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RESUMO 

 

A pesquisa tem por objeto avaliar a possível celeridade conferida pela adoção do pregão nas 

contratações realizadas pelo Superior Tribunal de Justiça no período de 2002 a 2008, em 

relação às demais modalidades. Pretende-se verificar qual das formas de pregão, presencial ou 

eletrônico, apresentou-se mais célere nessas contratações, no período em estudo. Para tanto, 

optou-se pela abordagem descritiva de revisão bibliográfica e normativa acerca do assunto, 

além da coleta de dados nos relatórios elaborados pela Comissão Permanente de Licitação e 

no Sistema Administra, responsável pelo registro e acompanhamento dos contratos celebrados 

pelo Superior Tribunal de Justiça, comparando-se o tempo médio apurado das contratações 

por modalidade de licitação, em cada ano do período analisado. Constatou-se que a adoção do 

pregão trouxe ao Superior Tribunal de Justiça maior celeridade nos processos licitatórios 

quando comparado às demais modalidades. A forma do pregão presencial mostrou-se mais 

célere que a do eletrônico, em setenta e um por cento do período estudado.  

 

Palavras-chaves: Pregão Eletrônico. Pregão Presencial. Celeridade. 
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1 I�TRODUÇÃO 

 

 

Os procedimentos para comprar bens e serviços no setor público estão sendo 

profundamente modificados com a introdução das novas tecnologias da informação que 

permitem, por exemplo, a realização de leilões pela internet e a difusão do uso de cartões 

eletrônicos governamentais. O Brasil tem avançado muito nesse campo nos últimos anos. As 

políticas de consolidação de atividades e operações governamentais eletrônicas no Brasil têm 

sido prioridades tanto a nível federal, quanto subnacional. Uma das áreas em que elas foram 

mais bem sucedidas até agora foi a de compras eletrônicas. 

O ano de 2007 foi um marco na utilização da forma de licitar através do pregão 

eletrônico, pois, nesse ano o Governo Federal economizou R$ 3,2 bilhões com o uso do 

pregão eletrônico nas aquisições de bens e serviços. O ganho equivale a uma redução de 

16,3% obtida na contratação de R$ 16,5 bilhões por meio dessa modalidade de compra. Em 

2006 a economia foi R$ 1,8 bilhão, equivalente a 14% dos R$ 11,1 bilhões licitados, 

(I�TER�ET, 2008). 

A economia é obtida pela diferença do preço máximo aceito pela administração por 

cada produto ou serviço e o que efetivamente foi contratado após a disputa on-line entre os 

fornecedores. As aquisições através de pregão eletrônico são realizadas por meio do 

“PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL1” e podem ser acompanhadas em 

tempo real pela sociedade. 

O grande crescimento do uso dessa modalidade ocorreu após a publicação do Decreto 

n°. 5.450, de 30 de maio de 2005, que tornou obrigatório o uso do pregão, dando preferência à 

forma eletrônica, nas aquisições de bens e serviços comuns do Governo Federal. Em 2005 e 

2006 o seu desempenho já havia atingido os percentuais de 20,8% e de 57%, respectivamente, 

(I�TER�ET, 2008). 

O Decreto nº. 5.450/05 determina que o pregão deve ser utilizado na contratação de 

bens e serviços comuns – aqueles com especificação amplamente reconhecida pelo mercado. 

O pregão eletrônico é caracterizado pela inversão das fases no processo de licitação e pelo 

leilão reverso, no qual o vencedor é aquele que oferecer o menor preço. 

A modalidade pregão possui duas formas de utilização: na eletrônica a disputa de 

preços ocorre com o envio sucessivo de lances pela internet e, na forma presencial, as 

                                                 
1O sítio oficial de compras do governo federal está disponível no endereço: www.comprasnet.gov.br. 
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propostas e os lances são apresentados em sessão pública presencial com a participação dos 

licitantes (I�TER�ET, 2008). 

O Pregão Eletrônico é a modalidade de licitação que permite a aquisição de bens e 

serviços comuns, independentemente do valor da contratação, onde a disputa de preços entre 

os fornecedores ocorre em sessão pública, via internet, denominada de “sessão virtual”, 

(I�TER�ET, 2008). 

Dentre as vantagens do pregão eletrônico para a Administração Pública, para 

fornecedores e para a sociedade, destacam-se: 

1. Agilidade: é um sistema completamente automatizado, sem burocracia, que pode ser 

acessado de qualquer localidade pela internet, sem necessidade de deslocamento físico 

até a central de compras, reduzindo o tempo gasto no processo e consequentemente os 

custos; 

2. Economia: o sistema oferece maior número de fornecedores cadastrados, aumentando 

a competitividade nas ofertas e, por conseqüência, reduzindo os custos no processo; 

3. Segurança: o acesso é permitido somente mediante senha cadastrada pela internet; 

4. Imparcialidade: assegura aos participantes, igualdade de condições de participação, o 

sigilo e a imparcialidade do administrador durante a sessão eletrônica de disputa que 

apura a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, de forma que o 

princípio da igualdade ou da isonomia prevaleça no procedimento licitatório; e 

5. Transparência: todas as sessões de disputa são públicas, e pode ser acompanhada 

diretamente pelo cidadão via internet pelo portal sem necessidade de credenciamento 

prévio ou senha (I�TER�ET, 2008). 

 

 O art. 22 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, define como modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. No entanto, em meados de 2000 

foi criada uma nova forma de licitação: o pregão. A partir de dezembro do mesmo ano foi 

adotada uma inovação ainda maior com o Decreto nº. 3.697, de 21 de dezembro de 2000, o 

chamado pregão eletrônico, isto é, o pregão realizado pela internet. 

Neste contexto, o presente estudo busca analisar a nova modalidade de licitação 

(pregão), realizada tanto na forma presencial como na eletrônica, fazendo a comparação 

macro entre os dois procedimentos, bem como, de forma mais incisiva (micro), a fim de 

verificar qual das formas de pregão representa maior celeridade ao processo licitatório e quais 

as possíveis vantagens para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando comparado com as 

outras modalidades de licitação. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

 A questão de pesquisa a ser respondida é se à adoção da modalidade licitatória pregão, 

no período de 2002 a 2008, tem contribuído para maior celeridade dos processos de 

contratações e aquisições no âmbito do STJ. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral é analisar a aplicação do pregão no STJ, nas formas presencial e 

eletrônica, comparando-as, bem como observar até que ponto o pregão trouxe celeridade ao 

processo licitatório e vantagens para o STJ, quando comparado com as outras modalidades de 

licitação. Para consecução desse objetivo maior, têm-se como objetivos específicos:  

1. Identificar pontos positivos e negativos na utilização da modalidade pregão no 

STJ; e 

2. Identificar qual das tipologias de pregão (presencial ou eletrônico) tem 

proporcionado maior celeridade aos certames licitatórios no STJ. 

 

1.3 Justificativa e Relevância 

 

Justifica-se o estudo em tela, bem como lhe atribui relevância, em função da 

contribuição que traz para os debates sobre a atual modelagem que se dá ao processo 

licitatório no âmbito do Poder Judiciário, em especial no STJ. O interesse pelo tema se dá em 

função das fortes mudanças provocadas pela a adoção do pregão nas aquisições 

governamentais, tendo em vista tratar-se de nova modalidade licitatória no ordenamento 

brasileiro. 

 

1.4 Hipóteses 

 

A adoção da modalidade de licitação pregão representou vantagem em termos de 

celeridade nas contratações pelo STJ (H1). A adoção da modalidade de licitação pregão não 

representou vantagem em termos de celeridade nas contratações pelo STJ (H0). 
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1.5 Organização do Trabalho 

 

Para o alcance dos fins pretendidos neste estudo, são definidos os aspectos conceituais 

e legais do processo licitatório. A seguir são enunciados os tipos de licitação, incluindo-se a 

modalidade pregão e tipologias (pregão presencial e pregão eletrônico), além de verificar a 

aplicação de ambos no ambiente do STJ. Após são detalhados os resultados e análises dos 

dados pesquisados para, finalmente, com base nos autores pesquisados e nos resultados 

apurados apresentar as considerações finais sobre o tema. 
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2 REFERE�CIAL TEÓRICO 

 

 

Nesse capítulo detalham-se as informações relativas à revisão bibliográfica e 

documental que balizaram o presente estudo. 

 

2.1 O Certame Licitatório 

 

 No Brasil, as aquisições da Administração Pública são reguladas pela Lei nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993. A lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, dos governos dos três 

níveis da federação. No entendimento de Fernandes (2002) todas estas operações, ressalvadas 

algumas hipóteses previstas na própria lei, têm de ser precedidas de licitação. O objetivo da 

licitação é garantir o cumprimento do Princípio Constitucional de Isonomia e selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2006, p. 395) a licitação é o 

“procedimento administrativo em que a Administração pública convoca, mediante condições 

estabelecidas em ato convocatório, empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

oferecimento de bens e serviços”. O art. 38 da Lei 8.666/93 estabelece que o procedimento 

licitatório iniciar-se-á com a abertura do processo administrativo, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. 

A licitação constitui-se em ato administrativo e deve subserviência aos princípios que 

norteiam a Administração Pública, e que se acham encartados no art. 37 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). No entendimento de Tolosa Filho (2003, p. 14) a licitação: 

[...] tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, no entanto, a consecução desse objetivo – proposta 
mais vantajosa – não pode se sobrepor aos princípios fundamentais que 
servem de pilar para a sustentação do regime democrático e do Estado de 
Direito. Sob nenhum pretexto podem ser preteridos os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, que norteia 
aos atos praticados pela Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, 
da Constituição da República [...]; 

 

Sobre o assunto, Berloffa (2002, p. 778) afirma que nos procedimentos de licitação 

(exceto aqueles adotados para a modalidade pregão) a habilitação dos proponentes se faz na 

fase preliminar do julgamento das propostas, pela mesma comissão que a julgará, ou pela 

comissão incumbida dos registros cadastrais. Do exame da documentação apresentada pelo 
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interessado na licitação resultará sua qualificação ou desqualificação, isto é, sua habilitação 

ou inabilitação para licitar. Se habilitado, a comissão examinará subseqüentemente sua 

proposta, se inabilitado, devolver-lhe-á a proposta intacta, porque está rejeitado como 

proponente. 

 

2.2 Modalidades de Licitação 

 

Modalidades de licitações são as formas específicas de conduzir o procedimento 

licitatório, a partir de critérios definidos na Lei 8.666/93. O valor estimado para contratação é 

o principal fato para escolha das modalidades as quais são: concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão, a seguir descritas: 

a) Concorrência - a mais complexa das espécies licitatórias é a concorrência, cuja 

definição legal encontra-se expressa no art. 22 § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Consiste na 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. Conforme os ensinamentos de Mello (2000, p. 

482), a concorrência [...] “é a modalidade licitatória genérica destinada a transações de 

maior vulto, precedida de ampla publicidade, à qual podem acorrer quaisquer 

interessados que preencham as condições estabelecidas”; 

b) Tomada de Preços - a licitação na modalidade tomada de preços apresenta sua 

definição legal no art. 22, § 2º da Lei nº. 8.666/93. Com efeito, essa modalidade é 

destinada à participação de interessados previamente cadastrados ou na unidade 

administrativa promotora do certame em qualquer órgão ou entidade pública, 

conforme a previsão constante do instrumento convocatório. Essa faculdade insere-se 

na órbita do poder discricionário do agente do Poder Público; 

c) Convite - conforme consagrado no art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93, o convite é a 

modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, que 

manifestarem seu interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade; 

d) Concurso - consoante o disposto no art. 22, § 4º, da Lei 8.666/93, trata-se da 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho 
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técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes no edital publicado pela imprensa oficial 

com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias; e 

e) Leilão - de acordo com o disposto no art. 22, § 5º, da Lei 8.666/93, o leilão consiste na 

modalidade de licitação entre interessados para venda de bens móveis inservíveis para 

a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para 

alienação de bens imóveis previstos no art. 19 desse normativo, a quem oferecer o 

maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

 

Recentemente, foi adicionado às modalidades citadas o pregão (que pode ser 

presencial ou eletrônico), a seguir detalhado.  

 

2.3 O Pregão 

 

A modalidade de pregão é regida pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. O art. 1º 

desse normativo determina que para a aquisição de bens e serviços comuns poderá ser 

utilizada a modalidade de licitação pregão. A citada lei considera no parágrafo único do art. 1º, 

bens e serviços comuns àqueles que os padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos no edital, através das especificações usuais do mercado. 

Segundo Fernandes (2008, p. 409) o pregão é uma nova modalidade de licitação 

pública e pode ser conceituado como o procedimento administrativo por meio do qual a 

Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviços, 

em sessão pública presencial ou virtual, reduzindo o valor da proposta por meio de lances 

sucessivos. O pregão apresenta as seguintes características: 

a) limitação do uso a compras e serviços comuns; 

b) possibilidade de o licitante reduzir o valor da proposta durante a sessão; 

c) inversão das fases de julgamento da habilitação e da proposta;  

d) redução dos recursos a apenas um, que deve ser apresentado no final do certame. 

(FERNANDES, 2008, p. 455/456).  

 

Para Niebuhr (2006, p. 23) o pregão “significa modalidade de licitação pública 

destinada a contratos de aquisição de bens ou de prestação de serviços, ambos considerados 

comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de habilitação, admitindo que os 

licitantes ou parte deles renovem as suas propostas oralmente”. 
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Sobre o assunto, Tolosa Filho (2003, p. 6) cita que a Lei nº. 10.520/2002, bem como 

suas reedições, ao introduzir o pregão como modalidade de licitação, não eliminou as 

modalidades previstas no art. 22 da Lei Federal 8.666/93, ou seja, concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão. Para o autor a utilização do pregão, como modalidade de 

licitação, não se reveste de caráter obrigatório, mas gravita na órbita do poder discricionário 

do administrador público, que avaliará a conveniência e a oportunidade da aquisição do bem 

ou a contratação do serviço comum, elencado no anexo II do Decreto n.º. 3.555/00. Em não 

sendo oportuna sua utilização deverá a opção ser justificada no processo licitatório. 

Segundo Bittencourt (2005, p. 21), o pregão “é uma nova modalidade de licitação que 

busca incrementar a competitividade e a agilidade nas contratações públicas”. Na visão desse 

autor, essa maximização se dá, entre outros fatores, em face da possibilidade de oferecimento 

de lances por parte dos licitantes após a apresentação de propostas escritas. De acordo com 

esse autor, tal modalidade licitatória, inovadora, é preponderante também para o perfeito 

atendimento ao princípio da economicidade, uma vez que, com ela, quase sempre é alcançada 

uma redução considerável de despesas, o que contribui de forma preponderante com o 

obrigatório ajuste fiscal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Para Scarpinella (2003, p. 13) o pregão é um procedimento recentemente criado no 

Brasil e colocado à disposição da Administração Pública quando desejar adquirir bens e 

serviços comuns. De acordo com essa autora as principais características do pregão são:  

(1) habilitação ao final – a fase de julgamento das propostas antecede a fase 
de habilitação – e (2) disputa por lances orais – o procedimento 
expressamente autoriza a realização de lances verbais, o enfrentamento 
direto entre os licitantes e a negociação entre o órgão promotor da licitação e 
o vencedor do certame. 

 
A conseqüência de um rito com tais características, explica Scarpinella (2003, p. 13), é 

“a celeridade do processo de contratação e a possibilidade de celebração de um melhor 

negócio para o Poder Público”.  

Há duas formas possíveis de realização do pregão: a presencial e a eletrônica. 

 

2.3.1 Do pregão presencial 

No Pregão Presencial pressupõe-se o comparecimento da pessoa que o conduz e dos 

representantes das empresas que participam do procedimento em determinado local 

previamente informado, sendo, portanto, realizado nos moldes tradicionais. Admite-se, 

também, o envio dos envelopes sem a presença do licitante. Por óbvio que neste caso não 

haverá oferta de lances.  
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2.3.2 Do pregão eletrônico 

O Artigo 4º § 1º do Decreto nº. 5.450/05, regulamenta e torna obrigatória a utilização 

do pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, salvo nos casos de 

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. Esta modalidade de 

licitação, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, possui como importante 

característica a celeridade nos processos licitatórios, minimizando custos para a 

Administração Pública e vem se consolidando como a principal forma de contratação do 

Governo. 

Na forma de pregão eletrônico os atos são praticados em um ambiente virtual. Nesse 

caso, são utilizados recursos da tecnologia da informação, já que os atos são praticados por 

meio da internet. O procedimento do pregão eletrônico é específico e está disciplinado no 

Decreto nº. 5.450/05. 

Bittencourt (2005, p. 21/22), afirma que o pregão eletrônico foi positivado por meio do 

parágrafo único do art. 2º da Medida Provisória que instituiu o pregão, com repetição – sem 

justificativa – no § 1º do art. 30 do regulamento aprovado pelo Decreto nº. 3.555/00 (anexo 

1), tendo sido inicialmente regulamentado pelo Decreto nº. 3.697, de 21 de dezembro de 

2000. 

 

2.4 O Pregão nos Poderes Legislativo e Judiciário 

 

O Decreto nº. 5.450/05, que regulamenta o pregão, na sua forma eletrônica, 

determinou como obrigatório o pregão nas licitações para aquisição de bens e serviços 

comuns:  

Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 
obrigatória à modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua 
forma eletrônica.  
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

 

Como se vê, o decreto apenas prevê a possibilidade de utilização do pregão presencial, 

denominação utilizada pela doutrina para distinguir do pregão na sua forma eletrônica, 

quando, justificadamente, a autoridade competente julgar inviável o pregão eletrônico. 

Entretanto, privilegiando o entendimento de que devemos interpretar a norma de modo que 

ela tenha maior eficácia, deve então considerar o referido dispositivo como sendo parte da 

atribuição do Presidente da República em organizar a Administração Federal, conforme 

disposição do BRASIL (1988), in verbis:  
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Art. 84 Compete privativamente ao Presidente da República:  
[...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.  

 

Todavia, se faz necessária à interpretação do dispositivo acima em conjunto com 

outros do BRASIL (1988), principalmente no que tange ao princípio da separação dos 

poderes, in verbis:  

Art. 2º São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  
Art. 99 Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 
financeira.  

 

Portanto, cabe a cada Poder a sua organização interna. Isso advém do chamado poder 

hierárquico, onde cabe ao superior ordenar o modo como serão executadas as atividades 

administrativas. Ora, se existe a possibilidade de se realizar licitação por mais de uma 

modalidade, então o Presidente da República, como chefe do Poder Executivo, poderia 

determinar aos seus subordinados que somente realizasse licitação, para aquisição de bens ou 

serviços comuns, pela modalidade pregão.  

 Entretanto, pensar que esta determinação seria extensível aos demais Poderes 

configuraria violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido seria desarrazoado 

negar os ganhos que o pregão trouxe para a Administração Pública, seja quanto à 

simplificação do procedimento licitatório, seja no tocante à economia que trouxe aos cofres 

públicos.  

Em decorrência do disposto no artigo 4º do Decreto nº. 5.450/05, somente ao Poder 

Executivo Federal, caberá a obrigatoriedade do pregão, como modalidade de licitação para 

aquisição de bens e serviços comuns, por ter sido uma determinação de sua autoridade 

máxima, o Presidente da República. Quanto aos poderes Judiciário, Legislativo e ao 

Ministério Público, que também possuem autonomia administrativa (art. 127, § 2º, do 

BRASIL, 1998) e demais esferas de Administração (estadual e municipal), não estão 

obrigados a utilizar o pregão nas suas aquisições de bens e serviços comuns, mas, sempre que 

possível, devem adotar a nova modalidade, haja vista às vantagens apresentadas. Deve-se 

considerar que a modalidade escolhida seja aquela que mais se ajuste ao princípio 

constitucional da eficiência e da economicidade. 
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2.4.1 O processo do pregão no Superior Tribunal de Justiça 

O processo de contratação por meio do pregão no STJ inicia-se com o pedido pela 

unidade solicitante do material ou serviço pretendido, que o encaminha via pedido de material 

pelo Sistema “Administra”. Em havendo o bem nos estoques da Seção de Almoxarifado, o 

pedido será prontamente atendido. Caso o produto não seja estocável, o pedido é filtrado para 

a Seção de Especificação e Registro de Preços que solicitará a abertura de processo e o 

encaminhará à Seção de Aquisição para pesquisa da estimativa de preços do material, com 

mais de três propostas. Se a proposta vencedora ultrapassar R$ 8.000,00 (oito mil reais), o 

processo é remetido à Secretaria de Administração e Finanças para deliberar qual modalidade 

de licitação será adotada ao caso. 

Declinada a decisão pelo pregão eletrônico ou presencial os autos são remetidos à 

Seção de Elaboração de Contratos para confecção do edital de licitação que, após aprovação 

da Assessoria Jurídica do Gabinete do Diretor Geral, remeterá à Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) para a realização do pregão, cabendo à unidade solicitante, a aprovação sobre 

as especificações, prazos de entrega, etc. Após a publicação da portaria designando o 

pregoeiro e assistentes, dentre os servidores do STJ, inicia-se o certame. 

