  129 Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 997.915.871-91
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 002.091.361-38
Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas
CPF: 640.399.193-00
Coordenadoria de Eventos Institucionais
CPF: 018.306.661-85
Alexandre Sales de Oliveira
CPF: 843.828.721-20

Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38
Renata Vieira Luz
CPF: 018.306.661-85
Leonardo Peixoto de Melo
CPF: 799.493.631-87

Contrato: 739.223,40UBC EVENTOS SERVIÇOS PROMOÇÕES  
LTDA-ME
CNPJ: 72.594.815/0001-57

Prestação de serviços de apoio técnico especializado na
área de tecnologia da informação (TI), compreendendo
planejamento, desenvolvimento, implantação, execução
e monitoramento de serviços relacionados à solução de
Business Intelligence do STJ.

07/06/2020STJ   22894 2016 1/PROT 055/2018  130 Seção de Padronização e Arquitetura de
Software
CPF: 564.446.481-49
Seção de Projetos de Sistemas
Administrativos
CPF: 229.074.568-57

Eduardo de Paula Neves
CPF: 054.844.336-06
Luciana Campos da Frota
CPF: 610.193.991-04

Contrato: 795.997,44FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS LTDA-EPP
CNPJ: 03.617.079/0001-92

Fornecimento de acesso à base de dados da Biblioteca
Digital Saraiva

11/06/2020 nãoSTJ   34014 2018 1/PROT 034/2019  131 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 17.940,00SARAIVA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ: 50.268.838/0001-39

Fornecimento e instalação de banner e vinil adesivo. 15/06/2020STJ   3276 2019 1/PROT 022/2019  132 Carlos José Viana
CPF: 304.834.171-49

Ângelo Augusto de Freitas
CPF: 338.723.256-04

Contrato: 15.272,50GERERSON ZALTRON SOLUÇÕES EM MÍDIA
CNPJ: 10.369.108/0001-00

Autorização para acessar o Sistema de Informações
Banco Central - Sisbacen

15/06/2020 nãoSTJ   6388 2015 1/PROT 048/2015  133 Seção de Apoio Técnico Contrato: 0,00BANCO CENTRAL DO BRASIL
CNPJ: 00.038.166/0001-05

Prestação de serviços terceirizados de Técnico em
Secretariado

16/06/2020 simSTJ   9306 2018 1/PROT 058/2018  134 Ricardo Cecagno Gomes Peres
CPF: 561.210.081-72

Társila Aguiar Ramos
CPF: 665.076.341-15

Contrato: 29.358.850,03BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
CNPJ: 36.770.857/0001-38

Prestação de serviço de recarga por demanda de
cilindros de gás FM 200.

18/06/2020 simSTJ   12254 2016 1/PROT 057/2018  135 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 013.563.395-81

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 169.982,00HIBERO EXTINTORES LTDA-ME
CNPJ: 00.687.495/0001-79

Prestação de serviços especializados de Segurança e
Medicina do Trabalho, para elaboração do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, do Laudo
Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho-
LTCAT e do Laudo de Insalubridade e Periculosidade

20/06/2020 nãoSTJ   26023 2018 1/PROT 068/2019  136 Guilherme Hudson da Fonseca Gossling
Valério
CPF: 140.781.390-00
Daily Margoto Filho
CPF: 710.725.607-63

Vinícios José Mota Couto
CPF: 411.913.316-87
Fábio Pereira Angelim
CPF: 874.401.721-91

Contrato: 16.900,00RH SAFE MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO LTDA
CNPJ: 34.640.423/0001-98

Fornecimento de açúcar cristal. 23/06/2020STJ   3898 2019 1/PROT 040/2019  137 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 36.972,00ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI
CNPJ: 19.600.228/0001-40

Prestação de serviços de inspeção, avaliação e
diagnóstico de qualidade de ar dos ambientes
climatizados do Superior Tribunal de justiça - STJ

23/06/2020STJ   4479 2019 1/PROT 038/2019  138 Daily Margoto Filho
CPF: 710.725.607-63

Fábio Pereira Angelim
CPF: 874.401.721-91

Contrato: 6.996,00AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA
CNPJ: 06.164.913/0001-20

Aquisição de solução de Subscrições do software
(Sistema operacional) Linux que incluam a atualização
de versões e suporte técnico em regime de 24 horas por
dia, durante os 7 dias da semana (24x7).