Para a forma de pregão presencial deve ser publicado o edital de convocação no diário 

oficial e jornal de grande circulação, com indicação do local, da data e da hora para a 

apresentação das amostras e início da oferta e de lances reversos. O vencedor do certame será 

àquele que ofertar o menor preço e a melhor qualidade do produto. 

Na forma de pregão eletrônico, do mesmo modo que no presencial, procede-se a 

publicação com indicação do site, horário de abertura e encerramento da seção eletrônica para 

oferta de lances, que terá o acompanhamento do pregoeiro e/ou assistente designado. Obtido 

um vencedor, obtem-se no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) as 

certidões de regularização fiscal do contratado e abre-se, então, o prazo de 48 horas para a 

empresa apresentar amostras, que, se aprovadas, os autos são remetidos ao Diretor Geral para 

homologação. 

A Figura 1 apresenta o processo de contratação na modalidade pregão no âmbito do 

STJ.  
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Figura 1: Fluxo de contratação por meio do pregão no STJ. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A seguir serão abordados os conceitos sobre o Princípio da Celeridade, indispensáveis 

ao entendimento do presente estudo. 

 

2.5  Do Princípio da Celeridade 

 

 O Princípio da Celeridade decorre do Princípio da Eficiência previsto no art. 37 do 

BRASIL (1998), uma vez que a morosidade nas contratações pode acarretar prejuízos à 

Administração Pública e a ineficiência dos procedimentos de licitação. Para Meirelles (2008, 

p. 96) o Princípio da Eficiência, 

[...] exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno principio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. O dever 
de tal princípio. 

 

Carvalho Filho (2007, p. 23) afirma que o núcleo do Princípio da Eficiência [...] “é a 

procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir 

os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com 

  

Encaminhamento do processo a 
Seção de Aquisição: pesquisa de 
preços – 3 propostas. 

Proposta vencedora é encaminha 
da à SAF: define a modalidade de 
licitação. 

Pregão 

Seção de Elaboração de 
Contratos: elaboração do edital. 

Assessoria Jurídica do Diretor 
Geral: aprovação. 

CPL: realização do pregão 

Homologação: Gabinete do 
Diretor Geral 

Pedido do bem/material pela 
unidade solicitante via Sistema 
Administra 

Bem/material disponível no 
estoque da Seção de 
almoxarifado: atendimento 
imediato 

Bem/material não disponível no 
estoque da Seção de 
Almoxarifado: Seção de 
Especificação e Registro de 
Preços que solicita a abertura de 
processo. 
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presteza, perfeição e rendimento funcional”. Di Pietro (2008, p. 79) considera que o Princípio 

da Eficiência apresenta dois aspectos: 

1. Modo de atuação do agente público – espera-se o melhor desempenho do 

agente público ao exercer suas atribuições, a fim de lograr os melhores 

resultados; e 

2. Modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública – com o 

objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. 

 

Sobre esse assunto Niebuhr (2006, p. 43) discorre que o processo licitatório deve ser 

concluído com agilidade, visto que a demora também prejudica o interesse público, pois as 

demandas dele são postergadas. Esse autor cita que a eficiência em licitação pressupõe três 

aspectos fundamentais, a saber: preço, qualidade e celeridade, sendo este último essencial à 

abordagem do presente estudo. Para esse autor o Princípio da Celeridade “envolve o tempo 

necessário para realizar a licitação, que deve ser o mais breve possível”. O autor prossegue 

afirmando que quanto à celeridade, no pregão ocorre a inversão das fases do processo de 

licitação, conforme a Lei 8.666/93. 

Ao discorrer sobre o assunto, Balbino (2008) ressalta que: 

O princípio constitucional da celeridade nos processos administrativos é 
visualizado mais facilmente nas modalidades “Convite” e “Pregão”. Ainda 
que a modalidade “Convite” contemple aquisições de menor valor, tal 
requisito não é observado na modalidade “Pregão”, que por sua vez utiliza-
se de prazos que em nada contribuem para a isonomia, competitividade e 
ampla participação. A inversão das fases quanto análise das propostas e da 
documentação, e a possibilidade de lances verbais ou eletrônicos, 
indubitavelmente trazem economia a Administração, porém, o curto período 
de divulgação e a falta de regulamentação acerca dos meios de manifestação 
dos proponentes, configuram nitidamente, situações em que a celeridade se 
contrapõe à melhor contratação. 

 

Alexandrino e Paulo (2002, p. 400/401) citam que o pregão, em razão de suas 

características procedimentais, traz vantagens à Administração Pública, pois ao configurar em 

modalidade de licitação menos complexa, proporciona maior celeridade na contratação de 

bens e serviços. Sobre o assunto Berwing e Jalil (2008), lembram que a criação do pregão 

estabelece uma nova visão de celeridade e eficiência nos processos de contratações públicas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Como metodologia, recorreu-se ao método dedutivo, utilizando-se a pesquisa 

bibliográfica e documental. A pesquisa está fundamentada em base de dados secundários, e 

balizada teoricamente nos diversos autores que pesquisaram o tema, em análises de artigos, 

além de livros e periódicos especializados. 

 O período definido para o estudo foi de 2002 a 2008 por se tratar de o período em que 

o STJ tem utilizado a modalidade pregão para as suas contratações. 

A pesquisa documental foi realizada no Sistema “Administra” e nos arquivos de 

controle da CPL. O Sistema “Administra” é a ferramenta de acompanhamento e controle dos 

contratos celebrados pelo STJ. Nele são efetuados os registros dos contratos, detalhando-se a 

vigência, os valores pactuados, os empenhos emitidos, a unidade gestora responsável pelo 

contrato, bem como os lançamentos da conta-contrato, com a respectiva liquidação e 

pagamento dos contratos. A fim de se obter os dados necessários à comparação das 

contratações por pregão com as demais modalidades de licitação, a coleta dos dados se atém 

aos relatórios de atividades elaborados pela CPL, no período circunscrito. 

Para avaliar a celeridade nos processos de contratação pelo STJ foi adotado o critério 

do tempo gasto desde a abertura/publicação do processo até a homologação do certame, 

excluindo-se o dia da abertura/publicação e incluindo-se o da homologação.  

Para fins comparativos optou-se pela apresentação dos resultados pela média 

aritmética do tempo gasto nos processos de contratação pelo STJ, em cada modalidade, ano a 

ano, calculada pela soma dos tempos individuais gastos em cada processo licitatório, dividido 

pelo total de processos realizados, considerando-se dias corridos.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2008, p. 152), a média é a medida de posição mais 

usada nos procedimentos estatísticos e equivale à média aritmética calculada pela fórmula a 

seguir: 

M = ∑ X1 

              N      onde, M = média aritmética 
       ∑ (sigma) = soma 
       X1 = valores 
       N = número de valores 
 

Considerou-se na análise dos dados o número de licitações desertas e fracassadas, 

assim entendidas, sob a óptica do BRASIL (2006, p. 395): 
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1. Licitação deserta – ocorre quando os licitantes não comparecem ao evento e 

uma nova licitação resultará em prejuízos à Administração, caso o processo 

licitatório seja repetido. Nessa situação em particular, caso o objeto venha a ser 

contratado sem a devida licitação, a dispensa somente poderá ocorrer, se forem 

mantidas as condições determinadas no ato convocatório referente à licitação 

declarada deserta; e 

2. Licitação fracassada – ocorre quando há licitantes presentes ao evento, porém 

são inabilitados ou as propostas são desclassificadas. 

 

Isto posto, com o fito de comparar os tempos médios de contratação apurados no 

período para cada modalidade, excluiu-se da base de cálculo as licitações desertas e 

fracassadas, assim como as que por motivos de conveniência e oportunidade da administração 

do órgão em estudo, não foram concluídas. 

Conforme discorre Beuren (2006, p. 118) “População ou universo da pesquisa é a 

totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para 

determinado estudo”. Para essa autora [...] “a população é formada pela coleção de 

propriedades ou atributos das unidades elementares que estão sob estudo”.  

A amostra, de acordo com Beuren (2006, p. 120/121), é [...] “uma pequena parte da 

população ou do universo selecionada em conformidade às regras” e [...] “Uma amostra, 

geralmente, é mais adequada ao processo investigatório por apresentar custos reduzidos, 

maior rapidez, facilidade de controle e possibilitar uma análise mais exata”. Para essa autora, 

o objetivo das amostras reside em abreviar e facilitar o trabalho de conclusão acerca da 

população pesquisada. 

A fim de verificar qual forma de pregão (presencial ou eletrônico) conferiu maior 

celeridade nas contratações pelo STJ, optou-se pela análise por meio da amostra de pesquisa. 

O ano escolhido foi o de 2008 por ser o ano em que as contratações foram realizadas em sua 

totalidade por pregão (presencial e eletrônico). Além disso, nesse ano os itens contratados 

mantiveram maior similaridade nas duas formas de pregão, característica esta, essencial à 

confiabilidade da mensuração. 

 Adotou-se para essa avaliação, o tempo médio de contratação considerando o período 

compreendido entre a abertura/publicação e a homologação do certame, excluindo-se a data 

de abertura/publicação e incluindo-se a da homologação. Os itens selecionados estão 

demonstrados no Quadro 1. 
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OBJETO LICITADO Nº. DAS LICITAÇÕES
Nº. DE LICITAÇÕES 

POR PREGÃO 
PRESENCIAL

Nº. DE LICITAÇÕES POR 
PREGÃO ELETRÔNICO

Aquisição de material odontológico 152/2008; 105/2008 1 1

Aquisição de material de copa 258/2008 e 195/2008 1 1
Aquisição de pedestal metálico: base móvel para 

microfone
182/2008 e 158/2008 1 1

Aquisição de dispositivo de armazenamento de 
dados

260/2008 e 049/2008 1 1

Aquisição de material de limpeza concentrado: 
água sanitária

150/2008 e 145/2008 1 1

Aquisição de cartuchos tonalizadores 1 4

Seguro de veículos 1 5

208/2008; 033/2008; 
111/2008; 115/2008 e 

119/2008

241/2008; 006/2008; 
048/2008; 095/2008; 106/2008 

e 159/2008

Aquisição de material de expediente 2 5

Aquisição de material para autuação de processos 2 4

175/2008; 201/2008; 
027/2008; 053/2008; 
055/2008; 073/2008 e 

074/2008

128/2008; 207/2008; 
061/2008; 072/2008; 132/2008 

e 184/2008

 
Quadro 1: Amostra de pesquisa. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
Conforme demonstrado no Quadro 1, foram selecionados 09 itens para amostra 

(coluna: “Objeto Licitado”), considerando todos os processos realizados para 

aquisição/contratação destes itens no decorrer do ano de 2008, nas duas formas de pregão: 

presencial e eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

4 RESULTADOS, A�ÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

 A seguir são apresentados os resultados da pesquisa, bem como as análises e as 

discussões cabíveis. 

 

4.1 Do Pregão Presencial Versus Pregão Eletrônico 

 

O STJ passou a utilizar a modalidade de licitação do pregão somente com a aprovação 

da Lei n.º. 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, modalidade de licitação, denominada pregão.  

O Quadro 2 apresenta a relação do quantitativo de certames licitatórios realizados na 

modalidade de pregão no âmbito do STJ no período em estudo, 2002 a 2008. 

 

2002 35 2 37 18 18 1 48,65

2003 122 3 125 114 11 0 91,2
2004 142 16 158 138 16 4 87,34

2005 204 3 207 195 8 4 94,2
2006 62 105 167 151 16 0 90,42

2007 0 274 274 248 19 7 90,51

2008 24 195 219 198 15 6 90,41

FRACASSADOS DESERTOS
RELAÇÃO 

HOMOLOGADOS 
TOTAL (%)

PREGÃO ELETRONICOANO PREGÃO PRESENCIAL TOTAL HOMOLOGADOS

 
Quadro 2: Pregões realizados pelo STJ no período de 2002 a 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
Verifica-se que até o ano de 2005 foi utilizada em maior parte a modalidade de 

licitação na forma de pregão presencial. Nos anos de 2006, 2007 e 2008 utilizou-se a forma 

do pregão eletrônico com maior freqüência, chegando-se a utilizá-la em 100% das 

contratações no ano de 2007. 

No ano de 2002 apenas 48,65% das licitações na forma de pregão foram adjudicadas. 

Já nos anos seguintes constata-se que aproximadamente 90% das licitações foram 

adjudicadas.  

O Quadro 3 apresenta os resultados apurados quanto às contratações realizadas por 

meio de pregão presencial, no ano de 2008, referente aos grupos de materiais adquiridos pelo 

STJ, escolhidos para amostra de pesquisa. 
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OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA
 (PUBLICAÇÃO)

DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material odontológico 152/2008 1473/2008 21/8/2008 9/10/2008 49

Aquisição de material de expediente 175/2008 3191/2008 29/8/2008 19/9/2008 21

Aquisição de material de expediente 201/2008 171/2008 24/10/2008 17/11/2008 24

Aquisição de material para autuação 
de processos.

128/2008 2843/2008 8/9/2008 2/10/2008 24

Aquisição de brocas para perfuração 
de processos

207/2008 6609/2008 13/10/2008 4/11/2008 22

Aquisição de cartuchos tonalizadores 208/2008 6207/2008 21/10/2008 18/12/2008 58

Aquisição de material de copa 084/2008 0919/2008 25/5/2008 3/6/2008 9
Aquisição de material de copa 256/2008 8063/2008 10/12/2008 29/12/2008 19
Aquisição de pedestal metálico 182/2008 4972/2008 7/10/2008 21/10/2008 14

Seguro de veículos 241/2008 8106/2008 26/12/2008 29/12/2008 3
Aquisição de dispositivo de 

armazenamento de dados
260/2008 6633/2008 12/12/2008 30/12/2008 18

Aquisição de material de limpeza 
concentrado

150/2008 3813/2008 14/7/2008 5/8/2008 22
 

Quadro 3: Pregão presencial em 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
Observa-se no Quadro 3 que o maior tempo de contratação se deu no processo de 

aquisição de cartuchos tonalizadores, 58 dias, seguido da aquisição de material odontológico, 

49 dias. O menor tempo ocorreu na contratação de seguros de veículos, 03 dias. O tempo 

médio aproximado de contratação dos materiais escolhidos para amostra foi de 23 dias e 

meio. Constata-se a ocorrência de dois processos licitatórios para aquisição de material de 

expediente (mês de agosto e de outubro), cujo tempo médio de contratação foi de 22 dias e 

meio. Observa-se, também, que para a aquisição de material de copa foram realizados dois 

certames, cujo tempo médio de contratação foi 14 dias. No Gráfico 1 é apresentada a 

freqüência dos certames realizados por meio de pregão presencial em 2008 e o tempo gasto 

em cada licitação, por intervalo de dias. 
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  Gráfico 1: Pregão presencial em 2008. 

   Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 
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Ressalte-se que se esses itens fossem adquiridos por qualquer outra modalidade de 

licitação o tempo médio seria de 35 dias e meio. Esse valor foi obtido considerando-se as 

aquisições do ano de 2002, nas modalidades carta-convite (material de copa); tomada de 

preços (material odontológico, material de expediente, material de autuação de processos e 

material de limpeza); e concorrência (dispositivo de armazenamento de dados). A escolha 

desse ano foi por ser o de aquisição do maior número de itens da amostra. 

O Quadro 4 demonstra os resultados apurados na aquisição dos itens selecionados para 

amostra no período de 2008, para a forma de pregão eletrônico. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Aquisição de material odontológico 105/2008 1484/2008 4/4/2008 29/4/2008 25

Aquisição de material de expediente 43

Aquisição de material para autuação de 
processos

47

Aquisição de cartuchos tonalizadores 52
Aquisição de material de copa: fogão a gás 

e outros equipamentos
195/2008 5533/2008 15/10/2008 1/12/2008 47

Aquisição de pedestal metálico: base móvel 
para microfone

158/2008 9164/2007 22/9/2008 21/10/2008 29

Seguro de veículos 15
Aquisição de dispositivo de 

armazenamento de dados
049/2008 0022/2008 20/2/2008 24/3/2008 33

Aquisição de material de limpeza 
concentrado: água sanitária

145/2008 3811/2008 26/6/2008 4/8/2008 39

TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO

TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO

TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO

TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO

 
Quadro 4: Pregão eletrônico em 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
  Observa-se no Quadro 4 que o maior tempo de contratação se deu na aquisição de 

cartuchos tonalizadores, 109 dias, enquanto que o menor tempo ocorreu na contratação de 

seguros, 02 dias. O tempo médio aproximado de contratação apurado foi 37 dias e meio. 

Constata-se que para a aquisição de material de expediente ocorreram cinco processos 

licitatórios no decorrer de 2008: em janeiro, fevereiro e março, conforme demonstrado no 

Quadro 5. O tempo médio de contratação desse item da amostra foi de 43 dias, sendo que o 

maior tempo foi 89 dias, na licitação 074/2008 e o menor tempo na licitação 053/2008, 23 

dias. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material de 
expediente

027/2008 7968/2007 22/1/2008 3/3/2008 41

Aquisição de material de 
expediente durável

053/2008 0526/2008 13/2/2008 7/3/2008 23

Aquisição de material de 
expediente

055/2008 0577/2008 21/2/2008 27/3/2008 35

Aquisição de material de 
expediente

073/2008 0807/2008 18/3/2008 15/4/2008 28

Aquisição de material de 
expediente

074/2008 0980/2008 12/3/2008 9/6/2008 89

Tempo médio de contratação 43  
Quadro 5: Pregão eletrônico em 2008 - aquisição de material de expediente. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 
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Em 2008 foram realizados quatro certames para aquisição de material de autuação de 

processos: dois no mês de março, e um no mês de agosto para aquisição de etiquetas; e um no 

mês de setembro, para aquisição de capas para processos judiciais. O maior tempo de 

contratação ocorreu na licitação 132/2008, 80 dias e o menor na licitação 184/2008, 22 dias. 

O tempo médio apurado foi 47 dias, conforme observado no Quadro 6. 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material para 
autuação de processos: etiquetas

061/2008 8490/2007 26/3/2008 6/5/2008 41

Aquisição de material para 
autuação de processos: etiquetas

072/2008 0817/2008 13/3/2008 28/4/2008 46

Aquisição de material para 
autuação de processos: etiquetas

132/2008 2503/2008 1/8/2008 20/10/2008 80

Aquisição de material para 
autuação de processos: capas para 

processos judiciais
184/2008 5394/2008 8/9/2008 1/10/2008 22

Tempo médio de contratação 47  
Quadro 6: Pregão eletrônico em 2008 - aquisição de material para autuação de processo. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
O Quadro 7 apresenta as contratações que ocorreram em 2008 para o item aquisição de 

cartuchos tonalizadores: meses de janeiro, maio e junho. O maior tempo de contratação se deu 

na licitação 119/2008, 109 dias e o menor tempo na licitação 033/2008, 27 dias. O tempo 

médio de contratação apurado foi 52 dias. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de cartuchos 
tonalizadores

033/2008 8456/2007 24/1/2008 20/2/2008 27

Aquisição de cartuchos 
tonalizadores

111/2008 1655/2008 5/6/2008 9/7/2008 32

Aquisição de cartuchos 
tonalizadores

115/2008 2587/2008 7/5/2008 18/6/2008 42

Aquisição de cartuchos 
tonalizadores

119/2008 2589/2008 9/6/2008 26/9/2008 109

Tempo médio de contratação 52  
Quadro 7: Pregão eletrônico em 2008 - aquisição de cartuchos. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
Constata-se que em 2008 foram realizados cinco certames para contratação de seguros 

de veículos, nos meses de fevereiro, março, maio (dois certames) e agosto. O maior tempo de 

contratação ocorreu nas licitações de números 095/2008 e 106/2008, 19 dias e o menor tempo 

na de número 159/2008, 02 dias, sendo este último o menor tempo apurado para a forma 

pregão eletrônico no ano de 2008, no STJ. O tempo médio de contratação apurado para esse 

item foi 15 dias, conforme demonstrado no Quadro 8.  
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OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Seguro de veículos 006/2008 6837/2007 8/2/2008 25/2/2008 17
Seguro de veículos 048/2008 0525/2008 7/3/2008 28/3/2008 21
Seguro de veículos 095/2008 1762/2008 17/4/2008 6/5/2008 19
Seguro de veículos 106/2008 1760/2008 17/4/2008 6/5/2008 19
Seguro de veículos 159/2008 4713/2008 18/8/2008 20/8/2008 2

Tempo médio de contratação 15  
Quadro 8: Pregão eletrônico em 2008 - contratação de seguros. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades/2008 - CPL. 

 
O Gráfico 2 apresenta a freqüência das licitações realizadas por meio de pregão 

eletrônico  em relação ao tempo demandado em cada processo. Constata-se que a maior 

freqüência ocorreu no intervalo acima de 36 dias, com 08 ocorrências enquanto que a menor 

freqüência foi no intervalo abaixo de 16 dias, com uma ocorrência. 
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         Gráfico 2: Pregão eletrônico em 2008. 

           Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
A análise dos dados coletados demonstra que no ano de 2008 as contratações por meio 

do pregão presencial foram mais céleres, visto que nessa forma o tempo médio das 

contratações foi de 23 dias e meio, enquanto que no pregão eletrônico foi apurado o tempo 

médio de 37 dias e meio. Ressalte-se que, dos itens escolhidos para amostra de pesquisa, por 

pregão presencial foram realizados 12 certames, enquanto que, por eletrônico, realizaram-se 

23 certames. 

 Observa-se, também, que 25% das licitações realizadas por pregão presencial 

ocorreram no mês de dezembro (abertura e homologação), sendo apurado o tempo médio 

aproximado de contratação de 13 dias. Dos itens selecionados para amostra de pesquisa, não 

se realizaram certames em dezembro por pregão eletrônico. 

Constatou-se que o maior tempo gasto na contratação se deu na licitação 119/2008, 

pela forma pregão eletrônico, 109 dias. Na forma pregão presencial, o maior tempo de 
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contratação ocorreu na licitação 208/2008, 58 dias. Ambas as licitações, 119/2008 e 

208/2008, foram para aquisição de cartuchos tonalizadores, sendo, dos itens da amostra, o que 

apresentou o maior tempo de contratação. 

 O menor tempo apurado por processo de contratação ocorreu na forma pregão 

eletrônico, licitação 159/2008, 02 dias, enquanto que na forma pregão presencial, a licitação 

241/2008 foi a que apresentou o menor tempo de contratação gasto, 03 dias, portanto um dia 

de diferença entre as duas formas de pregão. Ressalte-se que as licitações 159/2008 e 

241/2008 se deram para contratação do mesmo objeto: seguro de veículos, sendo, dos itens da 

amostra de pesquisa, o item que apresentou, no decorrer de 2008, o menor tempo de 

contratação. 

 

4.2 Do Pregão Versus Demais Modalidades de Licitação 

 

A seguir serão apresentados os resultados de pesquisa apurados para as modalidades 

de licitação no período de 2002 a 2008, a fim de se estabelecer a relação do tempo gasto nas 

contratações e o atendimento ao Princípio da Celeridade. 

 

4.2.1 Ano de 2002 

No ano de 2002, para a modalidade concorrência foi apurado o tempo médio para as 

contratações de 48 dias, sendo que o maior tempo gasto foi na licitação de número 008/2002, 

para aquisição de equipamentos para implementação da tecnologia no código de barras no 

SIAJ, 74 dias. O processo licitatório que demandou menor tempo foi o de número 004/2002 

para contratação de serviços de reprografia, 21 dias, conforme demonstrado no Quadro 9. 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Prestação de serviços de reprografia. 004/02 1619/01 17/4/2002 8/5/2002 21
Serviços de assessoramento técnico nas 
áreas de perícias e auditorias médicas e 

hospitalares.
005/02 4540/01 4/4/2002  26/04/2002 22

Aquisição de suprimentos de informática 006/02 6597/01 26/3/2002 21/5/2002 56

Prestação de serviços de Marcenaria/Gesso 
(Pintura, Pedreiro e Servente de Pedreiro)

007/02 3993/01 23/5/2002 22/7/2002 60

Aquisição de equipamentos para 
implementação da tecnologia do código de 

barras no SIAJ
008/02 3911/01 24/4/2002  08/07/2002 74

Aquisição de solução corporativa para 
armazenamento de dados.

012/02 857/02 26/9/2002 21/11/2002 56

Aquisição de veículos. 014/02 2565/02 27/9/2002 13/11/2002 47
Tempo médio das contratações 48  

Quadro 9: Concorrência em 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2002. 
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O Gráfico 3 apresenta as freqüências das licitações realizadas pelo STJ em 2002 na 

modalidade concorrência, por intervalo de dias. Observa-se que a maior freqüência de 

contratações na modalidade concorrência em 2002, deu-se no intervalo acima de 35 dias, 5 

ocorrências, enquanto que no intervalo entre 17 e 25 dias houve 2 ocorrências. Nos demais 

intervalos não houve ocorrências. 
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                Gráfico 3: Concorrência em 2002. 
   Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL/2002. 

 
As contratações realizadas por meio de tomada de preços no ano de 2002 são 

demonstradas no Quadro 10. Foram realizados nesta modalidade 29 certames, sendo que 

41,38% destes demandaram um tempo de contratação maior que 36 dias. Do total dos 

certames, 17,24% foram realizados em um intervalo 17 e 25 dias, conforme demonstrado no 

Gráfico 4. 

 

0

2

4

6

8

10

12

Nº. de certames 6 5 6 12

Ab aixo  d e 16  d ias Entre 17 e 2 5 d ias Entre 2 6  e 3 5 d ias Acima d e 3 6  d ias

 
                Gráfico 4: Tomada de preços em 2002. 
             Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL/2002. 

 
Observa-se no Gráfico 4 que dos 29 certames realizados pelo STJ em 2002 por meio 

de tomada de preços, 6 ocorreram no intervalo abaixo de 6 dias e outros 6, no intervalo entre 

26 e 35 dias. 
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Constata-se no Apêndice A que o tempo médio de contratação foi de 33 dias, sendo 

que o maior tempo ocorreu na licitação número 082/2002, para aquisição de equipamentos 

médicos, 84 dias, enquanto o menor ocorreu na licitação 013/2002 para aquisição de grampos 

para processo, 09 dias.  

Foram realizados 13 certames por meio de carta-convite no ano de 2002, pelo STJ. O 

tempo médio de contratação apurado foi de 19 dias (por aproximação), sendo que o maior 

tempo gasto foi na licitação 008/2008, para aquisição de material de limpeza e o menor, de 07 

dias, na licitação de número 010/2002, para contratação de serviços gráficos de impressão, 

conforme se verifica no Quadro 10. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material de construção. 002/02 6116/01 11/1/2002  16/01/02 5
Aquisição de café e açúcar. 003/02 228/02 29/1/2002 22/2/2002 24

Aquisição de máquina de arquear 005/02 214/02 14/2/2002 20/3/2002 34
Aquisição de etiquetas 007/02 6746/01 19/2/2002 6/3/2002 15

Aquisição de material de limpeza 008/02 6719/01 1/3/2002 10/4/2002 40
Aquisição de material de marcenaria 009/02 603/02 15/3/2002 12/4/2002 28

Serviços gráficos de impressão 010/02 1088/02 12/3/2002 19/3/2001 7
Aquisição de caixa para arquivo 012/02 132/02 15/4/2002 22/4/2002 22

Aquisição de copos plásticos e guardanapos 
de papel

013/02 1633/02 25/4/2002 14/5/2002 19

Aquisição de vacina contra gripe 014/02 1729/02 3/5/2002 15/5/2002 12

Manut.preventiva, corretiva, subst. de peças 
em máquinas chanceladoras/autenticadoras

015/02 5698/02 17/6/2002 12/7/2002 25

Aquisição de pneus 016/02 2767/02 1/7/2002 12/7/2002 11
Aquisição de material de construção 017/02 3329/02 11/9/2002 24/9/2002 13

Tempo médio das contratações 19  
Quadro 10: Carta-convite em 2002. 
Fonte: Elaboração Própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2002. 

 
No Gráfico 5 são apresentadas as freqüências com os respectivos intervalos de tempo, 

em dias, para as contratações realizadas pelo STJ em 2002 por meio de carta-convite. 
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                         Gráfico 5: Carta-convite em 2002. 
                    Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 
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Na modalidade pregão presencial, no ano de 2002, o STJ realizou 18 certames, sendo 

apurado o tempo médio de contratação de 22 dias e meio. O maior tempo de contratação foi 

apurado na licitação 003/2002 para aquisição de impressoras, 52 dias e o menor na licitação 

015/2002, para aquisição de papel couchê liso e off-set, 06 dias. Os resultados apurados para 

essa modalidade estão são demonstrados no Quadro 11. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material de expediente. 001/02 2430/02 6/9/2002 26/9/2002 20
Aquisição de impressos 002/02 2787/02 17/9/2002 29/10/2002 42

Aquisição de impressoras 003/02 4944/01 16/9/2002 7/11/2002 52

Aquisição de saco plástico para lixo e polidor líquido. 004/02 4280/02 23/9/2002 30/9/2002 7

Prestação de serviço móvel celular 007/02 5131/00 8/10/2002 16/10/2002 8
Prestação de serviços de lavanderia em geral. 008/02 4277/02 10/10/2002 5/11/2002 26

Fornecimento e instalação de vidros. 014/02 3429/02 26/11/2002 17/12/2002 21
Aquisição de papel couchê liso e off-set 015/02 4648/02 7/11/2002 13/11/2002 6

Confecção de calendários/2003 018/02 5038/02 25/10/2002 11/11/2002 17
Aquisição de projetor portátil multimídia 019/02 4383/02 5/11/2002 13/11/2002 8

Aquisição de software. 021/02 4754/02 29/11/2002 11/12/2002 12
Prestação de serviços técnicos de organização do 

acervo histórico do extinto TRF.
025/02 3027/02 30/7/2002 18/9/2002 50

Prestação de serviços de reprografia. 027/02 3480/02 21/11/2002 13/12/2002 22
Aquisição de papel ofício 2 028/02 5672/02 27/11/2002 12/12/2002 15

Aquisição de um computador a ser utilizado como 
servidor de rede.

029/02 5468/02 13/12/2002  26/12/2002 13

Aquisição de solução corporativa de 
envio/recebimento de fac-similes integrado ao serviço 

de correio eletrônico (Lotus Notes), envolvendo 
fornecimento, instalação, configuração, manutenção 

do hardware, suporte e atualização de versões de 
software, treinamento e projeto piloto.

033/02 190/01 18/12/2002 27/12/2003 9

Aquisição de caixas em papelão e pvc. 035/02 5532/02 27/12/2002  07/02/2003. 42
Aquisição de peças para recuperação de 

computadores.
038/02 6201/02 19/12/2002 23/1/2003 35

Tempo médio das contratações 22,5  
Quadro 11: Pregão presencial em 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2002. 

 
No Gráfico 6 é apresentada a relação de freqüência das licitações realizadas por meio 

de pregão presencial no STJ em 2002. Observa-se que a maior freqüência ocorreu na faixa 

abaixo de 16 dias, com oito licitações, e a menor freqüência, 02 dias entre 26 e 35 dias. Entre 

17 e vinte e cinco dias e acima de 36 dias foram realizados 8 certames, correspondendo à 

44,45% do total dos certames. 
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                   Gráfico 6: Pregão presencial em 2002. 
                Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
No ano de 2002 o STJ realizou apenas uma licitação na modalidade pregão eletrônico, 

para aquisição de papel, cujo tempo de contratação foi de 34 dias, conforme demonstrado no 

Quadro 12 e no Gráfico 7, a seguir. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de papel 001/02 1250/02 7/6/2002 11/7/2002 34  
Quadro 12: Pregão eletrônico em 2002. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2002. 
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                  Gráfico 7: Pregão eletrônico em 2002. 
               Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Constatou-se em 2002 que 44% das licitações foram realizadas por tomada de preços, 

26% por pregão presencial, 19% por carta convite, 10% por concorrência e 1% por pregão 

eletrônico, conforme apresentado no Gráfico 8. 
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 Gráfico 8: Licitações em 2002. 

                  Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Dentre as modalidades de licitação utilizadas pelo STJ para as contratações e 

aquisições em 2002 a que apresentou o menor tempo médio foi a carta convite, com 19 dias 

seguida do pregão presencial com 22 e meio, tomada de preços com 33 dias, pregão eletrônico 

com 34 dias e a concorrência com 48 dias, conforme demonstrado no Gráfico 9.  
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           Gráfico 9: Tempo médio das licitações em 2002. 
            Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Em 2002 o processo licitatório que apresentou o menor tempo desde a 

abertura/publicação até a homologação ocorreu na modalidade carta-convite, licitação de 

número 002/2002, para aquisição de material de construção, com 5 dias. 

 

4.2.2 Ano de 2003 

No ano de 2003, por concorrência foram realizados três certames, cujo tempo médio 

apurado foi de 36 dias, sendo que o maior tempo gasto foi na licitação de número 003/2003, 

para contratação de empresa especializada em serviços de segurança, 85 dias. O processo 

licitatório que demandou menor tempo foi o de número 002/2003 para concessão a título 
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precário das dependências do STJ para exploração dos serviços de restaurante, 09 dias, 

conforme demonstrado no Quadro 13. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Concessão a título precário das dependências 
do STJ para exploração dos serviços de 

lanchonete.
001/03 1958/03 30/6/2003 15/7/2003 15

Concessão a título precário das dependências 
do STJ para exploração dos serviços de 

restaurante.
002/03 1900/03 7/7/2003 16/7/2003 9

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância.

003/03 1700/03 14/8/2003 31/10/2003 85

Tempo médio das contratações 36  
 Quadro 13: Concorrência em 2003. 
 Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2003. 

 
O Gráfico 10 apresenta as freqüências das licitações realizadas pelo STJ, em 2003, na 

modalidade concorrência, por intervalo de dias. Observa-se que a maior freqüência de 

contratações em 2003, deu-se no intervalo abaixo de 16 dias, 2 ocorrências, enquanto que no 

intervalo acima de 36 dias houve uma ocorrência. Nos demais intervalos não houve 

ocorrências. 
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     Gráfico 10: Concorrência em 2003.  

                              Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Em 2003 foram realizados 12 certames por meio de tomada de preços, cujo tempo 

médio aproximado de contratação foi de 40 dias e meio, sendo que o maior tempo de 

contratação ocorreu na licitação número 006/2003, para aquisição de material elétrico, 77 

dias, enquanto que o menor tempo ocorreu na licitação 016/2003 para prestação de serviços 

especializados em desenvolvimento de sistema multimídia de informação, 04 dias, conforme 

demonstrado no Quadro 14. 
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OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de impressos. 001/03 6193/02 26/2/2003 1/4/2003 60
Aquisição de cola, lixa, madeira, selador, fechadura, 

laminado e diluente.
005/03 611/03 11/04/03 13/5/2003 32

Aquisição de material elétrico. 006/03 1064/03 12/5/2003 21/7/2003 77

Aquisição de material elétrico. 012/03 3264/03 5/9/2003 16/9/2009 11

Aquisição de material de expediente. 007/03 1015/03 28/04/03  29/05/2003 31
Aquisição de material de expediente. 040/02 5605/02 17/12/2002 5/2/2003 50

Aquisição de material de limpeza. 041/02 6136/02 12/02/03 28/4/2003 76
Aquisição de material de consumo odontológico. 008/03 664/03 4/6/2003 15/7/2003 44

Contratação de serviços de modernização e 
atualização tecnológica de 15 elevadores da marca 

ATLAS.
009/03 6392/02 6/6/2003  07/07/2003 31

Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de telefonista no STJ.

010/03 4240/03 3/9/2003 13/10/2003 40

Construção de galpão de depósito administrativo no 
SGON, Quadra 04, Lote 05, Brasília/DF.

013/03 5729/03 28/10/2003 28/11/2003 31

Prestação de serviços especializados em 
desenvolvimento de sistema multimídia de 

informação.
016/03 3676/03 26/12/2003  30/12/2003 4

Tempo médio das contratações 40,58  
 Quadro 14: Tomada de preços em 2003. 
 Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2003. 

  
Do total dos certames, 50% demandaram um tempo de contratação maior que 36 dias, 

33,33% foram realizados em um intervalo 26 e 35 dias e 16,67% abaixo de 16 dias. No 

intervalo entre 17 e 25 dias não houve ocorrências, conforme demonstrado no Gráfico 11. 
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 Gráfico 11: Tomada de Preços em 2003. 

                              Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 

Foram realizados 05 certames na modalidade carta-convite em 2003, no STJ, cujo 

tempo médio aproximado de contratação foi de 29 dias. O maior tempo gasto por contratação 

se deu na licitação de número 002/2003, para aquisição de material de pintura, 47 dias, 

enquanto que, o menor se deu na licitação 009/2003, para prestação de serviços de reforma de 

imóvel funcional, localizado na SQS 115, 17 dias, conforme demonstrado no Quadro 15. 
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OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de material de pintura. 002/03 497/03 21/2/2003 8/4/2003 47

Aquisição de ferragens e ferramentas diversas. 005/03 4401/03 11/9/2003 16/10/2003 25

Preatação de serviço de radiochamada, assistência 
técnica e a locaão de 18 transceptores "pager".

006/03 323/03 8/9/2003  07/10/2003 29

Aquisição de utensílios para copa. 008/03 5598/03 17/10/2003 12/11/2003 26

Prestação de serviços de reforma de imóvel 
funcional, localizado na SQS 115.

009/03 6712/03 24/11/2003 11/12/2003 17

Tempo médio das contratações 29  
 Quadro 15: Carta-convite em 2003. 
 Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2003. 

 
Do total dos certames realizados nessa modalidade em 2003, 40% demandaram um 

tempo de realização na faixa entre 17 e 25 dias, 40% entre 26 e 35 dias e 20% acima de 36 

dias. No intervalo abaixo de 16 dias não houve ocorrências, conforme demonstrado no 

Gráfico 12. 
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                  Gráfico 12: Carta-convite em 2003. 

                                  Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade pregão presencial foram realizados 102 certames em 2003. O maior 

tempo gasto se deu na licitação de número 003/2003, para fornecimento de papel toalha e 

cessão e instalação de “papeleiras” em regime de comodato, com 71 dias. O menor tempo 

gasto por certame foi na licitação de número 119/2003, para aquisição de 683 

microcomputadores, que se iniciou e encerrou-se no dia 23/12/2003. O tempo médio 

aproximado apurado para essa modalidade em 2003 foi de 17 dias e meio, conforme 

demonstrado no Apêndice B. 

Constatou-se que a menor freqüência de tempo gasto por certame se deu na faixa 

abaixo de 16 dias com 58,82% das licitações. Na faixa entre 17 e 25 dias foram realizados 

24,50% dos certames, entre 26 e 35 dias 8,82% e acima de 36 dias, 7,86% do total das 

licitações, conforme demonstrado no Gráfico 13. 
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 Gráfico 13: Pregão presencial em 2003. 

                              Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade pregão eletrônico foram realizados em 2003 dois certames, apurando-

se o tempo médio de 18 dias, conforme demonstrado no Quadro 16. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO
DATA DE ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de fones de ouvido tipo handsfree. 01/03 1137/03 10/04/03 30/4/2003 20
Aquisição de 10 unidades gravadoras de CD-ROM 
e 15 gavetas externas para disco rígido.

03/03 3684/03 25/8/2002 10/9/2003 16

Tempo médio das contratações 18  
Quadro 16: Pregão eletrônico em 2003. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2003. 

 
Observa-se no Gráfico 14 que100% das licitações foram realizadas no intervalo entre 

17 e 25 dias. 
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  Gráfico 14: Pregão eletrônico em 2003. 

                                       Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 
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Em 2003 realizaram-se 124 certames, dos quais 82% foi na modalidade pregão 

presencial, 10% por concorrência, 4% por carta-convite, 2% dos certames por concorrência e 

pregão eletrônico, conforme Gráfico 15. 
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  Gráfico 15: Licitações em 2003. 

                                       Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Dentre as modalidades de licitação utilizadas pelo STJ para as contratações e 

aquisições em 2003 a que apresentou o menor tempo médio foi a do pregão presencial com 17 

dias e meio, seguida do pregão eletrônico com 18 dias, da carta-convite com 29 dias, da 

concorrência com 36 dias e da tomada de preços com 40 dias e meio, conforme demonstrado 

no Gráfico 16.  
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  Gráfico 16: Tempo médio das licitações em 2003. 
  Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Em 2003 o processo licitatório que apresentou o menor tempo desde a 

abertura/publicação até a homologação ocorreu na modalidade pregão presencial, licitação de 

número 119/2003, para aquisição de 683 computadores, iniciando-se e concluindo-se em 

23/12/2003. 
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4.2.3 Ano de 2004 

Em 2004 foram realizados 02 certames na modalidade concorrência: um com tempo 

de contratação de 49 dias e outro com 01 dia. O tempo médio apurado foi de 25 dias, 

conforme apresentado no Quadro 17. 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que 
compõem os seguintes sistemas especiais instalados na sede do STJ: 

a) sistema de sonorização ambiente; b) sistema de sonorização 
operacional; c) sistema de sonorização e comunicação audiovisual; d) 

sistema de tradução simultânea; e) sistema Cerberus de detecção 
endereçável de incêndio; f) sistema de relógio eletrônico;  g) sistema 
de circuito fechado de televisão; h) sistema de difusão de imagem e 

som via RF.

001/04 1987/2003 06/05/04 24/6/2004 49

Concessão de uso, a título precário, de dependências no STJ para a 
exploração de serviços típicos de salão de beleza unissex.