08/07/2020 simSTJ   2936 2018 1/PROT 040/2018  139 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 227.000,00O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA
CNPJ: 08.706.548/0001-63

Prestação de serviços de desenvolvimento de software
com uso de práticas ágeis, com alocação de
mão-de-obra residente.

13/07/2020 simSTJ   12017 2016 1/PROT 064/2018  140 Jardel Lidório Baltar
CPF: 689.568.941-91
Coordenadoria de Desenvolvimento de
Soluções de Software
CPF: 689.568.941-91

Francisco Ricardo de Gois Lima
CPF: 563.636.561-68

Contrato: 8.931.540,00GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA
CNPJ: 12.130.013/0001-64

Fornecimento de obras bibliográficas de origem
nacional

27/07/2020STJ   981 2019 1/PROT 021/2019  141 Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 173.903,10EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE
LIVROS LTDA
CNPJ: 08.065.700/0001-76

Fornecimento parcelado de sabonete líquido com os
respectivos dispensers em regime de cessão gratuita.

31/07/2020STJ   41996 2018 1/PROT 024/2019  142 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 21.303,00ADN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
CNPJ: 05.621.087/0001-38
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Prestação de seguro total para 7 veículos da frota do
STJ.

12/08/2020STJ   11877 2019 1/PROT 044/2019  143 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 6.800,00GENTE SEGURADORA
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Contratação de ferramenta de monitoramento online e
em tempo real da presença do Superior Tribunal de
Justiça em redes sociais, blogs e fóruns de discussão na
internet, com previsão de suporte técnico remoto e
treinamento.

18/08/2020STJ   5100 2019 1/PROT 050/2019  144 Tatiana Cochlar da Silva Araujo
CPF: 717.106.801-30

Manoella Maria Pereira Ramalho
Martins
CPF: 606.580.291-34

Contrato: 46.891,00TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM
CONECTIVIDADE LTDA
CNPJ: 80.043.904/0001-33

Prestação de serviço de educação corporativa
denominado de Programa de Formação para
Desenvolvimento WEB, na modalidade à distância

21/08/2020 nãoSTJ   16101 2019 1/PROT 051/2019  145 Jeanne Silva Nogueira
CPF: 005.360.131-95

André Francisco Oliveira Carneiro
Fachin
CPF: 335.437.368-76

Contrato: 17.600,00AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. 
CNPJ: 05.555.382/0001-33

Prestação de serviços corporativos de comunicação de
voz e dados (Serviço Móvel Pessoal – SMP), incluindo
os aparelhos móveis (Smartphones), em regime de
comodato.

30/08/2020 simSTJ   5908 2018 1/PROT 088/2018  146 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 600.229,24TELEFÔNICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender aps
Projetos Socioeducativo

31/08/2020 nãoSTJ   3406 2019 1/PROT 039/2019  147 Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
CPF: 373.202.701-53

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
CPF: 373.393.971-91

Contrato: 26.706,90B V ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 22.759.683/0001-06

Contratação de serviços técnicos profissionais
especializados para a realização da ação de educação
"Complementação de curso de inglês - Longman
Preparation for the IBT - TOEFL".

13/09/2020STJ   13792 2019 1/PROT 035/2019  148 Fabianna Accioly Bezerra
CPF: 007.402.474-41

Raquel Pereira Alves
CPF: 014.306.351-00

Contrato: 18.025,00UNITE - ENSINO DE IDIOMAS LTDA 
CNPJ: 30.351.551/0001-60

Fornecimento de base de dados para acesso a
periódicos Online da Editora Fórum.

18/09/2020 simSTJ   12784 2019 1/PROT 053/2019  149 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 30.901,00EDITORA FORUM LTDA
CNPJ: 41.769.803/0001-92

Fornecimento de veículos oficiais de transporte coletivo. 24/09/2020STJ   15632 2019 1/PROT 055/2019  150 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20

Contrato: 696.000,00PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. 
CNPJ: 67.405.936/0001-73

Contratação de serviços técnicos especializados nos
softwares livres de apoio às atividades realizadas pela
biblioteca ministro oscar saraiva.

29/09/2020STJ   13526 2016 1/PROT 005/2019  151 José Ronaldo Vieira
CPF: 875.907.861-87

Vera Regina Manzke
CPF: 375.464.900-06

Contrato: 471.000,00N DE ARAUJO SELLIN DESENVOLVIMENTO DE
SISTEM
CNPJ: 19.915.825/0001-64

Fornecimento de óleo diesel comum para o
abastecimento de 7 (sete) grupos geradores de energia
elétrica de emergência da sede do STJ

30/09/2020 nãoSTJ   40386 2018 1/PROT 054/2019  152 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 145.490,40 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 01.466.091/0013-51

Prestação de serviços de manutenção de persianas
verticais e cortinas rolô.

30/09/2020STJ   20848 2018 1/PROT 059/2018  153 José Roberto Queiroga Ferreira
CPF: 527.027.074-91

Andréa de Almeida Heringer
CPF: 376.626.431-15

Contrato: 47.777,80J R DECORACOES LTDA - ME
CNPJ: 00.857.865/0001-79

Fornecimento e instalação de vidros diversos, incluindo
as ferragens, nos edifícios que compõem a
sede do CONTRATANTE, seus edifícios anexos e
residências funcionais, e reposição de vidros
danificados da
fachada dos prédios que compõem a sede.

14/10/2020 simSTJ   6572 2018 1/PROT 010/2019  154 Fernando Muniz da Silva
CPF: 877.753.521-91

Eduardo Abrahão
CPF: 392.904.501-00

Contrato: 185.999,00LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
PREDIAL LTDA - ME
CNPJ: 05.877.971/0001-38

Fornecimento de veículos oficiais de transporte
institucional.

15/10/2020STJ   30386 2019 1/PROT 062/2019  155 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20

Contrato: 1.044.900,00NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.104.117/0007-61

Fornecimento de veículos oficiais de apoio especial. 22/10/2020 nãoSTJ   34397 2019 1/PROT 065/2019  156 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20

Contrato: 434.838,00FCA FIAT AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA /
JEEP MOTORS 
CNPJ: 16.701.716/0036-86

Contratação de serviços técnicos profissionais
especializados para a realização da ação interna de
educação corporativa denominada "Curso de Língua
Estrangeira para Ministros".

02/11/2020 simSTJ   10963 2019 1/PROT 025/2019  157 José Fábio Barbosa de Santana
CPF: 794.171.591-00

Aline Puton
CPF: 028.054.495-25

Contrato: 285.690,00MUNHOZ & MUNHOZ LTDA 
CNPJ: 04.947.351/0001-65

Prestação de serviços de encadernação de livros e
documentos em capa dura.

07/11/2020STJ   16725 2019 1/PROT 070/2019  158 Contrato: 9.417,40COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA-ME 
CNPJ: 03.462.349/0001-33

Prestação de serviços de fornecimento, montagem e
desmontagem de palcos necessários à realização de
eventos institucionais originários e/ou apoiados pelo STJ
e ENFAM.

10/11/2020 simSTJ   20742 2019 1/PROT 071/2019  159 Aline Tavares Gurgel
CPF: 640.399.193-00

Natália Paes Carvalho Arévalo
CPF: 002.091.361-38

Contrato: 29.985,00ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA
CNPJ: 18.297.749/0001-08

Fornecimento e montagem de estações de trabalho do
tipo ML3 e gaveteiros volante tipo G3-a na sede do
Superior Tribunal de Justiça.

24/11/2020 nãoSTJ   5942 2019 1/PROT 074/2019  160 Keila Faria Ferreira
CPF: 628.860.701-06

Carlos Anderson Costa de Almeida
CPF: 019.884.561-85

Contrato: 221.997,30TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 21.306.287/0001-52
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Fornecimento parcelado de álcool em gel 70%,
juntamente com os respectivos dispensers, em regime
de cessão gratuita.

14/12/2020STJ   16580 2019 1/PROT 060/2019  161 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 16.188,00N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.408.662/0001-23

Renovação dos serviços de garantia de atualização de
versão e suporte técnico direto do fabricante, em regime
de 24x7, dos softwares que compõem a solução de
virtualização de servidores de rede VMware.

20/12/2020 nãoSTJ   24997 2015 1/PROT 071/2016  162 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 924.437,43COMPWIRE INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 01.181.242/0003-53

Aquisição de licenças do software Cvision
PDFCompressor com garantia do fabricante.