005/04 7767/2004 13/12/04 14/12/2004 1

Tempo médio das contratações 25  
Quadro 17: Concorrência em 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2004. 

 
O Gráfico 17 apresenta as freqüências apuradas para essa modalidade licitatória em 

2004. 
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 Gráfico 17: Concorrência em 2004. 

                Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Constatou-se que em 2004 foram realizados 12 certames na modalidade tomada de 

preços com o tempo médio aproximado apurado de 46 dias e meio. O maior tempo gasto foi 

de 85 dias, na licitação de número 008/2004 para aquisição de material de consumo 

odontológico. O menor tempo foi na licitação 011/2004, para aquisição de material elétrico, 

21 dias, conforme ilustrado no Quadro 18. 
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OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Contratação de serviços de modernização e atualização 
tecnológica de 12 elevadores da marca Atlas.

001/04 5645/2003 02/01/04 06/02/04 35

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da rede de telefonia do STJ.

010/04 307/2004 12/05/04 22/06/04 41

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e 
assistência técnica, incluindo o fornecimento de peças e 

componentes originais para 12 (doze) elevadores Atlas e 01 
(um) monta carga Atlas.

003/04 6251/2003 04/01/04 31/01/04 27

Aquisição de impressos. 002/04 7177/2003 03/01/04 25/02/04 53
Aquisição de material médico-hospitalar. 004/04 7115/2003 08/02/04 12/03/04 33

Aquisição de madeira e laminado. 005/04 7714/2003 09/02/04 16/03/04 36
Aquisição de material de limpeza. 012/04 3354/2004 07/07/04 20/09/04 44
Aquisição de material de limpeza. 006/04 7471/2003 27/02/04 19/05/04 82

Aquisição de material de marcenaria. 007/04 7990/2003 01/03/04 16/04/04 46
Aquisição de material de consumo odontológico. 008/04 7883/2003 02/03/04 26/05/04 85

Aquisição de material elétrico. 009/04 13/2004 23/03/04 18/05/04 56
Aquisição de material elétrico. 011/04 1107/2004 16/04/04 07/05/05 21
Tempo médio das contratações 46,58  

Quadro 18: Tomada de preços em 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2004. 

 
No Gráfico 18 constata-se que não houve incidências no intervalo abaixo de 16 dias. 

Do total dos certames 75% demandaram mais de 36 dias de contratação. Observa-se que 

16,67% das licitações ocorreram no intervalo entre 26 e 35 dias e que, 8,33% se deram entre 

17 e 25 dias, conforme demonstrado no Gráfico 18. 
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 Gráfico 18: Tomada de preços em 2004. 

                Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade carta-convite foram realizadas 07 licitações, com tempo médio 

apurado de 12 dias. O maior tempo observado foi na licitação de número 005/2004 para 

prestação de serviços de reforma do imóvel funcional, inclusive com o fornecimento de 

material e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos, 29 dias, enquanto o menor 

tempo ocorreu na licitação 004/2004, para o mesmo objeto, um dia, conforme demonstrado no 

Quadro 19. 
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OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA ABERTURA 
ATÉ A HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Fornecimento e instalação de sistema de ar 
condicionado do estúdio de TV do STJ.

001/04 25/2004 16/1/04 4/2/2004 19

Execução de piso de granito. 002/04 3427/2004 9/6/04 14/6/2004 5
Construção de guarita, em concreto armado, com 

fornecimento de material e mão de obra.
003/04 2919/2004 2/7/04 9/7/2004 7

Prestação de serviços de reforma do imóvel funcional, 
inclusive com o fornecimento de material e mão-de-

obra necessários para a execução dos trabalhos.
004/04 4060/2004 22/7/04 23/7/2004 1

Prestação de serviços de reforma do imóvel funcional, 
inclusive com o fornecimento de material e mão-de-

obra necessários para a execução dos trabalhos.
005/04 7186/2004 25/10/04 10/11/2004 29

Execução de forros, vedações, grades e demais 
serviços no Anexo de Apoio do STJ - SGON, Quadra 

4, Lote 5.
006/04 7327/2004 19/11/04  09/12/2004 20

Execução de piso de granito e paredes de gesso, com 
fornecimento de material e mão-de-obra.

007/04 8224/2004 03/12/04 6/12/2004 3

Tempo médio das contratações 12  
Quadro 19: Carta-convite em 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2004. 

 
O Gráfico 19 apresenta as freqüências constatadas para as licitações realizadas na 

modalidade carta-convite em 2004. Do total dos certames 57,14% gastaram menos de 16 dias 

no processo de contratação, 28,57% ocorreram entre 17 e 25 dias e 14,29% entre 26 e 35 dias, 

conforme demonstrado no Gráfico 19. 
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 Gráfico 19: Carta-convite em 2004. 

                Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade pregão presencial, em 2004, foram realizados 123 certames, sendo 

apurado o tempo médio de contratação de 12 dias. O menor tempo por contratação se deu na 

licitação 105/2004, para aquisição de veículos, iniciando-se em 29/12/04 e concluída no 

mesmo dia. O maior tempo apurado ocorreu na licitação 029/2004 para fornecimento de papel 

toalha e cessão e instalação de “papeleiras” em regime de comodato, 80 dias, Apêndice C. 

O Gráfico 20 apresenta as freqüências em intervalo de dias para as contratações 

realizadas por pregão presencial em 2004. Observa-se que do total dos certames 72,36% 
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ocorreram em menos de 16 dias. No intervalo entre 17 e 25 dias, foram realizados 16,45% do 

total licitado no ano. Entre 26 e 35 dias realizaram-se 8,13% dos certames e acima de 36 dias, 

4,06%, conforme ilustrado no Gráfico 20. 
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   Gráfico 20: Pregão presencial em 2004. 

                     Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade pregão eletrônico, em 2004, realizou-se 10 certames, com tempo 

médio aproximado apurado de 07 dias. O menor tempo ocorreu na licitação de número 

008/2004, para manutenção preventiva e corretiva em máquina “envelopadora”, 03 dias. O 

maior tempo foi encontrado na licitação 001/2004, para aquisição de fitas para gravação 

digital, 14 dias, conforme demonstrado no Quadro 20.  

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO
DATA DE ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA ABERTURA 
ATÉ A HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de fitas para gravação digital. 001/04 8084/2003 05/03/04 19/3/2004 14

Aquisição de 42 licenças de software para sicronização 
de dispositivos móveis (handhelds) e lotus notes.

006/04 3114/2004 21/06/04 02/07/2004. 11

Aquisição de licença de software para webchat. 007/04 3883/2004 16/07/04 22/7/2004 6

Manutenção preventiva e corretiva, em uma máquina 
envelopadora, marca POS DADOS, modelo OS 

750/2/SD.
008/04 3611/2004 20/07/04 23/7/2004 3

Aquisição de scanners. 009/04 2176/2004 21/07/04 26/07/2004. 5

Aquisição de aquisição de 1 (um) multiprocessador de 
alimentos elétrico e duas cafeteiras elétricas, tipo 

industrial.
011/04 3284/2004 13/08/04 20/8/2004 7

Aquisição de cilindros para impressoras Kyocera. 013/04 5378/2004 09/09/04 14/9/2004 5

Aquisição de fitas para backup. 014/04 5506/2004 15/09/04 21/9/2004 6

Aquisição de HD´s para servidor de backup e solução 
de áudio.

015/04 5845/2004 08/10/04 15/10/2004 7

Aquisição de unidade prossessadora e developer para 
impressora Kyocera.

016/04 6900/2004 27/10/04 4/11/2004 8

Tempo médio das contratações 7,2  
Quadro 20: Pregão eletrônico em 2004. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2004. 
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O Gráfico 21 apresenta as freqüências de tempo das contratações realizadas por pregão 

eletrônico, pelo STJ, em 2004. Observa-se que 100% das licitações ocorreram em menos de 

16 dias. 
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          Gráfico 21: Pregão eletrônico em 2004. 

             Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Em 2004 foram realizadas 154 licitações: 80% por pregão presencial, 8% por meio de 

tomada de preços, 6% por pregão eletrônico, 5% por carta-convite e 1% por meio de 

concorrência, conforme demonstrado no Gráfico 22. 
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                            Gráfico 22: Licitações em 2004. 
                 Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
O menor tempo médio apurado nas contratações em 2004 ocorreu na modalidade 

pregão eletrônico, 07 dias e o maior, 46,58 dias, foi na modalidade tomada de preços. O 

Gráfico 23 apresenta o comparativo das contratações realizadas em 2004. 
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          Gráfico 23: Tempo médio das licitações em 2004. 
          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
O processo licitatório que apresentou o menor tempo de contratação, desde a 

abertura/publicação até a homologação, em 2004, foi o de número 105/2004 (por pregão 

presencial), que se iniciou em 29/12/2004 sendo concluído no mesmo dia. 

 

4.2.4 Ano de 2005 

Em 2005 não foram realizadas contratações por meio de concorrência. Na modalidade 

tomada de preços constatou-se a ocorrência de 14 certames, com o tempo médio de 

contratação de 23 dias. O menor tempo se deu nas licitações 013/2005 e 016/2005, ambas 

com um dia gasto desde a abertura/publicação até a homologação. O maior tempo demandado 

ocorreu na licitação 004/2004, para aquisição de material hospitalar, 55 dias, conforme 

demonstrado no Quadro 21. 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO 
DA ABERTURA 

ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO 

(EM DIAS)
Aquisição de impressos. 001/05 8272/04 25/01/05 15/02/05 21

Aquisição de material de limpeza 002/05 8052/04 24/02/04 15/04/05 51
Aquisição de material de marcenaria 003/05 428/05 01/03/05 28/03/05 27

Aquisição de material hospitalar. 004/05 8919/04 15/03/05 09/05/05 55
Aquisição de material odontológico 005/05 584/05 08/03/05 01/04/05 24
Aquisição de material odontológico. 006/05 821/05 16/03/05 01/04/05 16

Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado e 
ventilação.

007/05 943/05 10/03/05 05/04/05 26

Aquisição de material elétrico. 008/05 783/05 11/03/05 08/04/05 28
Aquisição de material hidráulico. 009/05 1246/05 31/03/05 25/04/05 25

Aquisição de material elétrico. 011/05 1436/05 10/08/04 26/08/05 16
Aquisição e instalação de sistema de detecção e combate a 

incêndio.
012/05 3927/05 15/09/05 22/09/05 7

Aquisição e instalação de sistema de ar-condicionado e 
exaustão de cozinha.

013/05 4447/05 01/09/05 02/09/05 1

Assentamento de piso granito, com fornecimento de mão-de-
obra, ferramentas e material, exceto o grantito.

015/05 6616/05 14/10/05 11/11/05 28

Prestação de serviços de manunteção preventiva, corretiva e 
assistência técnica, incluindo um técnico residente e o 

fornecimento de peças e componentes originais para 27 
(vinte e sete) elevadores Atlas e 01 (um) monta carga Atlas. 

016/05 8148/05 22/12/05 23/12/05 1

Tempo médio das contratações 23  
Quadro 21: Tomada de preços em 2005. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2005. 
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Observa-se que 31,71% das contratações nessa modalidade realizaram-se em menos 

de 16 dias, enquanto que 28,57% ocorreram entre 26 e 35 dias, 21,42% entre 17 e 25 dias e 

14,3%, acima de 36 dias, conforme ilustrado no gráfico 24. 
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               Gráfico 24: Tomada de preços em 2005. 

                               Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Por carta-convite, em 2005, foram realizados 04 certames, com o tempo médio de 

contratação aproximado de 04 dias e meio. O maior tempo de contratação, 15 dias, foi gasto 

na licitação 001/2005 enquanto que, o menor foi nas de números 002/2005 e 005/2005, ambas 

com início e conclusão no mesmo dia (Quadro 22). 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 

HOMOLOGAÇÃO (EM 
DIAS)

Contratação de consultoria externa para a 
identificação da cultura organizacional do 

STJ.
001/05 7496/04 22/02/05 08/03/05 15

Assentamento de piso granito, com 
fornecimento de mão-de-obra, ferramentas e 

material, exceto granito.
002/05 2245/05 07/04/05 07/04/05 1

Adequação de elevador. 004/05 2103/05 09/05/05 11/05/05 2
Fornecimento e instalação de sistema de ar-

condicionado.
005/05 7031/05 13/12/05 13/12/05 1

Tempo médio das contratações 4,75  
Quadro 22: Carta-convite em 2005. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL. 

 
Constata-se que 100% das licitações realizadas nessa modalidade ocorreram com 

menos de 16 dias, considerando desde a abertura/publicação até à homologação, conforme se 

visualiza no Gráfico 25. 
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 Gráfico 25: Carta-convite em 2005. 

                          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CPL. 

 
Na modalidade pregão presencial foram realizados 185 certames em 2005, com o 

tempo médio aproximado de duração de 06 dias. O maior tempo gasto ocorreu na licitação 

003/2005, para fornecimento de papel toalha, incluindo a cessão e instalação de “papeleiras” 

em regime de comodato, 69 dias.  

Observa-se que as licitações de números 055/2005, 068/2005/ 087/2005 iniciaram-se e 

foram concluídas no mesmo dia, conforme demonstrado no Apêndice D. Do total das 

contratações realizadas nessa modalidade 88,10% gastaram menos de 16 dias da 

abertura/publicação até a homologação; 4,86%, entre 17 e 25 dias; 3,8% ocorreram no 

intervalo de 26 e 35 dias e 3,24%, acima de 36 dias, (Gráfico 26). 
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 Gráfico 26: Pregão presencial em 2005. 

                              Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 
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Por pregão eletrônico em 2005 foi realizado um certame, demandando 29 dias de 

contratação, conforme ilustrado no Quadro 23 e no Gráfico 27. 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 

HOMOLOGAÇÃO (EM 
DIAS)

Aquisição de aparelho DVD, aparelho de som 
portátil e projetor de imagem multimídia 

portátil.
001/05 9164/04 30/03/05 28/4/2005 29

Tempo médio das contratações 29  
Quadro 23: Pregão eletrônico em 2005. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2005. 
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 Gráfico 27: Pregão eletrônico em 2005. 

                              Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Do total das contratações realizadas em 2005, 92% foram por pregão presencial, 6% 

por tomada de preços, 2% por carta-convite e menos de 1% por pregão eletrônico, conforme 

se observa no Gráfico 28. 
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 Gráfico 28: Licitações em 2005. 

                          Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 
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Constatou-se que em 2005 a modalidade de licitação que demandou o menor tempo de 

contratação foi a carta-convite, entretanto apenas 2% das contratações se deram nesta 

modalidade. Os certames realizados por pregão eletrônico gastaram um tempo médio de 

contratação de 06 dias, conforme demonstrado no Gráfico 29. 
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         Gráfico 29: Tempo médio das licitações em 2005. 
          Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Os processos licitatórios que gastaram o menor tempo de contratação foram os de 

números 055/2005, 068/2005/ 087/2005 (na modalidade pregão presencial) e 002/2005 (por 

carta-convite), que se iniciaram e foram concluídas no mesmo dia.  

 

4.2.5 Ano de 2006 

Em 2006 não foi realizada licitação na modalidade concorrência. Por tomada de 

preços realizaram-se dois certames, com o tempo médio de contratação de 159 dias e meio, 

conforme o Quadro 24. 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Fornecimento e instalação de ar condicionado 01/06 2020/06 19/06/06 04/12/06 168

Fornecimento e instalação de ar condicionado 02/06 3003/06 06/07/06 04/12/06 151

Tempo médio das contratações 159,5  
Quadro 24: Tomada de preços em 2006. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2006. 

 
Constatou-se que, em 2006, as licitações por tomada de preços demandaram mais de 

36 dias de contratação, conforme se observa no Gráfico 30. 
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              Gráfico 30: Tomada de preços em 2006. 

                              Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Na modalidade carta-convite realizou-se três certames, com início e conclusão no 

mesmo dia, conforme se observa no Quadro 25. 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Aplicação de Sinteco 001/06 1121/06 17/02/06 17/02/06 1 

Prestação de serviços de reforma do imóvel funcional 
localizado na SQS 207, Bloco “K”, Ap. nº 204, Brasília – DF, 
inclusive com o fornecimento de material e mão-de-obra 
necessários para a execução dos trabalhos

002/06 2107/06 05/04/06 05/04/06 1 

Reforma de imóvel funcional SQN 409, bloco K, apto 301 0004/06 6357/06 10/11/06 10/11/06 1 

Tempo médio das contratações 1  
Quadro 25: Carta-convite em 2006. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2006. 

 
Constata-se que 100% das contratações realizadas por carta-convite em 2006 foram 

realizadas no intervalo abaixo de 16 dias, (Gráfico 31). 
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   Gráfico 31: Carta-convite em 2006. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 
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Do total das licitações em 2006, 45 se realizaram na modalidade pregão presencial 

com o tempo médio aproximado de 12 dias e meio, conforme se observa no Quadro 26. O 

maior tempo foi gasto na licitação 006/06, para aquisição de softwares, 130 dias. 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE ABERTURA 

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Aquisição de módulos de memória. 002/06 8145/06 03/07/06 27/07/06 24

Prestação de serviços de reforma em um coletor de pó da marca COLEPÓ com acréscimo na tubulação e mudança para a área externa da marcenaria DO STJ e colocação de coifas protetoras nas duas esquadrejadeiras003/06 31/01/06 01/02/06 1
Aquisição de material de expediente. 004/06 8448/05 24/01/06 31/01/06 7

 Aquisição de impressos. 005/06 7923/05 25/01/06 30/01/06 5
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de vigilância desarmada, nas dependências do STJ.
006/06 3030/05 27/01/06 08/06/06 130

Aquisição de caixas para acondicionamento e arquivamento. 007/06 7925/05 02/02/06 14/02/06 12

Aquisição de softwares (ReportBuilder Enterprise, VCL/CLX, 
TextraDevices for ReportBuilder) e licenças do software ABBYY 

Fine Reader.
008/06 8134/05 02/03/06 09/03/06 7

Aquisição de chave de ignição para veículos GM/Ômega. 009/06 4521/06 06/02/06 08/02/06 2
Aquisição de antenas, baterias e fones de ouvido. 010/06 0036/06 16/02/06 02/03/06 15

Aquisição de suprimentos de informática. 011/06 7921/06 03/02/06 03/04/06 60
Aquisição de fistas LTO para backup. 012/06 0296/06 16/02/06 20/02/06 4

Aquisição de baterias e transformadores estabilizadores de 
voltagem.

014/06 0743/06 21/02/06 23/02/06 2

Aquisição de vacinas contra a gripe. 015/06 9144/06 24/02/06 03/03/06 7

Aquisição de material para marcenaria: brocas, lixas e outros. 017/06 0634/06 22/02/06 09/03/06 15

Aquisição  de material médico-hospitalar. 018/06 8818/05 06/03/06 15/03/08 9
Contratação de organismo certificador para certificação pela NBR 

ISO 9001 versão 2000.
019/06 0781/06 23/02/06 24/02/06 1

Aquisição de pastas e capas plásticas. 020/06 0639/06 07/03/06 14/03/06 7

Prestação de serviços de manutenção corretiva em hardwares de 
36 (trinta e seis) servidores de rede IBM xSéries 345, distribuídos 

em 2 (dois) racks, envolvendo a substituição de peças
021/06 0487/06 03/03/06 08/03/06 5

Aquisição de etiquetas 023/06 1101/06 27/03/06 07/04/06 11
Aquisição de material elétrico. 024/06 0841/06 30/03/06 09/05/06 40
Aquisição de material elétrico. 025/06 0842/06 31/03/06 27/04/06 27

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
substituição de peças, de três (03) impressoras da marca 

LEXMARK
026/06 1036/06 03/04/06 06/04/06 3

Aquisição de material hidráulico. 027/06 1246/06 06/04/06 17/04/06 11
Prestação de serviços de manutenção corretiva de hardware, 

suporte e atualização de versões de software.
028/06 1039/06 19/04/06 20/04/06 1

Aquisição de material odontológico. 029/06 1245/06 24/04/06 31/05/06 37
Aquisição de coletores para copos descartáveis. 030/06 0558/06 19/05/06 22/05/06 3

Aquisição de pneus para ônibus. 031/06 1880/06 18/04/06 19/04/06 1
Contratação de organismo certificador para recertificação pela 

NBR ISO 9001 versão 2000.
032/06 1539/06 20/04/06 25/04/06 5

Aquisição de suprimentos de informática. 033/06 1826/06 02/05/06 04/05/06 2
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

dedetização e desratização.
034/06 1988/06 28/04/06 04/05/06 6

Aquisição de material médico-hospitalar (itens fracassados do PP 
18/06)

035/06 1993/06 16/05/06 24/05/06 6

Prestação de serviços de manutenção corretiva em hardware de 
equipamento servidor DELL Power Edge 6650.