21/12/2020 nãoSTJ   34403 2017 1/PROT 080/2017  163 Seção de Soluções Corporativas e
Padronização

Contrato: 2.014.600,00Trust Processamento de Dados Ltda - ME
CNPJ: 07.902.960/0001-96

Prestação de seguro total para 18 (dezoito) veículos da
frota do STJ.

29/12/2020STJ   17223 2019 1/PROT 057/2019  164 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 7.000,00GENTE SEGURADORA
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Contratação de solução integrada de gestão de saúde,
incluindo serviços de operações assistida, de suporte
técnico, atualização de versões e de treinamento.

29/12/2020STJ   15485 2015 1/PROT 084/2016  165 Coordenadoria de Benefícios
CPF: 512.529.371-72
Marília Soares de Melo Chaffim
CPF: 729.260.821-34

Iranilda Bastos de Paula
CPF: 395.852.473-72

Contrato: 3.238.741,08BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE
LTDA
CNPJ: 03.854.323/0001-30

Fornecimento parcelado de papel toalha interfolhado
com os respectivos dispensers em regime de cessão
gratuita.

06/01/2021STJ   14234 2019 1/PROT 069/2019  166 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 121.212,00OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI-EPP
CNPJ: 09.400.443/0001-44

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

20/01/2021 simSTJ   19912 2018 1/PROT 027/2019  167 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 665.039.491-20

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 60.734,80VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 
CNPJ: 23.921.349/0001-61

Prestação de serviço de comunicação de dados para
conexão da rede do STJ à Internet.

07/03/2021 simSTJ   38242 2018 1/PROT 036/2019  168 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87
José Henrique Terrell de Macedo Soares
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 121.100,00TELEFÔNICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva com reposição de peças, para um
espectrômetro de massa portátil (detector de narcóticos
e explosivos) marca Smiths Detection, modelo MMTD.

07/03/2021 simSTJ   41299 2018 1/PROT 028/2019  169 Eduardo Alexandre Morais Fiore
CPF: 225.477.461-15

Renato Nery Lima Carvalho
CPF: 397.913.431-87

Contrato: 87.464,30Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 26.308.513/0001-58

Prestação de serviço de comunicação de dados para
conexão da rede do STJ à Internet

31/03/2021 simSTJ   16541 2019 1/PROT 037/2019  170 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87
José Henrique Terrell de Macedo Soares
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 168.520,00ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A
CNPJ: 04.622.116/0001-13

Prestação de serviços de interpretação simultânea em
língua brasileira de sinais (LIBRAS) para atender as
demandas do Superior Tribunal de Justiça.

11/04/2021STJ   5554 2019 1/PROT 046/2019  171 Simone Pinheiro Machado de Souza
CPF: 573.150.191-20

Wallace Gadêlha Duarte
CPF: 292.690.161-53

Contrato: 163.964,40ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO - EPP
CNPJ: 08.202.383/0001-92

Prestação de serviços de extensão de garantia “Dell
PROSUPPORT- missão crítica” para os equipamentos
servidores DELL/EMC na modalidade 24x7.

23/04/2021 nãoSTJ   20633 2018 1/PROT 001/2019  172 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 635.623.161-00

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 201.060,00CPD CONSULTORIA PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 00.395.228/0001-28

Prestação de serviços de transporte terrestre de
pessoas a serviço do Superior Tribunal de Justiça, por
demanda, no âmbito do Distrito Federal, nos limites da
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal - RIDE.

24/05/2021 simSTJ   16871 2019 1/PROT 058/2019  173 Alexandre José Lima Oliveira
CPF: 376.846.121-15

Flávio Carlos Snel de Oliveira
CPF: 343.381.361-20

Contrato: 1.813.521,38SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO
E INTER
CNPJ: 24.427.002/0001-20

Aquisição de solução de segurança para equipamentos
servidores do Superior Tribunal de Justiça, incluindo os
serviços de instalação e configuração, suporte técnico e
garantia.

24/05/2021 nãoSTJ   11947 2017 1/PROT 033/2017  174 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 300.000,00FAST SECURITY TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA-EPP
CNPJ: 10.647.012/0001-66

Prestação de serviços de administração e
gerenciamento compartilhado de frota para a
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de
peças, pneus, insumos, acessórios e mão de obra
especializada de veículos oficiais.

07/06/2021 simSTJ   36790 2018 1/PROT 059/2019  175 Alexandre Alves Galrão
CPF: 285.028.761-04
Eduardo Velloso
CPF: 545.078.470-87
João de Sousa Pereira Filho
CPF: 461.208.661-91

Marcio Alexandre Souza Nascimento
CPF: 053.098.817-86
Marco Antonio Moreira
CPF: 146.330.428-58
Claudio Mustefaga
CPF: 646.728.241-87

Contrato: 2.284.595,25MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP
CNPJ: 01.312.680/0001-41

Prestação de serviços, com cessão de mão de obra, de
caráter operacional, referente à virtualização de
processos, petições e outros documentos, bem como o
de captura de dados.

20/06/2021 simSTJ   10298 2019 1/PROT 063/2019  176 José Paulo Ramos
CPF: 504.360.901-04

David Souza dos Santos
CPF: 858.500.471-15

Contrato: 8.547.006,80ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL
CNPJ: 26.444.653/0001-53
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Fornecimento de licenças adicionais ao software de
gestão estratégica STRATEC com suporte, garantia e
atualizações, bem como renovação de suporte, garantia
e atualizações para licenças já existentes.

03/07/2021STJ   35857 2018 1/PROT 020/2019  177 Elaine Nóbrega Borges
CPF: 716.784.091-20

Ana Cláudia de Almeida Abreu Faria
CPF: 490.372.931-15

Contrato: 427.316,64STRATEC INFORMÁTICA EIRELI -ME
CNPJ: 07.526.151/0001-27

Prestação dos serviços de publicação no Diário Oficial
da União dos atos oficiais realizados pelo STJ nos
termos da legislação vigente.

06/07/2021STJ   5836 2016 1/PROT 017/2016  178 Inaê Cerqueira Alvarenga
CPF: 645.570.651-04
Francinaldo de Sousa Moreira
CPF: 724.518.661-87

Paula Daniela Lima Pacheco
CPF: 836.562.271-87
Isabel Cristina de Sousa Ferreira
CPF: 410.876.231-20

Contrato: 526.737,28IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00

Prestação de serviços, com cessão de mão de obra, de
armazenamento, distribuição, movimentação de bens e
manutenção preventiva e corretiva em máquinas,
equipamentos e eletrodomésticos de propriedade do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.

09/07/2021 simSTJ   7212 2019 1/PROT 067/2019  179 Joseli Alves Gondin
CPF: 342.953.051-20

Keila Faria Ferreira
CPF: 628.860.701-06

Contrato: 3.191.669,60BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
CNPJ: 36.770.857/0001-38

Fornecimento de acesso ao periódico eletrônico
Broadcast Político.

10/07/2021 simSTJ   10929 2019 1/PROT 047/2019  180 Biblioteca Ministro Oscar Saraiva
CPF: 714.207.461-20
Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro
CPF: 024.781.051-79

Mônia Zoraima Câmara Magalhães
CPF: 081.209.066-75
Laila de Moura Dantas
CPF: 512.887.451-68

Contrato: 188.659,80AGÊNCIA ESTADO LTDA
CNPJ: 62.652.961/0001-38

Prestação dos serviços de instalação, desmontagem,
transporte e montagem de divisórias, painéis, portas e
componentes, com o fornecimento dos materiais.

12/07/2021 simSTJ   12157 2019 1/PROT 072/2019  181 Fernando Muniz da Silva
CPF: 877.753.521-91

Eduardo Abrahão
CPF: 392.904.501-00

Contrato: 871.000,00A DELEALP INDUSTRIAL DE MÓVEIS - EIRELI
CNPJ: 02.850.296/0001-65

Prestação de serviços de gerenciamento informatizado
via web e controle de aquisição de combustíveis em
rede de postos credenciados por meio de sistema de
gerenciamento integrado para a captura eletrônica de
dados, que ofereça acompanhamento on-line da frota do
CONTRATANTE no Distrito Federal e entorno, bem
como nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

29/08/2021 simSTJ   16138 2019 1/PROT 075/2019  182 Sidney Lopes da Silveira
CPF: 385.716.091-87

Paulo Roberto Alves de Morais
CPF: 352.057.921-91

Contrato: 1.858.400,45GOLDI SERVICOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.217.208/0001-74

Prestação de serviços especializados de apoio
administrativo de operação de mesas telefônicas.