036/06 2084/06 05/05/06 08/05/06 3

Aquisição de madeira 039/06 2732/06 17/05/06 19/05/06 2
Fornecimento e instalação de cortinas tipo rolô 040/06 2467/06 24/05/06 25/05/06 1

Aquisição de etiquetas 041/06 2677/06 30/05/06 31/05/06 1
Aquisição de copos descartáveis e guardanapos de papel 042/06 2597/06 02/06/06 09/06/06 7

Aquisição de software autocad 2006 full, para instalação stand 
alone

044/06 2933/06 31/05/06 01/06/06 1

Aquisição de tintas em geral e massa PVA 045/06 2733/06 22/06/06 24/07/06 32
Aquisição de fragmentadoras de papéis 046/06 1178/06 14/06/06 20/06/06 6

Contratação de serviços de comunicação de dados para acesso à 
internet banda larga

055/06 3219/06 10/07/06 15/07/06 5

Aquisição de cabo flexível anti-chama 056/06 2132/06 07/07/06 23/10/06 6
Prestação de serviços de confecção e montagem de móveis na 

sede do STJ
057/06 3648/06 31/07/06 21/08/06 21

Aquisição de pneus 058/06 3663/06 12/07/06 14/07/06 2
Aquisição de pendrive 061/06 3204/06 13/07/06 31/07/06 18

Cessão de área para instalação de banca de jornal 062/06 3221/06 28/07/06 02/08/06 5
Tempo médio das contratações 12,8  

Quadro 26: Pregão presencial em 2006. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2006. 

 
 Observa-se que 80% dos certames gastaram menos de 16 dias; 6,67% se realizaram 

entre 17 e 25 dias; 4,45% entre 26 e 35 dias e 8,88%, acima de 36 dias, conforme 

demonstrado no Gráfico 32. 
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 Gráfico 32: Pregão presencial em 2006. 

                        Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Na modalidade pregão eletrônico foram realizados 72 certames, com o tempo médio 

apurado de 15 dias. O processo licitatório que demandou o maior tempo foi o 023/2006, para 

aquisição de cartucho de tinta para impressora, 106 dias, (Apêndice E). Observa-se que 

70,84% dos certames gastaram menos de 16 dias da abertura/publicação a homologação; 

12,5% se realizaram entre 17 e 25 dias; 5,55% entre 26 e 35 dias e 11,11%, gastaram mais de 

trinta e seis dias, conforme se visualiza no Gráfico 33. 
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 Gráfico 33: Pregão eletrônico em 2006. 

                              Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Do total das 122 licitações realizadas em 2006, 59% foram por pregão eletrônico, 37% 

por pregão presencial, 2% por carta-convite e 2% por tomada de preços. Observa-se no 

Gráfico 34 que, em relação a 2005, houve um aumento de 58% no uso da forma pregão 

eletrônico nas contratações e aquisições do STJ. 
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   Gráfico 34: Licitações em 2006. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
A modalidade de licitação que apresentou o menor tempo de contratação em 2006 foi 

a carta-convite, com um dia, sendo os processos iniciados e concluídos no mesmo dia. 

Entretanto, ressalte-se que apenas 2% das contratações ocorreram nesta modalidade. Na forma 

pregão presencial o tempo médio apurado foi de 12 dias e meio, tempo este menor que na 

forma eletrônica, 15 dias. A modalidade tomada de preços apresentou o maior tempo médio 

gasto na contratação: 159,5 dias, conforme demonstrado no Gráfico 35. 
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   Gráfico 35: Tempo médio das licitações em 2006. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
O processo licitatório que demandou o maior tempo de contratação foi de número 

01/2006, na modalidade tomada de preços, 168 dias. 
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4.2.6 Ano de 2007 

As contratações em 2007 se realizaram nas modalidades carta-convite e pregão 

eletrônico. Na primeira, foram realizados 03 certames cujo tempo médio de contratação 

apurado foi de 13 dias, sendo o maior tempo gasto na licitação 04/2007, para elaboração da 

análise e projeto estrutural do novo restaurante do STJ, 17 dias, (Quadro 27). 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE ABERTURA 

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Elaboração da análise e projeto estrutural do novo 

restaurante do STJ
04/07 8163/06 13/03/07 30/03/07 17

Reforma dos sanitários masculinos e femininos localizados 
no subsolo do bloco “F”. 

06/07 3927/07 20/07/07 31/07/07 11

Execução de tratamento de concreto das paredes inclinadas 
do autório da sede do STJ.

09/07 5735/07 11/10/07 22/10/07 11

Tempo médio das contratações 13  
Quadro 27: Carta-convite em 2007. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2007. 

 
Os intervalos das freqüências das contratações na modalidade carta-convite são 

representados no Gráfico 36. Do total dos certames 66,67% gastaram menos de 16 dias da 

abertura/publicação a homologação e 33,33%, entre 17 e 25 dias. 
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 Gráfico 36: Carta-convite em 2007. 

                                      Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Na modalidade pregão eletrônico foram realizados 203 certames, com o tempo médio 

de contratação de 18 dias. A licitação que demandou o maior tempo foi a de número 

234/2007, para contratação de serviços especializados destinados à implantação de sistema de 

controle de acesso, com 174 dias, conforme o Apêndice F. 

Dos 203 certames, 65,51% ocorreram abaixo de 16 dias; 12,8% gastaram entre 17 e 25 

dias; 8,39%, entre 26 e 35 dias e 13,3%, acima de 36 dias, (Gráfico 37). 
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   Gráfico 37: Pregão eletrônico em 2007. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Do total das 206 licitações realizadas em 2007, 99% foi na modalidade pregão 

eletrônico e 1% por carta-convite, (Gráfico 38). 
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   Gráfico 38: Licitações em 2007. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Dentre as duas modalidades de licitações utilizadas pelo STJ em 2007 para suas 

aquisições e contratações, a carta-convite foi a que apresentou o menor tempo médio, 13 dias, 

conforme demonstrado no Gráfico 39. 
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   Gráfico 39: Tempo médio das licitações em 2007. 

                                   Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 
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O processo licitatório que demandou o menor tempo de contratação em 2007 foi o de 

número 162/2007, com início e conclusão no mesmo dia, para contratação de seguros para a 

frota de veículos do STJ, na modalidade pregão eletrônico. 

 
4.2.7 Ano de 2008 

Em 2008 as contratações do STJ foram realizadas na modalidade pregão presencial e 

eletrônico. O tempo médio aproximado apurado nos certames por pregão presencial foi de 11 

dias e meio e por eletrônico 14 dias e meio. Na forma de pregão eletrônico o certame de 

número 119/2008, para aquisição de cartuchos de tintas foi o que demandou mais tempo, 98 

dias, (Quadro 28 e Apêndice G). 

 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE ABERTURA 

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)
Aquisição de material de copa 084/08 0919/08 26/05/08 03/06/08 8

Registro de preços para eventual aquisição de 
material para autuação de processos

128/08 2843/08 19/09/08 02/10/08 13

Cessão, a título precário, do uso das dependências do 
STJ para a exploração dos serviços de restaurante e 

lanchonete
140/08 3402/08 07/07/08 14/07/08 7

Aquisição de material de limpeza concentrado 150/08 3813/08 25/07/08 05/08/08 11

Registro de Preços para aquisição de papel higiênico  151/08 4070/08 01/09/08 05/09/08 4

Aquisição de material odontológico 152/08 1473/08 03/09/08 09/10/08 36
Aquisição de garrafas técnicas e xícaras  153/08 3215/08 15/07/08 28/07/08 13

Aquisição de material de limpeza de veículos  162/08 3307/08 27/08/08 29/09/08 33

Registro de preços para eventual aquisição de becas 
de gala, capas para ministros e vestimentas afins.

174/08 4782/08 29/09/08 02/10/08 3

Aquisição de material de expediente 175/08 3191/08 12/09/08 19/09/08 7
Aquisição de material de limpeza de copa 181/08 3812/08 01/10/08 09/10/08 8

Aquisição de pedestal metálico 182/08 4972/08 20/10/08 21/10/08 1

Aquisição de brocas para perfuração de processos 207/08 6609/08 28/10/08 04/11/08 7

Tempo médio das contratações 11,61  
Quadro 28: Pregão presencial em 2008. 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Atividades da CPL/2008. 

 
Do total das licitações em 2008, 91% foram realizadas por pregão eletrônico e 9% por 

pregão presencial, Gráfico 40.  
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 Gráfico 40: Licitações em 2008. 

                                           Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 



 

 

60 

A forma pregão presencial apresentou o menor tempo médio de contratação, com a 

diferença de três dias entre as duas formas, conforme demonstrado no Gráfico 41. 
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  Gráfico 41: Tempo médio das licitações em 2008. 

                                       Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Observa-se que durante o período analisado, 2002 a 2008, houve crescimento da 

utilização da modalidade pregão em detrimento das demais. A forma pregão presencial foi 

utilizada predominantemente nos anos de 2003, 2004 e 2005, enquanto que a forma de pregão 

eletrônico, nos anos de 2006, 2007 e 2008, conforme demonstrado no Gráfico 42. 
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  Gráfico 42: Número de licitações de 2002 a 2008, por modalidade. 

                  Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Quanto à celeridade das contratações, a modalidade carta-convite apresentou o 

primeiro e o segundo menor tempo médio de contratação do período: um dia (em 2006) e, 4 

dias e meio (em 2005). Entretanto, a quantidade de certames realizados nesta modalidade no 

período representa apenas 3,42% do total das licitações do período. A exceção disso e do ano 
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de 2002, que a forma pregão eletrônico apresentou maior tempo médio de contratação que as 

demais modalidades (34 dias), menos da concorrência (48 dias), a modalidade pregão 

apresentou-se mais célere que as demais durante o período analisado, conforme demonstrado 

no Gráfico 43. 
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  Gráfico 43: Tempo médio das licitações de 2002 a 2008, por modalidade. 

                  Fonte: Elaboração própria com base no relatório de atividades da CPL. 

 
Observa-se que em 2002 o tempo médio do pregão foi maior que os demais tempos 

apurados no período, para esta modalidade. Constata-se que o menor tempo ocorreu na forma 

presencial em 2005, com 06 dias de contratação. 

A forma pregão presencial se apresentou mais célere, com o menor tempo médio, nos 

anos de 2002, 2003, 2005, 2006 e 2008. A forma pregão eletrônico apresentou o menor tempo 

médio de contratação em 2002, 7 dias. Em 2007 não foi possível estabelecer comparação 

entre as duas formas, pois só houve contratações na forma de pregão eletrônico. 

Vale lembrar que no período em análise, o volume de recursos contratados nas 

modalidades de pregão presencial e eletrônico aproxima-se de R$ 134.561.384,47, enquanto 

que nas demais modalidades, representaram R$ 23.569.375,42, de acordo com os dados dos 

Relatórios Anuais de Atividades da CPL. 
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5 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 

Na questão de pesquisa foi indagado se a adoção da modalidade pregão conferiu ao 

STJ maior celeridade nos seus processos licitatórios. Pretendeu-se demonstrar através da 

pesquisa qual das formas de pregão, presencial ou eletrônica, resultou em maior celeridade 

processual, considerando-se o período desde a abertura/publicação até a homologação. Para 

tanto, foram consideradas duas hipóteses: a adoção da modalidade de licitação pregão 

representou vantagem em termos de celeridade nas contratações pelo STJ (H1); e a adoção da 

modalidade de licitação pregão não representou vantagem em termos de celeridade nas 

contratações pelo STJ (H0). 

O resultado apurado no presente trabalho constatou que a modalidade pregão trouxe 

maior celeridade aos processos de contratação de serviços e aquisições pelo STJ, em relação 

às demais, representando em torno de 88,8% do total dos certames do período. A modalidade 

carta-convite apresentou o menor tempo médio de contração do período, contudo, este 

quantitativo não deve ser visto como limitação do trabalho, haja vista a singularidade de uso 

da modalidade. 

Quanto às duas formas de pregão, constatou-se que o pregão presencial conferiu maior 

celeridade aos processos licitatórios, em torno de 71,42% dos anos analisados. Frisa-se que a 

forma de pregão eletrônico apresentou-se mais célere somente em 2004 e que em 2007, não 

foram realizadas contratações por meio da forma presencial. 

Sugere-se que em trabalhos futuros sejam aprofundadas as análises quanto às causas 

que proporcionaram maior celeridade às licitações por meio de pregão presencial, bem como 

se a celeridade pode ser traduzida em economia de recursos para a entidade pública licitante. 
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APÊ�DICE A – Tomada de Preços no STJ em 2002 
 

 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Instalação, man.corretiva, assist. técnica e 
subst. Peças p/equipamentos da marca 

NAPCO e PARADOX.
001/02 5667/01 4/2/2002  19/02/2002 15

Fornecimento de água mineral natural ou 
água natural

002/02 3121/01 4/1/2002 21/1/2002 17

Aquisição de scanners. 004/02 6650/00 4/3/2002 17/4/2002 34

Contratação de serviços fotográficos 006/02 2904/01 28/2/2002 21/3/2002 21

Prestação de serviços de lavanderia 
especializada em roupas hospitalares

007/02 3912/01 21/1/2002 31/1/2002 10

Fornecimento de toalha de papel e instalação 
de papeleiras em regime de mútuo

008/02 3130/01 9/4/2002  09/05/2002 30

Assinatura de jornais e revistas 009/02 320/02 22/3/2002 12/4/2002 21

Aquisição de fones de ouvido e adaptadores 010/02 162/02 25/3/2002 10/4/2002 16

Serviços técnicos de manutenção preventiva 
e corretiva da rede de telefonia

011/02 6776/01 5/4/2002  22/04/2002 16

Aquisição de mesas, cadeiras e poltronas 012/02 4169/01 10/4/2002 14/6/2002 65

Aquisição de grampos para processo 013/02 996/02 8/4/2002 17/4/2002 9

Confecção e instalação de estantes metálicas 014/02 4134/01 30/4/2002 19/6/2002 50

Aquisição de material de expediente 015/02 53/02 2/4/2002  09/05/2002 37

Aquisição de material odontológico 019/02 6793/01 2/5/2002 19/6/2002 48

Aquisição de material elétrico 020/02 613/02 26/4/2002  28/05/2002 32

Forncimento de obras literárias de origem 
estrangeira, não comercializadas no Brasil.

022/02 3127/01 31/7/2002 18/9/2002 49

Aquisição de material p/manutenção de ar 
condicionado, exaustão e ventilação

023/02 1591/02 12/6/2002 18/7/2002 36

Aquisição de material de limpeza 024/02 2140/02 19/6/2002 29/7/2002 40

Fornecimento de livros estrangeiros 
comercializados no mercado nacional

026/02 827/02 1/8/2002 3/9/2002 33

Prestação de serviços de telefonia 027/02 3067/01 2/8/2002 20/9/2002 48

Aquisição de material para marcenaria 028/02 2061/02 22/8/2002 13/9/2002 22

Aquisição de material odontológico 029/02 2814/02 4/9/2002 26/9/2002 22

Manut. corretiva,forn.e subst. peças, suporte 
técnico, atualização de software p/roteadores 

CISCO
031/02 5666/01 13/9/2002 14/10/2002 31

Aquisição de equipamentos médicos. 032/02 6841/01 18/9/2002 11/12/2002 84

Remanejamento, fornecimento e instalação 
de divisórias, portas e seus componentes

033/02 3433/02 18/11/2002 23/12/2002 45

Fornecimento de obras literárias de origem 
nacional

035/02 3423/02 14/11/2002 29/11/2002 15

Fornecimento de obras literárias de origem 
estrangeira, não comercializado no Brasil

039/02 3425/02 28/11/2002 26/12/2002 28

Aquisição de material de expediente. 040/02 5605/02 17/12/2002 5/2/2003 50

Aquisição de bebedouros. 040/02 5219/02 16/12/2002 23/1/2003 38

Tempo médio das contratações 33  
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APÊ�DICE B – Pregão Presencial no STJ em 2003 
 
 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de etiquetas. 001/03 6564/02 7/2/2003  25/02/2003 18
Aquisição de filtro de linha. 002/03 6917/02 10/2/2003 24/2/2003 14

Fornecimento de papel toalha e cessão e instalação de 
papeleiras em regime de comodato.

003/03 3421/02 20/1/2003 31/3/2003 71

Aquisição de querosene e lubrificantes para automóveis. 004/03 6915/02 3/2/2003 24/2/2003 21

Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa. 006/03 3418/02 29/1/2003 12/2/2003 14

Contratação de serviço telefônico fixo comutado - STFC 
nas seguintes modalidades: Local, Longa Distância 

Nacional (intra-regional e inter-regional) e Longa Distância 
Internacional.

007/03 4719/02 13/3/2003  31/03/2003 18

Aquisição de 128 licenças de acesso ao banco de dados 
textual br/search plataforma linux e suporte técnico.

008/03 5916/02 6/2/2003 18/2/2003 12

Aquisição de scanners de mesa. 010/03 5082/02 13/3/2003  24/03/2003 11
Habilitação do serviço de farifação reversa - 0800 de 

conexão comutada.
011/03 3207/99 31/7/2003 18/8/2003 18

Aquisição de solução corporativa de sowftware antivirus. 012/03 6678/02 08/04/03 13/5/2003 35

Contratação de seviços de confecção e modelagem de 
chaves em geral.

013/03 5074/02 14/3/2003  31/03/2003 17

Aquisição de copos descartáveis para água e café. 014/03 254/03 19/2/2003 10/3/2003 19
Aquisição de equipamento médico. 015/03 6847/02 21/3/2003 8/4/2003 18

Fornec. de sabonete cremoso para mãos (refil) e instalação 
de saboneteiras em regime de comodato.

016/03 3123/01 10/3/2003 25/3/2003 15

Ampliação do sistema de circuito fechado de televisão. 017/03 6054/02 07/03/03 14/5/2003 68
Aquisição de suprimentos de informática. 018/03 395/03 24/03/03  07/05/2003 44

Execução de piso laminado de madeira (de alta resistência, 
cor peroba, 1200x160x07mm).

021/03 991/03 1/4/2003 8/4/2003 7

Aquisição de material para marcenaria. 022/03 1140/03 2/4/2003  22/04/2003 20
Aquisição de Papel A4 e Papel Oficio. 024/03 993/03 10/04/03  07/05/2003 27

Aquisição de papel. 025/03 1371/03 09/04/03  08/05/2003 29
Aquisição de suprimentos para informática (etiquetas para 

impressoras de código de barras).
027/03 1441/03 03/04/03 28/4/2003 25

Aquisição de 1.200 dozes de vacina contra gripe. 028/03 1217/03 7/4/2003 10/4/2003 3
Fornecimento de álcool etílico hidratado em gel. 030/03 6550/02 5/5/2003 14/5/2003 9

Aquisição de grampo para processo. 032/03 1242/03 15/04/03 6/5/2003 21
Aquisição de mobiliários-armários e mesas. 033/03 6130/02 4/4/2003 14/4/2003 10

Aquisição de módulo de memória para microcomputadores. 034/03 1167/03 14/04/03 12/5/2003 28

Aquisição de espectrômetro de massa portátil, envonvendo 
treinamento de pessoal e fornecimento de licença de uso de 

software.
035/03 5197/02 18/8/2003  29/08/2003 11

Aquisição de café  torrado e moído e em grão. 036/03 3431/03 6/5/2003 29/5/2003 23
Aquisição de madeira. 037/03 2155/03 15/5/2003 5/6/2003 21

Aquisição de coifa piramidal e chapa de cocção elétrica. 038/03 1938/03 15/5/2003 28/5/2003 13
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Aquisição de cadeiras e poltronas. 039/03 2168/03 27/6/2003 21/8/2003 55

Contratação de serviço telefônico FIXO COMUTADO 
–STFC nas seguintes modalidades: Longa Distância 

Nacional (Inter-regional) e Longa Distância Internacional.
040/03 1962/03 15/10/2003  11/11/2003 27

Aquisição de fitas LTO. 041/02 6435/02 6/1/2003  22/01/2003 16
Aquisição de material de construção. 042/02 5979/02 7/1/2003 23/1/2003 16

Manutenção preventiva e corretiva para envelopadora "POS 
DADOS" OS-750/2/SD.

041/03 1957/03 5/6/2003 13/6/2003 8

Aquisição de veículos tipo van, sendan e trator. 042/03 2227/03 29/5/2003 13/6/2003 15
Contratação de empresa especializada em recuperação de 

móveis.
043/02 6253/02 11/2/2003 7/3/2003 25

Aquisição de pneus. 043/03 2334/03 26/5/2003  30/05/2003 4
Contratação de empresa para prestação de serviços de 

encadernação de livros e documentos e gravação de letras 
em trabalhos.

044/03 6068/02 3/7/2003  11/07/2003 8

Contratação de terceirizados (para prestar serviços no 
berçário).

045/02 2468/02 5/2/2003 13/2/2003 8

Contratação de serviço telefônico fixo comutado -STFC, em 
uma linha fixa, na cidade do Rio de Janeiro, nas seguintes 

modalidades: Local, Longa Distância Nacional (intra-
regional e inter-regional) e Longa Distância Internacional.

045/03 775/03 22/7/2003  03/09/2003 44

Aquisição de cartuchos de tinta para impressoa hp e toner 
para impressora kyocera.