03/09/2021 simSTJ   10895 2019 1/PROT 076/2019  183 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes
Rêgo
CPF: 897.510.603-97

Joás de Santana Soares
CPF: 480.636.815-68

Contrato: 537.848,00G.S.I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP
CNPJ: 15.219.654/0001-88

Prestação de serviços de chaveiro com reposição de
peças.

27/09/2021 simSTJ   17325 2019 1/PROT 066/2019  184 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade
CPF: 011.719.861-73

Contrato: 32.000,00APOLO CHAVEIRO E CARIMBOS EIRELI
CNPJ: 03.556.938/0001-80

Prestação de serviços técnicos continuados de
Operação, Manutenções corretivas, manutenções
preventivas e gerenciamento dos Softwares e
Hardwares, para o sistema de Supervisão e Controle
Predial instalados na sede do STJ.

05/12/2021 simSTJ   39436 2018 1/PROT 033/2019  185 Guilherme Hudson da Fonseca Gossling
Valério
CPF: 140.781.390-00

Vinícios José Mota Couto
CPF: 411.913.316-87

Contrato: 2.909.309,10STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA.
CNPJ: 26.241.737/0001-90

Fornecimento de licenças ETLA - Enterprise para o uso
de software da empresa Adobe.

14/12/2021STJ   7957 2018 1/PROT 056/2018  186 Seção de Atendimento a Ministros
CPF: 482.768.041-87
Coordenadoria de Infraestrutura
CPF: 239.065.021-04

Éber Altino Gomes de Andrade
CPF: 342.925.511-20
Ricardo Gomes da Silva
CPF: 611.634.731-20

Contrato: 832.850,00MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 04.198.254/0001-17

Aquisição de notebooks - adesão à ata de registro de
preços TRF 3° Região n° 031/2017-RP.

11/01/2022 nãoSTJ   7940 2018 1/PROT 065/2018  187 Winston Luiz de Oliveira Rodrigues
CPF: 308.232.931-49

Alexander Kenedy dos Santos Lima
CPF: 225.487.341-53

Contrato: 321.111,00TORINO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03.619.767/0001-91

Contratação de expansão do licenciamento Vmware com
atualizações de versões e suporte telefônico.

30/01/2022 nãoSTJ   17652 2018 1/PROT 081/2018  188 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 802.516,80INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI
LTDA EPP
CNPJ: 10.933.831/0001-70

Prestação de serviços de impressão para o Superior
Tribunal de Justiça - STJ, abrangendo o fornecimento de
equipamentos, suprimentos (exceto papel) e serviços de
manutenção e suporte técnico.

04/03/2022 nãoSTJ   7777 2017 1/PROT 009/2018  189 Winston Luiz de Oliveira Rodrigues
CPF: 308.232.931-49

Alexander Kenedy dos Santos Lima
CPF: 225.487.341-53

Contrato: 6.702.173,57
Pró-Rata: 6.383.803,68

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 07.432.517/0001-07

Fornecimento e instalação de novos servidores RISC,
baseado em processadores dafamília “power” com
sistema operacional AIX – modelo S922 com garantia e
extensão de garantia para os switches ROCE IBM
G8264.

17/04/2022STJ   949 2018 1/PROT 076/2018  190 Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação
CPF: 305.353.011-20
Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

Leonardo de Freitas Rocha
CPF: 075.462.377-77
José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 2.510.733,55LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM
INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 19.877.285/0001-71
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Aquisição de solução de backup em disco, incluindo os
serviços de instalação, migração e configuração,
prestação de serviços de assistência técnica,
manutenção preventiva, manutenção corretiva com
substituição de peças e
suporte técnico.

19/04/2022 simSTJ   14251 2017 1/PROT 020/2018  191 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 3.151.153,00A2B SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - EPP
CNPJ: 06.266.214/0001-90

Aquisição de biblioteca de fitas automatizada, instalação
e configuração, com garantia, e prestação de serviços
de assistência técnica, com manutenção preventiva
programada, manutenção corretiva com substituição de
peças, e suporte técnico.

23/04/2022 nãoSTJ   14282 2017 1/PROT 022/2018  192 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 1.039.900,00IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E
SERVIÇOS LIMITADA
CNPJ: 33.372.251/0001-56

Fornecimento de licenciamento Microsoft na modalidade
Enterprise Agreement (EA), contemplando o pacote
Microsoft 365 E3 complementado pelos produtos
"Windows Defender ATP", "Office 365 ATP" e "Azure
ATP".

10/06/2022STJ   15359 2018 1/PROT 031/2019  193 Valmir Ferreira Gomes
CPF: 239.065.021-04

Ricardo Gomes da Silva
CPF: 611.634.731-20

Contrato: 18.751.297,92LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM
INFORMÁTICA SA
CNPJ: 19.877.285/0002-52

Prestação de Serviços de Suporte Premium de
manutenção corretiva, preventiva e preditiva e
assistência técnica, com suporte remoto e local na
modalidade 24x7 para o hardware e software do
ambiente IBM.

09/10/2022STJ   26016 2018 1/PROT 061/2019  194 Osvaldo Souza Menezes Júnior
CPF: 733.199.531-68

Bruno Cardoso
CPF: 715.886.471-53

Contrato: 3.416.290,92IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E
SERVIÇOS LIMITADA
CNPJ: 33.372.251/0001-56

Fornecimento de Solução Integrada de Controle de
Acesso de Pessoas e Veículos, compreendendo a
elaboração de projeto executivo de instalação e
parametrização, o fornecimento de equipamentos,
softwares aplicativos e licenças de uso.

19/12/2022STJ   11439 2015 1/PROT 078/2017  195 Jair Pereira da Silva
CPF: 492.806.351-15

Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Contrato: 3.486.800,00RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA -
ME
CNPJ: 06.997.744/0001-09

Prestação de serviços técnicos de organização,
planejamento e realização de concurso público para
provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do
Superior Tribunal de Justiça.

26/12/2022 nãoSTJ   11829 2016 1/PROT 077/2017  196 Inaê Cerqueira Alvarenga
CPF: 645.570.651-04

Paula Daniela Lima Pacheco
CPF: 836.562.271-87

Contrato: 2.725.722,00CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS
CNPJ: 18.284.407/0001-53

Fornecimento de solução de Gestão e Análise de
vulnerabilidade e conformidade com atualização.

30/12/2022STJ   19318 2018 1/PROT 086/2018  197 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 160.000,00DFTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 09.650.283/0001-91

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos não perigosos gerados nas
dependências do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinação ou disposição final
ambientalmente adequada.

31/12/2022 nãoSTJ   1787 2017 1/PROT 019/2017  198 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 360.000,00Capital Indústria e Comércio de Produtos
Recicláveis Ltda
CNPJ: 06.096.335/0001-31

Prestação de serviços de emissão de certificados
digitais, sob demanda.

30/07/2023 nãoSTJ   27132 2017 1/PROT 043/2018  199 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 68.812,50CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CNPJ: 01.554.285/0001-75

Fornecimento de solução de armazenamento de dados
em massa (storage) para o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), incluindo serviço de implantação da solução,
suporte e garantia técnica pelo período de 60 (sessenta)
meses.

30/12/2023STJ   31184 2018 1/PROT 091/2018  200 Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação
CPF: 305.353.011-20
Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 248.441.871-04

Leonardo de Freitas Rocha
CPF: 075.462.377-77
José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 3.000.000,00ZOOM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.105.781/0001-65

Fornecimento de solução de Web Application Firewall
(WAF) com serviços de instalação, configuração,
suporte técnico e treinamento.

30/12/2023 nãoSTJ   41020 2018 1/PROT 087/2018  201 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 865.835.811-91

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 667.999,00TELTEC SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 04.892.991/0001-15

Prestação de serviços de controle de vetores e pragas
urbanas, que abrange dedetização, desinsetização e
desratização com fornecimento de material e mão de
obra qualificada.

14/01/2024STJ   33525 2018 1/PROT 077/2018  202 Brunno Cardoso de Medeiros
CPF: 000.896.291-08

Johann Fenselau de Felippes
CPF: 001.830.611-01

Contrato: 99.894,95W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP
CNPJ: 05.283.260/0001-35

Fornecimento de Solução de Visibilidade de Tráfego
Criptografado, incluindo a aquisição, instalação,
configuração, suporte técnico e treinamento.