046/02 6469/02 17/1/2003  10/02/2003 24

Contratação de serviço telefônico fixo comutado -STFC, em 
duas linhas fixas, na cidade de São Paulo, nas seguintes 
modalidades: Local, Longa Distância Nacional (intra-

regional e inter-regional) e Longa Distância Internacional.

046/03 776/03 11/7/2003 4/8/2003 24

Aquisição de papel couchê e off-set. 047/03 2868/03 1/7/2003  08/07/2003 7
Aquisição de armas, munições e coletes balísticos. 048/03 2157/03 25/7/2003 5/8/2003 11

Aquisição de material de limpeza. 049/03 2497/03 2/7/2003 21/7/2003 19
Aquisição de mateiral médico. 050/03 2102/03 9/7/2003 6/8/2003 28

Aquisição de três impressoras de tecnologia laser, 
envolvendo treinamento e fornecimento de licença de uso 

de software.
051/03 1977/03 21/7/2003  04/08/2003 14

Confecção e instalação de estantes metálicas de simples e 
dupla face para arquivamento de processos.

052/03 2498/03 23/7/2003  26/08/2003 34

Aquisição de 250 impressoras com tecnologia de impressão 
por jato-de-tinta.

053/03 3578/03 13/10/2003 31/10/2003 18

Contratação de empresa para fornecimento e entrega de 
jornais, revistas e periódicos.

054/03 3005/03 8/8/2003 15/8/2003 7

Aquisição de pedestais metálicos e cordas com pino de 
acoplamento.

055/03 2976/03 24/7/2003 12/8/2003 19

Aquisição de painéis expositores, vitrines e mesas suporte. 056/03 5796/02 28/7/2003 7/8/2003 10

Aquisição de papéis. 057/03 3443/03 29/7/2003 6/8/2003 8
Aquisição de envelopes em papel telado. 058/03 3719/03 30/7/2003 14/8/2003 15

Aquisição de 42 notebooks, 02 gerenciadores de cabo, 2 
pontos de acesso e 4 baterias.

059/03 3515/03 6/8/2003 20/8/2003 14

Aquisição de etiquetas e fitas para impressora de código de 
barras.

060/03 3801/03 1/8/2003  12/09/2003 42

Ampliação do sistema de acesso. 061/03 2154/03 24/9/2003 7/10/2003 13
Aquisição de perfurador e grampeador de papéis. 062/03 3836/03 26/8/2003 17/9/2003 22

Aquisição de impressoras e leitoras de código de barras. 063/03 4229/03 23/9/2003 10/10/2003 17

Aquisição de CD gravável, regravável e etiquetas para CD e 
DVD.

064/03 4239/03 19/8/2003 22/8/2003 3
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Aquisição de caixas de papelão. 065/03 4308/03 22/8/2003 9/9/2003 18
Aquisição de 42 dispositivos de armazenamento de dados - 

MEMORY KEY.
066/03 3736/03 10/9/2003 18/9/2003 8

Prestação de serviço de comunicação de dados. 067/03 3232/03 9/9/2003 24/9/2003 15

Aquisição de licença de uso de software para acesso remoto 
aos sistemas do STJ, incluindo instalação, configuração, 

suporte técnico, atualização de versão e releases e 
treinamento.

068/03 3619/03 18/9/2003 14/10/2003 26

Aquisição de 02 (dois) veículos de representação, tipo 
sedan.

070/03 4557/03 12/9/2003  23/09/2003 11

Aquisição de peças e acessórios para computador. 071/03 4395/03 15/9/2003 4/11/2003 50
Aquisição de cartuchos para HP Photosmart P1000. 072/03 4966/03 16/9/2003 30/9/2003 14

Aquisição de laminado melamínico texturizado. 073/03 4535/03 9/10/2003  17/10/2003 8
Aquisição de veículos tipo van, sendan e trator. 074/03 4615/03 25/9/2003  07/10/2003 12

Aquisição de software. 075/03 2824/03 4/9/2003 18/9/2003 14

Aquisição de 42 microcomputadores de mão (handhelds). 076/03 4509/03 17/12/2003 26/12/2003 9

Aquisição de ventiladores para No Breaks. 077/03 5175/03 19/9/2003  21/10/2003 32
Contratação de empresa para prestação de serviços de 

lavanderia em geral.
078/03 5393/03 22/10/2003  04/11/2003 13

Fornecimento e instalação de divisórias, painéis, portas e 
seus componentes e a prestação de serviços de 

desmontagem, remontagem, incluindo transporte de 
materiais.

079/03 3867/03 17/11/2003 26/12/2003 39

Fornecimento e instalação de vidros. 080/03 3868/03 1/12/2003 15/12/2003 14
Aquisição de capas judiciais. 084/03 5553/03 16/10/2003 3/11/2003 18

Aquisição de açúcar cristal e açúcar refinado. 086/03 3873/03 18/11/2003 26/11/2003 8
Aquisição de equipamento de áudio e vídeo digital, 

destinado ao núcleo de telejarnalismo.
087/03 6247/03 11/11/2003  03/12/2003 22

Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa. 088/03 3875/03 19/11/2003 26/11/2003 7

Fornecimento de álcool hidratado comum, gasolina 
aditivada e óleo diesel.

089/03 3878/03 5/12/2003 17/12/2003 12

Fornecimento de peças e componentes e acessórios 
genuínos - GM.

091/03 3881/03 21/11/2003  27/11/2003 6

Confecção de calendário 2004. 092/03 6040/03 3/11/2003  18/11/2003 15

Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos, 
com controle de qualidade da Mercedes Bens do Brasil, 

para veículos de propriedades do STJ.
093/03 3880/03 21/11/2003 27/11/2003 6

Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos, 
com controle de qualidade da Volkswagem do Brasil S.A. 

para veículos de propriedade do STJ.
094/03 3883/03 24/11/2003 2/12/2003 8

Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos, 
com controle de qualidade da FIAT Automóveis S.A. para 

veículos de propriedade do STJ.
095/03 3882/03 15/12/2003 26/12/2003 11

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 
kg.

96/03 3879/03 20/11/2003  27/11/2003 7

Prestação de serviço de seguro total para 02 veículos 
marca/modelo GM/Omega, 2003/2003.

97/03 6252/03 19/11/2003 26/11/2003 7

Aquisição de equipamentos eletrônicos: projetores de 
imagem, máquina fotográfica e outros.

98/03 5550/03 10/11/2003 26/11/2003 16

Fornecimento de gêneros alimentícios. 99/03 3874/03 25/11/2003 10/12/2003 15
Fornecimento de sabonete cremoso para mãos (refil) e 

instalação de saboneteiras em regime de comodato.
100/03 3877/03 29/12/2003 12/1/2004 14

Fornecimento de álcool etílico hidratado. 101/03 3983/03 2/12/2003  10/12/2003 8

Fornecimento de obras literárias de origem nacional para 
atender à biblioteca ministro oscar saraiva, no exercício de 

2004.
102/03 3871/03 8/12/2003 17/12/2003 9

Aquisição de suprimentos para impressoras de código de 
barras - etiquetas e fitas térmicas.

103/03 6458/03 26/11/2003 19/12/2003 23

Aquisição de granpo para processos. 106/03 6536/03 5/12/2003 26/12/2003 21  
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                                                                                                                                   Conclusão 

Aquisição de mesa inox, chapa par cocção, coifa piramidal 
e carro de mão para transporte de café.

107/03 7150/03 9/12/2003 19/12/2003 10

Fornecimento de passagens aéreas. 108/03 7089/03 16/12/2003 22/12/2003 6
Aquisição de fitas LTO. 109/03 7114/03 10/12/2003 17/12/2003 7

Aquisição de 2 computadores servidores de rede. 110/03 6604/03 23/12/2003 29/12/2003 6
Prestação de serviços de editoração, comercialização e 

distribuição de revistas...STJ.
115/03 3502/03 23/12/2003 29/12/2003 6

Atualização automática de versões e releases incluindo 
suporte técnico remoto para softwares...

116/03 6607/03 29/12/2003 30/12/2003 1

Aquisição de 683 microcomputadores. 119/03 7553/03 23/12/2003 23/12/2003 1
Tempo médio das contratações 17,52  
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APÊ�DICE C – Pregão Presencial no STJ em 2004 
 

OBJETO LICITADO
Nº. DA

LICITAÇÃO
Nº. DO

PROCESSO

DATA DE 
ABERTURA

(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Aquisição de café torrado e moído e em grão. 001/04 3872/2003 5/1/04 04/02/04 31

Aquisição de 11 terminais eletrônicos de auto-atendimento 
para consulta processual.

002/04 6975/2003 16/1/04 23/01/04 7

Aquisição de utensílios para copa. 003/04 7453/2003 19/1/04 05/02/04 17

Aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado tipo split e 
materiais para instalação.

004/04 7718/2003 22/1/04 30/01/04 8

Aquisição de baterias e acessórios para rádios transceptores 
portáteis.

005/04 5952/2003 2/2/04 13/02/04 11

Implantação de um sistema de acompanhamento, localização e 
imobilização automática de veículos de propriedade do STJ.

006/04 6452/2003 20/2/04 23/03/04 32

Aquisição de etiquetas. 007/04 5931/2003 26/1/04 26/02/04 31

Aquisição de material médico. 008/04 5564/2003 27/1/04 03/02/04 7

Aquisição de solução corporativa de gravação, edição e 
reprodução de áudio por meio eletrônico.

009/04 301/2004 9/2/04 13/02/04 4

Aquisição de pneus. 010/04 7294/2003 4/2/04 25/02/04 21

Aquisição de cartuchos para impressoras HP DESKJET 5550 e 
5650.

011/04 7292/2003 5/2/04 25/02/04 20

Prestação de serviços para solução corporativa de 
envio/recebimento de Fac-Símilis.

012/04 7113/2003 18/2/04 19/03/04 30

Aquisição de cadeiras. 013/04 8280/2003 16/2/04 24/03/04 37

Aquisição de papel couchê. 014/04 8215/2003 25/2/04 02/03/04 31

Aquisição de material de pintura. 015/04 7991/2003 17/2/04 16/03/04 28

Aquisição de etiquetas. 016/04 8082/2003 26/2/04 31/03/04 34

Aquisição de materiais para áudio e vídeo. 017/04 230/2004 3/3/04 26/03/04 23

Prestação de serviços de manutenção e recuperação de 
esquadrias e reposição de vidros.

018/04 484/2004 18/3/04 26/03/04 8

Aquisição de material de expediente. 020/04 264/2004 9/3/04 02/04/04 24

Aquisição de portas e visor acústicos. 021/04 8156/2003 8/3/04 12/03/04 4

Aquisição de garrafas térmicas. 022/04 446/04 3/3/04 22/03/04 19

Aquisição e instalação de material para isolamento acústico do 
estúdio de TV do STJ.

024/04 1294/2004 5/3/04 09/03/04 4

Fornecimento e instalação de "GRID" iluminação cênica e 
iluminação de serviço.

025/04 1317/2004 5/3/04 10/03/04 5

Aquisição de material elétrico. 026/04 478/2004 19/3/04 01/04/04 11

Aquisição de suprimentos de informática. 027/04 185/2004 4/5/04 07/06/04 34

Prestação de serviços de recuperação de cadeiras e postronas. 028/04 8366/2003 6/6/04 21/06/04 15

Fornecimento de papel toalha e cessão e instalação de 
papeleiras em regime de comodato.

029/04 3876/2003 19/3/04 07/06/04 80

Aquisição de granito. 030/04 815/2004 8/3/04 29/03/04 21

Aquisição de papel. 031/04 7173/2003 2/4/04 11/05/04 39

Prestação de serviços de telefonia móvel celular, para ligações 
originadas na representação do STJ/SP.

032/04 7147/2003 6/4/04 11/05/04 37

Aquisição de copos descartáveis para água e café. 033/04 283/2004 5/4/04 05/05/04 30

Aquisição de material de marcenaria - cola, diluente e selador. 034/04 760/2004 16/4/04 29/04/04 13

Aquisição de equipamentos para jardinagem - trator, cortador 
de grama e adubadeira.

036/04 1270/2004 14/4/04 07/05/04 23

Prestação de serviços de atualização de versão do software 
Quota Advisor 4.0 para monitorização e controle do uso de 
espaço em disco magnético nos computadores servidores de 

rede.

037/04 6742/2004 12/4/04 20/04/04 8

Aquisição de vacinas contra gripe. 040/04 928/2004 14/4/04 15/04/04 1

Aquisição de papel higiênico. 041/04 1740/2004 29/4/04 10/05/04 11

Aquisição de pastas. 042/04 1716/2004 30/4/04 09/07/04 70

Aquisição de máquinas de arquear e furadeira elétrica. 043/04 2079/2004 7/5/04 18/05/04 11  
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Cotratação de empresa autorizada para prestação de serviços 
de manutenção corretiva, funilaria e pintura, com substituição 
de peças genuínas, com controle de qualidade do fabricante, 

para os veículos da marca Ford, que integram a frota do STJ e 
se encontram em garantia de fábrica até 28 de novembro de 

2004, com exceção do caminhão guincho.

044/04 537/2004 3/5/04 06/05/04 3

Fornecimento e instalação de divisória em gesso, portas e 
rodapé em madeira.

045/04 2307/2004 21/5/04 25/05/04 4

Fornecimento e instalação de piso paviflex. 046/04 3643/2002 24/5/04 07/06/04 14

Aquisição de granito. 047/04 2977/2004 31/5/04 02/06/04 2

Aquisição de software. 048/04 3113/2004 25/6/04 02/07/04 6

Aquisição de pneus. 049/04 866/2004 2/6/04 24/06/04 22

Aquisição de fitas para gravação digital. 050/04 3418/2004 24/6/04 28/06/04 4

Aquisição de material elétrico. 051/04 3700/2004 30/6/04 02/07/04 2

Aquisição de fones de ouvido. 052/04 3665/2004 1/7/04 02/07/04 1

Aquisição de poltronas giratórias. 054/04 3885/2004 12/7/04 14/07/04 2

Aquisição de material de construção. 055/04 4042/2004 29/7/04 30/07/04 1

Aquisição de etiquetas. 058/04 4708/2004 20/8/04 10/09/04 21

Aquisição de ferramentas e máquinas elétricas. 059/04 4185/2004 31/8/04 09/09/04 9

Aquisição de impresora tipo PLOTTER. 061/04 1755/2004 23/8/04 27/08/04 4

Prestação de serviços especializados para fornecimento e 
instalação de revestimento de parede em aço inoxidável.

062/04 4841/2004 30/8/04 01/09/04 2

Aquisição de microfones. 063/04 3849/2004 2/9/04 06/09/04 4

Aquisição de caixas de papelão e em PVC. 064/04 4970/2004 8/9/04 28/09/04 20

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
encadernação de diários, livros, periódicos e documentos em 

geral e gravação de letras em capas de trabalhos.
066/04 3924/2004 13/9/04 20/09/04 7

Aquisição de cabos para conexão de rede. 068/04 5470/2004 14/9/04 15/09/04 1

Aquisição de material elétrico. 069/04 5848/2004 28/9/04 05/10/04 7

Aquisição de grampos para processo, confeccionado em 
polipropileno.

070/04 5804/2004 15/10/04 21/10/04 6

Aquisição de material para o sistema de detecção de incêndio. 071/04 3489/2004 7/10/04 08/10/04 1

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços auxiliares de apoio nas atividades de copeiragem em 
geral, constura de livros e documentos, limpeza e conservação 

predial, mensageria, operação de elevadores, operação de 
máquina gráfica em off-set, recepção, transporte e estocagem 

de bens, lavagem e lubrificação de veículos e encarregado 
geral.

072/04 4967/2004 08/10/04 27/10/04 19

Aquisição de 7 coletores de dados e 1 impressora de 
transferência térmica.

073/04 308/2004 04/10/04 11/10/04 7

Aquisição de licença para softwares. 074/04 6397/2004 20/10/04 21/10/04 1

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços auxiliares de marcenaria, gesseiro, pintura, pedreiro e 

servente (Ajudante de Pedreiro, sem o fornecimento de 
material.

075/04 6976/2004 15/10/04 21/10/04 6

Prestação de serviços de cópias/impressões preto e branco, em 
cores e acabamentos afins.

076/04 5497/2004 10/11/04 12/11/04 2

Aquisição de dois veículos de serviço (carga pesada). 077/04 6766/2004 09/11/04 29/11/04 20

Aquisição de software OCR, monitores de vídeo colorido LCD 
de 21 polegadas e placas de vídeo VDI.

078/04 1886/2004 21/10/04 10/11/04 20

Ampliação da rede de comunicação de dados do STJ. 079/04 1229/2004 05/11/04 22/11/04 17

Aquisição de bebedouros. 081/04 7150/2004 25/10/04 03/11/04 9

Aquisição de cofre para armazenamento de mídias magnéticas. 082/04 5846/2004 23/11/04 10/12/04 17

Fornecimento e instalação de vidros. 083/04 4988/2004 24/11/04 25/11/04 1

Prestação de serviços de manutenção corretiva de persianas 
verticais.

084/04 6762/04 22/11/04 24/11/04 2

Fornecimento e instalação de divisórias, portas e seus 
componentes e a prestação de serviços de desmontagem, 

remontagem, incluindo transporte de materiais.
085/04 4979/2004 22/11/04 24/11/04 2
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Fornecimento de álcool hidratado comum, gasolina aditivada e 
óleo diesel comum.

086/04 4981/2004 23/11/04 25/11/04 2

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
peças, componentes e acessórios genuínos, com controle de 
qualidade do fabricante do veículo, para os automóveis das 
marcas General Motors, Fiat, Volkwagen, Ford e Mercedes 

Benz, de propriedade do STJ.

087/04 4974/2004 23/11/04 25/11/04 2

Confecção de agendas e calendários. 088/04 5875/2004 03/11/04 16/11/04 13

Fornecimento de sabonete cremoso para mãos, bem como a 
cessão e instalação de saboneteiras, em regime de comodato.

089/04 4982/04 24/11/04 01/12/04 7

Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa. 090/04 4983/2004 25/11/04 17/12/04 22

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 
kg.

091/04 4987/2004 25/11/04 29/11/04 4

Aquisição de álcool etílico hidratado. 092/04 4980/2004 26/11/04 29/11/04 3

Fornecimento de obras literárias de origem nacional para 
atender à Biblioteca Ministro Oscar Saraiva.

093/04 4975/2004 26/11/04 30/11/04 4

Prestação de serviço de comunicação de dados para 
interligação do estúdio de TV do STJ à TV Justiça.

094/04 6399/2004 04/11/04 17/11/04 13

Aquisição de carro trator elétrico. 095/04 7016/2004 11/11/04 16/11/04 5

Aquisição de óleo lubrificante e querosene. 097/04 7055/2004 08/11/04 12/11/04 4

Aquisição de material de expediente. 098/04 7394/2004 12/11/04 24/11/04 12

Fornecimento de gêneros alimentícios. 099/04 4984/2004 29/11/04 13/12/04 14

Aquisição de café torrado e moído e em grão. 100/04 4985/2004 01/12/04 30/12/04 29

Aquisição de açúcar cristal e açúcar refinado. 101/04 4989/2004 01/12/04 06/12/04 5

Aquisição de desinfetante líquido. 102/04 6981/2004 17/11/04 24/11/04 7

Aquisição de material de limpeza. 103/04 7054/2004 17/11/04 10/12/04 23

Aquisição de caixas em papelão. 104/04 7306/2004 18/11/04 29/11/04 11

Aquisição de veículos de representação. 105/04 7509/2004 29/12/04 29/12/04 1

Confecção e instalação de armários em aço. 106/04 7393/2004 24/11/04 30/11/04 6

Aquisição de solução de software de segurança digital em 
estações de trabalho.

107/04 7531/2004 07/12/04 22/12/04 15

Aquisição de aparelhos telefônicos e amplificadores, ambos 
com headset.

108/04 7731/2004 03/12/04 15/12/04 12

Fornecimento e instalação de cortinas, tipo “rolô”, com tecido 
blecaute, para o Salão de Conferências.

109/04 7437/2004 03/12/04 10/12/04 7

Aquisição de mobiliário ergonômico. 110/04 6595/2004 06/12/04 15/12/04 9

Aquisição de fitas para arquear volumes. 112/04 7815/2004 10/12/04 14/12/04 4

Aquisição de conectores RJ-45. 113/04 7580/2004 09/12/04 13/12/04 4

Prestação de Serviço Móvel Pessoal, com tecnologia GSM. 114/04 6765/2004 12/01/05 14/01/04 2

Aquisição de autoclave e seladora de papel grau cirúrgico. 115/04 5082/2004 21/12/04 22/12/04 1

Aquisição de pastas em papel-cartão e pastas suspensas. 116/04 8132/2004 10/12/04 28/12/04 18

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção corretiva, funilaria, pintura e substituição de peças 

genuínas, componentes e acessórios para os veículos das 
marcas Volkswagen, Fiat e Mercedes-Benz do Brasil de 

propriedade do STJ.

117/04 7361/2004 14/12/04 15/12/04 1

Aquisição de compensado. 118/04 7999/2004 06/12/04 10/12/04 4

Aquisição de solução de vídeo e áudio digital. 119/04 6943/2004 07/12/04 17/12/04 10

Aquisição de mobiliário. 120/04 7755/2004 14/12/04 23/12/04 9

Aquisição de equipamentos para o núcleo de TV. 121/04 7048/2004 28/12/04 30/12/04 2

Aquisição de poltronas e cadeiras. 122/04 7654/2004 16/12/04 30/12/04 14

Aquisição de lousas interativas. 123/04 7772/2004 16/12/04 21/12/04 5

Aquisição de material para impressão de código de barras. 124/04 7814/2004 17/12/04 30/12/04 13

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de motorista, borracharia, lavagem e lubrificação, 

abastecimento de veículos, encarregado e auxiliar de 
encarregado.

125/04 7064/2004 23/12/04 30/12/04 7

Aquisição de granito. 127/04 8556/2004 17/12/04 23/12/04 6  
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                             Conclusão 
Fornecimento e instalação de sistema de arquivamento 

composto de estanteria metálica, mezanino, monta-cargas e 
escadas no prédio de Anexo de Apoio do STJ.

128/04 8095/2004 23/12/04 27/12/04 4

Prestação de serviços de auxiliar de berçário. 129/04 7914/2004 29/12/04 30/12/04 1

Locação de softwares. 130/04 4495/2004 23/12/04 27/12/04 4

Aquisição de solução de análise de risco para implementação 
de política de segurança, incluindo os serviços de análise 

inicial, suporte e atualização.
131/04 6840/2004 16/12/04 21/12/04 5

Prestação de serviços de suporte técnico para implantação de 
escritório modelo.

132/04 6908/2004 20/12/04 22/12/04 2

Aquisição de material para digitalização e gravação de áudio e 
vídeo.

133/04 3792/2004 22/12/04 27/12/04 5

Aquisição de material de informática. 135/04 8448/2004 28/12/04 29/12/04 1

Aquisição de malas de couro para transportar processos. 137/04 8725/2004 27/12/04 28/12/04 1

Aquisição de estação de trabalho para sistema de áudio e 
vídeo.

138/04 7948/2004 27/12/04 28/12/04 1

Aquisição de veículos: 01 (uma) ambulância, 01 (um) veículo 
de serviço, tipo carga leve, 03 (três) veículos de serviço, tipo 

hatch e 01 (um) veículo de serviço, tipo uso misto.
140/04 8585/2004 23/12/04 27/12/04 4

Aquisição de licenças de uso, implementação e suporte técnico 
de software para gestão dos sistemas de qualidade ISSO 9000.

142/04 7510/2004 30/12/04 06/01/05 7

Tempo médio das contratações 12  
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APÊ�DICE D – Pregão Presencial no STJ em 2005 
 
 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO 

(EM DIAS)

Aquisição de selo de segurança para malote e braçadeira para 
processo.

001/05 8737/04 16/02/05 21/02/05 5

Fornecimento de papel toalha, incluindo a cessão e instalação 
de papeleiras em regime de comodato.

003/05 4990/04 20/01/05 29/03/05 69

Aquisição de material de construção. 005/05 74/05 20/01/05 24/01/05 4

Prestação de serviços de recuperação, manutenção e 
atualização do sistema de sinalização visual instalado nesta 

Corte.
006/05 8197/04 27/01/05 03/02/05 7

Aquisição de móveis para o Gabinete da Presidência. 008/05 9422/04 26/01/05 28/01/05 2
Serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de 

incêndio
009/05 9033/04 17/02/05 18/02/05 1

Aquisição de software (BSC). 010/05 8634/04 06/07/05 20/07/05 14
Fornecimento de Passagens aéreas nacionais e internacionais 

e de serviços afins.
011/05 382/05 16/02/05 25/02/05 9

Serviço de serralheria e fornecimento de vidros temperados 012/05 164/05 17/02/05 21/02/05 4

Fornecimento de piso elevado. 013/05 7604/04 15/02/05 17/02/05 2
Aquisição de material elétrico 014/05 289/05 18/02/05 24/02/05 6

Aquisição de madeira. 015/05 354/05 21/02/05 23/02/05 2
Aquisição de papéis para uso em gráfica 016/05 8834/04 22/02/05 08/03/05 15

Fornecimento de medicamentos 017/05 7581/04 09/03/05 18/03/05 9
Aquisição de material de limpeza 018/05 8051/04 02/03/05 21/03/05 19

Aquisição de blocos e módulos para telefone 019/05 146/05 04/03/05 15/03/05 11
Aquisição de piso paviflex. 020/05 621/05 07/03/05 10/03/05 3

Aquisição de papel higiênico. 021/05 426/05 28/02/05 08/03/05 9
Aquisição de suprimentos de informática. 022/05 73/05 28/02/05 04/05/05 66
Aquisição de lavadoras de alta pressão. 023/05 442/05 14/04/05 15/04/05 1

Aquisição de copos plásticos descartáveis. 024/05 526/05 14/03/05 01/04/05 16
Aquisição de suporte, licenças e atualização de software 

METAFRAME.
025/05 669/05 10/03/05 15/03/05 5

Aquisição de equipamentos para o restaurante e lanchonete 
localizados no STJ.

026/05 8840/04 11/03/05 21/03/05 10

Aquisição de material de expediente. 027/05 734/05 11/03/05 21/03/05 10
Aquisição de granito. 028/05 1047/05 09/03/05 15/03/05 6

Aquisição de papel para uso em escritório. 029/05 355/05 18/03/05 07/04/05 20
Aquisição de água mineral. 030/05 1051/05 09/02/05 29/03/05 29

Aquisição de máquinas autenticadora/chanceladora de 
documentos.

032/05 814/05 30/03/05 04/04/05 5

Fornecimento e instalação de divisória em gesso e serviço de 
marcenaria.

033/05 1238/05 20/04/05 28/04/05 8

Aquisição de material para forro de gesso. 034/05 1247/05 31/03/05 06/04/05 6
Aquisição de material para sistema de segurança - Protetor 

Plástico, Presília e Porta-Crachá.
035/05 836/05 05/04/05 06/04/05 1

Aquisição de argamassa e concreto. 036/05 1343/05 31/03/05 01/04/05 1
Aquisição de 18 estações de trabalho para servidor. 037/05 1480/05 28/03/05 06/04/05 9
Prestação de serviços para confecção de carimbos. 038/05 1044/05 01/04/05 06/04/05 5

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com substituição de peças dos equipamentos integrantes do 

sistema de circuito fechado de televisão.
039/05 1010/05 15/12/05 23/12/05 8

Aquisição de bancada de granito e mármore. 040/05 1245/05 06/04/05 12/04/05 6
Aquisição de um computador com arquitetura de servidor 

para o sistema de controle de acesso do STJ.
041/05 2031/05 02/05/05 04/05/05 2

Aquisição de material para telefonia. 042/05 1858/05 04/05/05 13/05/05 9

Contratação de empresa para a prestação de serviço de 
manutenção, suporte técnico e atualização tecnológica da 

rede de comunicação de dados do STJ, envolvendo a garantia 
de funcionamento da atual estrutura de rede instalada no STJ 

e o  fornecimento, insta

043/05 1307/05 26/09/05 17/10/05 21

Aquisição de material para telefonia. 044/05 1570/05 19/04/05 04/05/05 15
Aquisição de impressos. 046/05 2101/05 22/04/05 25/04/05 3  
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Contratação de organismo certificador para certificação pela 

NBR ISSO 9001 Versão 2000.
047/05 1944/05 03/05/05 05/05/05 2

Aquisição de painel de fotos, molduras para os painéis de 
fotos e quatro Jornal Mural.

048/05 1363/05 18/04/05 06/06/05 49

Aquisição de material de contrução. 049/05 1938/05 18/04/05 25/04/05 7
Fornecimento e instalação de película de controle solar. 050/05 2140/05 20/04/05 03/05/05 13

Aquisição de tabpetes personalizados. 051/05 2093/05 25/04/05 26/04/05 1
Aquisição de extintores de incêndio. 052/05 2297/05 27/04/05 09/05/05 11

Prestação de serviços de reprografia em centrais. 054/05 1815/05 08/06/05 10/06/05 2
Prestação de serviço de seguro total para veículos 

pertencentes a frota do STJ.
055/05 891/05 25/05/05 25/05/05 1

Prestação de serviços de manutenção corretiva, em máquinas 
de arquear.

056/05 9155/05 05/05/05 06/05/05 1

Aquisição e instalação de materiais para tratamento acústico. 057/05 2995/05 10/05/05 12/05/05 2

Aquisição de equipamentos para cozinha (cafeteira, 
refrigerador e liquidificador).

058/05 2184/05 13/05/05 17/05/05 4

Aquisição de material hidráulico. 059/05 2845/05 13/05/05 19/05/05 6

Aquisição de material elétrico, eletrônico e de expediente. 060/05 2772/05 20/05/05 31/05/05 11

Aquisição de materiais para marcenaria. 061/05 2560/05 13/06/05 28/06/05 15

Aquisição de carro-de-mão em aço, com caixa perfurada. 062/05 2853/05 27/05/05 30/05/05 3

Aquisição de fita LTO para backup. 063/05 2967/05 27/05/05 31/05/05 4
Aquisição de cabos e lâmpadas. 065/05 3082/05 24/06/05 07/07/05 13

Aquisição de material para pintura e óleo lubrificante. 066/05 3214/05 06/06/05 09/06/05 3
Aquisição de material para telefonia. 067/05 3414/05 08/06/05 09/06/05 1

Aquisição de dutos de piso galvanizado. 068/05 3830/05 03/06/05 03/06/05 1
Aquisição de suprimento de informática. 070/05 3293/05 11/07/05 26/07/05 15

Aquisição de produtos para impermeabilização de pisos. 071/05 3210/05 14/06/05 24/06/05 10
Aquisição de seis projetores multimídia portáteis. 072/05 3331/05 20/06/05 21/06/05 1

Aquisição de cabos flexíveis e frigobar. 073/05 3780/05 17/06/05 24/07/05 37
Aquisição de materiais hospitalares. 074/05 3554/05 28/06/05 15/07/05 17

Aquisição de pneus. 075/05 3829/05 21/06/05 28/06/05 7
Aquisição de papel couchê e papel fotográfico. 076/05 3211/05 16/06/05 01/07/05 15

Aquisição de caixas para acondicionamento e arquivamento. 077/05 3546/05 22/06/05 07/07/05 15

Aquisição de amplificador com headset, cabo para telefonia e 
conector RJ-09.

078/05 3833/05 23/06/05 19/07/05 26

Aquisição de aparelhos telefônicos de mesa e aparelho de 
DVD.

079/05 4078/05 20/06/05 21/06/05 1

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
telefonia fixa comutado – STFC, doravante denominadas 
“Linhas Diretas” na modalide Local (Fixo-Fixo e Fixo-

Móvel), Longa Distância Nacional (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) 
e  Chamadas Internacionais (Fixo-Fixo 

080/05 4720/02 28/06/05 29/06/05 1

Aquisição de scaners. 082/05 4106/05 19/07/05 21/07/05 2
Aquisição de papel couchê fosco, papel couchê liso e papel 

para impressão off-set.
083/05 4259/05 13/07/05 22/07/05 9

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
manutenção corretiva de 03 (três) servidores IBM RISC, 

envolvendo lubstituição de peças.
084/05 3947/05 08/07/05 11/07/05 3

Aquisição de material elétrico. 085/05 4462/05 27/07/05 24/08/05 28
Aquisição de software em geral - Dicionário Michaellis. 086/05 4198/05 14/07/05 18/07/05 4

Aquisição de ferragens. 087/05 4487/05 18/07/05 18/07/05 1
Fornecimento de obras literárias de origem estrangeira. 088/05 4214/05 14/07/05 27/07/05 13

Aquisição de etiquetas auto-adesivas. 089/05 4091/05 15/07/05 12/08/05 28
Aquisição de impressoras de código de barras. 090/05 2092/05 28/07/05 31/08/05 34

Fornecimento e instalação de divisórias, portas e seus 
componentes, incluindo serviços de montagem, desmontagem 

e transporte de materiais.
091/05 4340/05 21/07/05 27/07/05 6

Confecção de móveis para restaurante. 092/05 4756/05 15/07/05 19/07/05 4  
                               Continua... 
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Serviço de reforma em restaurante, compreendendo serviços 

de serralheria, fornecimento de materiais e confecções de 
móveis.

093/05 4699/05 15/07/05 19/07/05 4

Aquisição de máquinas fragmentadoras de papéis. 094/05 3948/05 25/07/05 02/08/05 8
Aquisição de pilhas e baterias. 095/05 4654/05 26/07/05 27/07/05 1

Aquisição de copos descartaveis. 096/05 4656/05 29/07/05 18/08/05 20
Aquisição de material de salvamento. 098/05 4372/05 04/08/05 17/08/05 13

Aquisição de tapetes. 099/05 5018/05 12/08/05 15/08/05 3
Aquisição de impressos. 100/05 4940/05 05/08/05 12/08/05 7

Aquisição e instalação de película automotiva. 101/05 4703/05 08/08/05 12/08/05 4
Aquisição de material de construção. 102/05 4748/05 09/08/05 12/08/05 3
Aquisição de material de expediente. 103/05 4693/05 25/08/05 08/09/05 14

Aquisição de papel para uso em escritório. 104/05 5223/05 16/08/05 19/08/05 3
Prestação de serviços de manutenção corretiva, funilaria, 

pintura e substituição de peças genuinas FORD.
105/05 4864/05 19/08/05 22/08/05 3

Aquisição e instalação de películas decorativas para vidro. 106/05 5429/05 05/09/05 08/09/05 3

Fornecimento e instalação de forro de gesso. 107/05 5422/05 16/08/05 18/08/05 2
Aquisição de material para reforma. 108/05 5434/05 17/08/05 18/08/05 1

Aquisição de papel higiênico. 109/05 5220/05 24/08/05 25/08/05 1
Aquisição de material para reforma. 110/05 5433/05 02/09/05 14/09/05 12

Aquisição de licença de uso de ferramenta de produtividade, 
desenvolvimento de aplicações JAVA para tecnologia WEB.

112/05 4408/05 29/08/05 01/09/05 3

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção e conservação de áreas jardinadas e 

arborizadas.
113/05 4652/05 24/11/05 02/12/05 8

Aquisição de carimbador numerador. 114/05 3547/05 26/08/05 01/09/05 6
Fornecimento e instalação de vidro temperado. 115/05 5419/05 29/08/05 01/09/05 3

Contratação de serviço de comunicação de dados para acesso 
à internet por circuito de comunicação dedicado e de conexão 

dedicada ponto-a-ponto com o SERPRO para acesso ao 
sistema SIAFI.

116/05 4862/05 19/09/05 21/09/05 2

Contratação de empresa para montagem de painéis, vitrines, 
quiosques, multimídia da exposição

117/05 5904/05 05/09/05 06/09/05 1

Fornecimento e instalação de forro metálico tipo colméia. 118/05 5425/05 09/09/05 12/09/05 3
Fornecimento e instação de película de controle solar. 119/05 5815/05 14/09/05 21/09/05 7

Aquisição de banca, pedra para piso e rodapé de mármore e 
materiais para serem utilizados em reforma.

120/05 5950/05 13/09/05 19/09/05 6

Aquisição de piso paviflex. 121/05 6063/05 15/09/05 16/09/05 1
Aquisição de compensado. 122/05 6126/05 15/09/05 19/09/05 4

Aquisição de copos descartáveis para café. 123/05 6024/05 22/09/05 30/09/05 8
Aquisição de materiais para pintura. 124/05 6147/05 20/09/05 30/09/05 10

Prestação de serviços de lavanderia em geral. 126/05 6329/05 29/09/05 30/09/05 1
Aquisição de material hidráulico. 127/05 5864/05 26/09/05 28/09/05 2

Aquisição de granito. 128/05 6412/05 06/10/05 10/10/05 4
Aquisição e montagem de estações de trabalho. 129/05 5733/05 13/10/05 19/12/05 67

Aquisição de ferragens. 130/05 6127/05 04/10/05 18/10/05 14
Fornecimento e instalação de persianas. 131/05 6081/05 10/10/05 18/10/05 8

Fornecimento de banners e faixas em lona vinílica. 132/05 4845/05 01/12/05 02/12/05 1

Fornecimento e instalação de aquecedor de água elétrico. 133/05 5951/05 07/10/05 10/10/05 3

Fornecimento de obras literárias de origem nacional para o 
exercício de 2006.

134/05 4833/05 20/12/05 21/12/05 1

Prestação de serviços de auxiliar de berçário. 135/05 6174/05 05/10/05 26/10/05 21
Aquisição de calendários de mesa e agendas para o ano de  

2006.
136/05 6303/05 03/11/05 11/11/05 8

Aquisição de argamassa, cerâmica e rejunte. 137/05 6413/05 13/10/05 11/11/05 29
Aquisição de protetor para capa de processo. 138/05 6847/05 18/10/05 24/10/05 6

Aquisição de selo de segurança para malote e braçadeira de 
nylon.

139/05 6814/05 19/10/05 24/10/05 5
 

               Continua... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

78 

 
Contratação de empresa especializada para a realização de 

pesquisa de comunicação junto à opinião pública (população 
brasileira), aos servidores do  Superior Tribunal de Justiça e 
também junto a formadores de opinião, visando subsidiar a 

elaboração de um 

140/05 6330/05 21/10/05 07/12/05 47

Aquisição de scanners. 141/05 6309/05 04/11/05 08/11/05 4
Aquisição de kit de manutenção para impressora kyocera 

mita – modelo FS-3800.
142/05 6976/05 07/11/05 07/12/05 30

Aquisição de material de expediente. 143/05 6397/05 25/10/05 28/10/05 3
Aquisição de pastilhas. 144/05 6893/05 27/10/05 28/10/05 1

Aquisição de ferramenta para desenvolvimento do Portal do 
STJ.

145/05 6335/05 26/10/05 27/10/05 1

Aquisição de banco de bateria para central telefônica. 146/05 6143/05 08/11/05 14/11/05 6

Contratação de empresa autorizada para prestação de serviços 
de manutenção corretiva, funilaria e pintura e substituição de 

peças genuínas, com controle de qualidade da General 
Motors Ltda., para os veículos ômegas importados da marca 

GM, de propriedade d

147/05 6334/05 28/10/05 04/11/05 7

Contratação de empresa para prestação de serviços 
fotográficos.

148/05 6995/05 09/11/05 22/11/05 13

Aquisição de camêras, lentes e acessórios para o Sistema de 
Circuito Fechado de Televisão.

149/05 6338/05 12/12/05 14/12/05 2

Aquisição de máquinas de arquear. 150/05 6991/05 16/11/05 17/11/05 1
Aquisição de material de expediente. 151/05 6398/05 11/11/05 17/11/05 6

Aquisição de 200 (duzentas) leitoras de código de barras. 152/05 6306/05 09/11/05 11/11/05 2
Aquisição de frigobar. 154/05 7194/05 16/11/05 18/11/05 2

Aquisição de grampeadores elétrico e manual. 155/05 6484/05 14/11/05 23/11/05 9
Aquisição de monitores de vídeo LCD. 156/05 6312/02 14/12/05 16/12/05 2

Aquisição de softwares (Adobe Acrobat e outros). 158/05 6530/05 21/11/05 05/12/05 14
Aquisição de softwares (AutoCad). 159/05 7340/05 21/11/05 23/11/05 2

Aquisição de carro-de-mão em aço e carro-de-mão caixa 
telado.

160/05 6929/05 17/11/05 22/11/05 4

Aquisição de 01 (um) equipamento de varredura de rádio 
freqüência, 01 (um) equipamento de detecção de junção não-

linear e 01 (um) equipamento de análise de linha de 
telefônica, do tipo reflectômetro de domínio de tempo.

161/05  2935/05 23/11/05 01/12/05 8

Prestação de serviços de administração e gerenciamento 
informatizado de abastecimento de combustíveis em rede de 

....
162/05 5274/05 19/12/05 21/12/05 2

Aquisição de laminado melamínico. 163/05 7544/05 18/11/05 22/11/05 4

Fornecimento e instalação de divisórias, portas e seus 
componentes, incluindo serviços de montagem, desmontagem 

e transporte de materiais.
164/05 4835/05 22/11/05 28/11/05 6

Aquisição de material de expediente. 165/05 6396/05 25/11/05 30/11/05 5
Prestação de serviços de reprografia em centrais. 167/05 6994/05 19/12/05 20/12/05 1

Aquisição de unidade gravadora de DVD. 168/05 7751/05 02/12/05 05/12/05 3
Aquisição de 19 microcomputadores servidores de rede e 1 

rack para microcomputadorer servidor.
169/05 6817/05 01/12/05 07/12/05 6

Aquisição de material de expediente. 170/05 7190/05 01/12/05 21/12/05 20
Aquisição e instalação de no-breaks. 171/05 6892/05 16/12/05 21/12/05 5

Aquisição de material para construção. 172/05 7926/05 29/11/05 08/12/05 9
Aquisição de impressoras a jato de tinta colorida. 173/05 7466/05 13/12/05 16/12/05 3
Aquisição de capas para processo. (em cartolina) 174/05 8016/05 02/12/05 07/12/05 5

Aquisição de máquina fotográfica digital e impressora 
fotográfica digital.