29/02/2024STJ   25887 2018 1/PROT 014/2019  203 Seção de Gestão de Contratações de TIC
CPF: 688.675.731-87

José Henrique Terrell de Macedo
Soares
CPF: 635.623.161-00

Contrato: 519.068,00TELTEC SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 04.892.991/0001-15
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Prestação de serviços de consultoria, com vistas à
elaboração de Projeto Básicoe Projeto Executivo
(proposição técnica), e outros documentos necessários
à readequação, atualização e modernização de toda a
estrutura de áudio, vídeo e dados.

03/03/2024STJ   7568 2017 1/PROT 015/2019  204 Sidnei Vicente
CPF: 791.715.759-87

João Paulo da Silva
CPF: 713.754.491-68

Contrato: 547.785,09MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 
CNPJ: 03.517.258/0001-58

Fornecimento de base de dados para acesso a
periódicos Online da Editora LEX Magister.

02/04/2024STJ   41571 2018 1/PROT 017/2019  205 Allan Rafael Lima Leite
CPF: 859.518.111-04

Roberta Penha e Silva Marins
CPF: 000.086.781-03

Contrato: 13.200,00LEX EDITORA S/A
CNPJ: 61.160.768/0001-17

Prestação de serviços de publicidade legal impressa
e/ou eletrônica em jornais de grande circulação.

26/05/2024STJ   39218 2018 1/PROT 018/2019  206 Rahchel Bremgartner Alencar
CPF: 333.771.201-06

Danielle Ximenes Lima Moreira
CPF: 000.381.411-40

Contrato: 109.474,50EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A -
EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42

Fornecimento e instalação de sistema de CFTV/IP, para
implantação de solução integrada do Superior Tribunal
de Justiça e seus prédios de apoio, incluindo
fornecimento de equipamentos e componentes,
softwares aplicativos e licenças de uso, recursos de
armazenamento (storage), bem como os respectivos
serviços de instalação, integração entre os componentes
da solução e customizações de integração com o
Sistema de Controle de Acesso atual - Lenel/OnGuard,
treinamento de equipe interna, operação assistida,
suporte e manutenção preventiva da solução.

21/08/2024STJ   19451 2017 1/PROT 045/2019  207 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos
CPF: 564.147.491-68

Ronaldo Cesar Barbosa de Andrade
CPF: 011.719.861-73

Contrato: 2.599.745,00L8 NETWORKS LTDA
CNPJ: 19.952.299/0001-02

Fornecimento de energia elétrica horo-sazonal.STJ   29601 2016 1/PROT 007/2017  208 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 4.691.000,00COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CNPJ: 00.070.698/0001-11

Fornecimento de energia por medição de ar
condicionado.

STJ   29603 2016 1/PROT 009/2017  209 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 2.596.561,11COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CNPJ: 00.070.698/0001-11

Fornecimento de energia ao Edifício Sede do STJ.STJ   29602 2016 1/PROT 008/2017  210 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 287.000,00COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CNPJ: 00.070.698/0001-11

Fornecimento de energia na modalidade medição de luz
e força.

STJ   29600 2016 1/PROT 006/2017  211 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 371.000,00COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CNPJ: 00.070.698/0001-11

Prestação de serviço público de energia elétrica para
consumidores titulares de unidades consumidoras do
Grupo B.

nãoSTJ   29599 2016 1/PROT 010/2017  212 Vítor Augusto de Souza Mota
CPF: 033.207.121-95

Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior
CPF: 493.056.891-91

Contrato: 27.000,00COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CNPJ: 00.070.698/0001-11

prestação de serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário no Superior Tribunal de Justiça,
observadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis, bem como os termos e condições
estabelecidos em resoluções da Agência Reguladora
obs- (contrato com prazo de vigência indeterminado)

nãoSTJ   6049 2014 1/PROT 023/2014  213 Fernando Muniz da Silva
CPF: 877.753.521-91

Eduardo Abrahão
CPF: 392.904.501-00

Contrato: 2.471.000,00COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL - CAESB
CNPJ: 00.082.024/0001-37

Total de Contratos: 213
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