175/05 7535/05 05/12/05 14/12/05 9

Aquisição de 70 impressoras com tecnologia de impressão a 
laser em cores.

176/05 7465/05 06/12/05 12/12/05 6

Aquisição de açúcar cristal e refinado. 177/05 4831/05 07/12/05 09/12/05 2
Fornecimento de álcool etílico hidratado. 178/05 4836/05 07/12/05 09/12/05 2

Fornecimento de sabonete cremoso para mãos, bem como a 
cessão e instalação de saboneteiras, em regime de comodato.

179/05 4838/05 07/12/05 29/12/05 22
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                Conclusão 
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo, em botijão de 13 

kg.
180/05 4841/05 09/12/05 13/12/05 4

Fornecimento e instalação de vidros. 181/05 4842/05 12/12/05 13/12/05 1
Fornecimento de papel toalha, incluindo a cessão e instalação 

de papeleiras em regime de comodato.
182/05 4843/05 15/12/05 27/12/05 12

Aquisição de copos descartáveis. 183/05 7924/05 15/12/05 27/12/05 12
Aquisição de ar-condicionado. 184/05 7797/05 14/12/05 16/12/05 2

Aquisição de material de limpeza para veículos. 185/05 7922/05 15/12/05 26/12/05 11
Aquisição de papel higiênico. 186/05 8123/05 15/12/05 26/12/05 11

Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa. 187/05 4832/05 16/12/05 20/12/05 4

Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos 
para veículos do STJ.

188/05 4834/05 16/12/05 29/12/05 13

Fornecimento de obras literárias de origem estrangeira. 189/05 7100/05 16/12/05 20/12/05 4
Aquisição de gêneros alimentícios. 191/05 4839/05 14/12/05 16/12/05 2

Prestação dos serviços de reprografia em preto e branco e em 
cores, e acabamentos afins, utilizando equipamento digital de 

rede e acessórios, incluindo o fornecimento de todos os 
materiais de suprimento, papel e mão-de-obra especializada.

192/05 6883/05 16/12/05 09/01/06 24

Prestação de  serviço de cópias/impressões preto e branco  em 
equipamentos digitais descentralizados, com o fornecimento 

de equipamentos, incluindo a manutenção e todo o 
suprimento necessário à execução do serviço, com exceção 

de papel e operador.

193/05 7152/05 19/12/05 20/12/05 1

Aquisição de solução de gerenciamento eletrônico de 
documentos.

195/05 6284/05 22/12/05 29/12/05 7

Aquisição de licenciamento de softwares. 196/05 6398/05 20/12/05 22/12/05 2

Aquisição de capas de processos judiciais e administrativos. 197/05 8168/05 21/12/05 22/12/05 1

Aquisição de grampo para processo. 198/05 8121/05 21/12/05 22/12/05 1
Fornecimento e instalação de divisória tipo dry wall. 199/05 8125/05 21/12/05 23/12/05 2

Contratação de Intermediação da prestação de serviços de 
assistência médico e/ou hospitalar, em âmbito nacional.

200/05 6311/2005 29/12/05 30/12/05 1

Aquisição de solução integrada de armazenamento de dados 
corporativa, multiplataforma e baseada em discos 

magnéticos.
201/05 7866/05 26/12/05 28/12/05 2

Aquisição de 50 microcomputadores portáteis (notebooks). 202/05 8980/05 28/12/05 29/12/05 1

Tempo médio das contratações 6  
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APÊ�DICE E – Pregão Eletrônico no STJ em 2006 
 
 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE 

ABERTURA 
(PUBLICAÇÃO)

DATA DE
 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Prestação de serviços de apoio administrativo na área de 
condução de veículos de representação e especiais, da 

frota do STJ
001/06  2839/06 26/07/06 21/08/06 26

Aquisição de material odontológico 003/06 4016/06 15/08/06 01/09/06 17

Registro de preço para aquisição de papel 004/06 3326/06 25/08/06 31/08/06 6

Capa de processo 005/06 7040/06 01/08/06 23/08/06 22

Aquisição de furadeira 006/6 3300/06 24/07/06 26/07/06 2

Aquisição de guilhotina 007/06 3670/06 28/08/06 11/09/06 14

Aquisição de capa de processo 008/06 3295/06 21/09/06 28/09/06 7

Reforço de sinalização vertical 010/06 3553/06 27/09/06 27/09/06 1

Fornecimento de óleo diesel 011/06 4220/06 24/08/06 31/08/06 6

Aquisição de memória para servidores IBM 012/06 4569/06 29/08/06 31/08/06 2

Contratação de seguro de veículos 013/06 3671/06 17/08/06 18/08/06 1

Aquisição de material de marcenaria 014/06 4384/06 23/08/06 05/09/06 13

Aquisição de material hidraulico 015/06 4203/06 31/08/06 20/09/06 20

Aquisição de material de tinta 016/06 4263/06 20/09/06 27/09/06 7

Aquisição de leitora de código de barras 017/06 4350/06 29/08/06 31/08/06 2

Aquisição de papel higiênico 018/06 4260/06 01/09/06 13/09/08 12

Aquisição de material para impressão de código de barra 020/06  3947/06 21/08/06 11/09/06 21

Prestação de serviços de manutenção corretiva em 
servidores IBM

022/06 4809/06 13/10/06 19/10/06 6

Aquisição de cartucho de tinta 023/06 3767/06 14/08/06 28/11/06 106

Registro de preço para aquisição de 130 cartuchos de 
impressão para fac-símile

025/06 5081/06 20/09/06 25/09/06 5

Aquisição de caixas arquivos para acondicionamento de 
processos judiciais.

026/06 5075/06 22/09/06 10/10/06 19

Aquisição de lubrificantes 027/06 4867/06 28/09/06 04/10/06 6

Aquisição de veículos de serviço 028/06 4848/06 15/08/06 29/09/06 45

Contratação de serviço de comunicação de dados da 
conexão da rede do STJ à internet por circuito de 

comunicação dedicado.
031/06 4432/06 12/12/06 15/12/06 3

Aquisição de estufa vertical 032/06 2083/06 02/10/06 10/10/06 8

Aquisição de atualização de versão do software Borland 
Delphi para versão 2006, incluindo instalação, 

parametrização, ativação, garantia de funcionamento de 
atualização, novas atualizações, suporte técnico e 

treinamento.

033/06 4526/06 18/08/06 16/10/06 59

Registro de Preço para aquisição de papel para uso em 
gráfica

035/06 4565/06 24/08/06 18/10/06 55

Aquisição de impressos 037/06 5074/06 25/09/06 06/10/06 11

Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, 
com substituição de peças, componentes e acessórios, em 

equipamentos de inspeção de bagagens e pórticos 
detectores de metais

038/06 5506/06 22/09/06 28/09/06 6

Fornecimento e instalação de arquivo deslizante 041/06 5317/06 03/10/06 10/10/06 7

Manutenção técnica preventiva e corretiva para duas 
autoclaves marca baumer.

042/06 5467/06 10/10/06 16/10/06 6

Registro de preços para aquisição de equipamentos de 
informática

043/06 358806 05/10/06 11/10/06 6

Aquisição de desfibriladores cardíacos 044/06 4328/06 09/11/06 14/11/06 5

Manutenção corretiva com aplicação de peças bem como 
serviços de funilaria, pintura e substituição de peças 

genuínas, com controle de qualidade da general motors 
ltda, para os veículos da marca gm chevrolet de 

propriedade do superior tribunal de justiça.

047/06 6305/06 28/11/06 05/12/06 7

Fornecimento e instalação de divisórias, portas e seus 
componentes e a prestação de serviços de desmontagem, 

remontagem, incluindo transporte de materiais
048/06 6358/06 11/12/06 21/12/06 10
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Aquisição de material para instalação predial 049/06 6246/06 16/10/06 18/10/06 2

Contratação de serviços de suporte, manutenção e 
operação da infra-estrutura tecnológica do STJ

050/06 6419/06 17/10/06 30/10/06 13

Fornecimento e instalação de vidros para o STJ 051/06 6359/06 13/12/06 18/12/06 5

Contratação de serviços de operação de central de 
atendimento a usuários, englobando os serviços de sac – 
serviço de atendimento ao cliente e asp – atendimento de 

suporte presencial aos usuários do STJ

052/06 6576/06 25/10/06 30/10/06 5

Aquisição de plaquetas patrimoniais com código de barra 054/06 5007/06 25/10/06 28/12/06 64

Aquisição de copos descartáveis e guardanapos de papel 055/06 5583/06 26/10/06 12/12/06 47

Registro de Preços para aquisição de pneus para veículos 056/06 5749/06 19/10/06 23/10/06 4

Aquisição de etiquetas 057/06 6075/06 31/10/06 28/11/06 28

Execução de serviço de tratamento de concreto aparente 
em fachadas, túneis e portarias de blocos do STJ

059/06 6032/06 14/11/06 20/11/06 6

Aquisição de agendas e calendário de mesa para 2007 060/06 6607/06 22/11/06 24/11/06 2

Aquisição de material de expediente III 061/06 5582/2006 30/11/06 07/12/06 7

Aquisição de solução de gestão por competência 063/06 4808/2006 05/12/06 18/12/06 13

Aquisição de licenças para cliente veritas enterprise, 
versão 6.0

064/06 6162/06 27/11/06 01/12/06 4

Aquisição de envelopadora simplex e duplex 065/06 6505/2006 15/12/06 20/12/06 5

Aquisição de grampo para processo 066/06 6711/2006 29/11/06 04/01/07 36

Expansão de slots e drivers para biblioteca adic scalar 
i2000 e softwares de backup

068/06 6161/06 12/12/06 12/12/06 1

Aquisição de peças para impressora kyrocera 069/06 6778/06 08/11/06 30/11/06 22

Aquisição de material de expediente 070/06 5581/2006 28/11/06 05/12/06 7

Registro de preços para aquisição de kits de impressão 
para impressora fotográfica

072/06 4694/06 06/11/06 08/11/06 2

Contrato de prestação de serviços de manutenção 
corretiva, sem fornecimento de peças, em relógios 

protocoladores, datadores e carimbadores/numeradores 
das marcas irce, tba e tecnibra.

073/06 6186/06 04/12/06 06/12/06 2

Aquisição de microcomputadores servidores de rede para 
montagem em rack

075/06 6764/2006 13/12/06 18/12/06 5

Contratação de serviços de fornecimento e instalação de 
persianas verticais recolhíveis, em tecido sintético, no 

bloco “f” do STJ
076/06 15/12/06 22/12/06 7

Aquisição de baterias de 12v 077/06 6867/06 23/11/06 11/12/06 18

Aquisição de rádios e acessório HT 078/06 6531/06 26/12/06 28/12/06 2

Aquisição de computadores 079/06 7191/06 19/12/06 22/12/06 3

Prestação de serviços de administração e gerenciamento 
informatizado de abastecimento de combustíveis em rede 

de postos credenciados e cessão de softwares e 
equipamentos necessários à execução em regime de 

comodato.

080/06 4850/06 28/11/06 04/12/06 6

Contratação de empresa especializada para executar a 
ampliação do sistema de circuito fechado de televisão - 

CFTV existente na sede do STJ
081/06 4282/06 26/12/06 13/03/07 77

Contratação de empresa para o fornecimento de 
passagens aéreas, nacionais e internacionais, por meio de 
posto de atendimento a ser instalado no edifício-sede do 

STJ, em Brasília/DF

082/06 7220/06 15/12/06 20/12/06 5

Aquisição de equipamentos de gravação, edição e 
reprodução de áudio por meio eletrônico e de fotografia

083/06 6903/06 23/11/06 21/12/06 28

Aquisição de material de expediente 084/06 5580/06 07/12/06 26/02/07 19  
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           Conclusão... 
Aquisição de 500 licenças de solução de criptografia de 
pastas e arquivos, incluindo os serviços de instalação, 

atualização e suporte técnico
085/06 4807/06 16/11/06 14/12/06 28

Aquisição de solução para monitoramento de 
performance em banco de ddos db2 universal database 

enterprise server edition, plataforma aix
086/06 6163/06 15/12/06 26/12/06 11

Serviços de combate a incêndio 087/06 4281/06 21/12/06 12/01/07 22

Aquisição de torneiras eletrônicas para lavatórias 088/06 7167/06 07/12/06 21/12/06 14

Aquisição de material elétrico 091/06 3287/06 14/12/06 26/12/06 12

Aquisição de carros-de-mão para transporte de processos 096/06 6710/06 13/12/06 26/12/06 13

Aquisição de carpetes 105/06 7843/06 28/12/06 29/12/06 1

Tempo médio das contratações 15  
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APÊ�DICE F – Pregão Eletrônico no STJ em 2007 
 
 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE ABERTURA 

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

TEMPO GASTO DA 
ABERTURA ATÉ A 
HOMOLOGAÇÃO

 (EM DIAS)

Registro de preços para aquisição de poltronas e cadeiras 001/07 6247/06 18/01/07 08/06/07 141

Registro de preços para aquisição de estações de trabalho 
para servidor

002/07 6380/06 23/01/07 10/04/07 77

Contratação de empresa para fornecimento de café torrado 
e moído.

003/07 8499/06 16/02/07 09/04/07 21

Contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios

004/07 8493/06 31/01/07 02/02/07 2

Contratação de empresa para fornecimento de água 
mineral natural ou potável de mesa

005/07 8500/06 07/02/07 13/02/07 44

Contratação de serviços de apoio administrativo na área de 
condução de veículos, de supervisão, de borracharia e de 

limpeza de veículos da frota do STJ
006/07 8080/06 17/01/07 22/02/07 36

Contratação de serviços de manutenção e conservação de 
áreas ajardinadas do STJ

007/07 7486/06 17/01/07 13/02/07 27

Aquisição de material para interligação da rede de dados 
do STJ

008/07 7299/06 02/02/07 14/03/07 40

Fornecimento e instalação de estantes metálicas 009/07 7381/06 22/03/07 09/05/07 48

Contratação de serviços de lavanderia hospitalar 010/07 8053/06 01/02/07 15/02/07 14

Aquisição de fitas para arquear volumes 011/07 6479/06 18/01/07 02/02/07 15

Aquisição de fitas de detecção magnética 012/07 6914/06 19/01/07 15/02/07 25

Registro de preços para aquisição de selos de segurança 
para malote e braçadeiras de nylon para processo

014/07 7527/06 23/01/07 01/02/07 9

Contratação de empresa fornecedora de peças, 
componentes e acessórios genuínos, com controle de 
qualidade, constantes da tabela de preços de peças 

distribuídas pela Ford Motor Company Brasil Ltda, para os 
veículos de propriedade do STJ

015/07 7039/06 22/01/07 02/02/07 11

Prestação de serviços de manutenção de hardwares de 
servidores IBM Risc

016/07 7987/06 22/01/07 24/01/07 2

Contratação de Empresa para fornecimento de papel 
toalha, incluindo a cessão de papeleiras em regime de 

comodato.
017/07 7678/06 01/02/07 28/02/07 27

Contratação de empresa para fornecimento de obras 
literárias de origem nacional

018/07 7992/06 08/02/07 15/02/07 7

Contratação de empresa para fornecimento de açúcar 
cristal e açúcar refinado

019/07 8492/06 30/01/07 02/02/07 3

Contratação de empresa para fonecimento de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP

021/07 8051/06 29/01/07 30/01/07 1

Fornecimento de peças para veículos GM, Fiat, VW e 
Mercedes Bens

023/07 8621/07 28/03/07 10/04/07 13

Aquisição de cartões de proximidade 024/07 6110/06 09/02/07 13/03/07 32

Aquisição de material de pintura. 025/07 8534/06 05/02/07 23/02/07 18

Contratação de serviços de manutenção e conservação 
predial e serviços de marcenaria

026/07 8165/06 05/02/07 16/03/07 39

Aquisição de equipamentos para projeção de imagem 028/07 6851/06 10/04/07 17/04/07 7

Fornecimento e instalação de válvulas de cilindro CO2 e 
acessórios

029/07 4948/06 02/03/07 09/03/07 7

Aquisição de madeiras 032/07 8436/06 19/03/07 02/04/07 14

Prestação de serviços de integração para intermediar a 
realização de estágio remunerado.

033/07 418/07 07/02/07 12/02/07 5

Contratação de emrpesa para fornecimento de sabonete 
cremoso para mãos, incluindo a cessão de saboneteiras em 

regime de comodato
034/07 8452/06 08/03/07 16/04/07 39

Aquisição de material para processamento de dados (unid. 
gravadora de DVD e disco rígido para computador)

035/07 6351/06 01/03/07 15/03/07 14

 Registro de Preços para aquisição de caixas para 
acondicionamento/armazenamento

038/07 7274/06 09/03/07 10/04/07 29  
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 Registro de Preços para aquisição de caixas para 
acondicionamento/armazenamento

038/07 7274/06 09/03/07 10/04/07 29

Registro de preços para aquisição de material de limpeza 039/07 6499/06 19/04/07 08/06/07 50

Contratação de empresa para fornecimento de obras 
literárias de origem estrangeira

040/07 7993/06 07/03/07 19/03/07 12

Contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios

042/07 696/07 13/02/07 15/02/07 2

Contratação de empresa para fornecimento de 
medicamentos

045/07 652/07 29/03/07 09/04/07 11

Aquisição de material de marcenaria 047/07 8405/06 02/03/07 17/04/07 46

Contratação de serviços de copeiragem e de preparo de 
refeições, com fornecimento de material, nas dependências 

do superior tribunal de justiça.
048/07 6021/2006 02/03/07 20/08/07 171

Contratação de serviços de limpeza, de higienização, de 
conservação, com fornecimento de material e 

equipamentos, a serem realizados nas dependências do STJ
049/07 6023/2006 18/07/07 22/08/07 35

Termo de Referência -  Serviços de Estocagem e 
Movimentação de Material

050/07 6020/06 09/07/07 27/07/07 18

Contratação de serviços de recepção, de operação em 
elevadores e de mansageiria nas dependências do STJ

051/07 6026/07 22/06/07 04/09/07 74

Registro de Preços para aquisição de capas para processos 
judiciais e administrativos

055/07 793/07 14/05/07 28/05/07 14

Aquisição de fornos combinados para cocção e seus 
acessórios.

056/07 7041/06 26/10/07 22/11/07 27

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NAS 
ROTINAS DA BIBLIOTECA MINISTRO OSCAR 

SARAIVA E DA COORDENADORIA DA BIBLIOTECA 
DIGITAL 

059/07 8044/07 07/05/07 18/06/07 42

Aquisição de material em mármore 060/07 633/07 23/03/07 09/04/07 17

Aquisição de fita magnética em cartucho tipo Lto Ultrium 
com capacidade de gravação 400/800 Gb

063/07 822/07 11/05/07 05/06/07 25

Aquisição de vacina contra gripo 064/07 590/07 19/03/07 22/03/07 3

Contratação de seguro total para veículos do STJ 066/07 1486/07 11/04/07 16/04/07 5

Aquisição de mobiliário para Gabinete de Ministro 068/07 8449/06 14/05/07 17/05/07 3

Aquisição de material fisioterápico 071/07 6988/2006 23/04/07 30/04/07 7

Registro de Preço para aquisição de faixa elástica 073/07 1239/07 09/05/07 25/05/07 16

Aquisição de mobiliário 074/07 7836/06 17/04/07 08/05/07 21

Contratação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva  e de assistência técnica, com substituição de 
peças, componentes e outros materiais necessários ao 

funcionamento dos equipamentos de varredura de 
radiofrequência, de detecção de junção não line

076/07 1246/07 23/10/07 25/10/07 2

Aquisição de material de expediente 078/07  1363/07 03/05/07 29/05/07 26

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR, 
VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CÂMARAS 

FRIGORÍFICAS DE PROPRIEDADE DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

080/07 1962/07 17/05/07 25/05/07 8

Registro de preços para aquisição de refrigerador, 
circulador e umidificador

081/07 411/07 10/05/07 04/07/07 55

Fornecimento e instalação de cortinas tipo rolô 082/07 1527/07 10/05/07 16/05/07 6

Aquisição de exaustor para sistema no break 083/07 1712/07 08/05/07 10/05/07 2

Registro de preços para aquisição de material de limpeza 
(concentrados)

085/07 1965/2007 27/04/07 30/05/07 33

Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada 086/07 2455/07 16/05/07 29/06/07 44

Aquisição, instalação e assistência técnica, com reposição 
de componentes e peças, de equipamentos para gravação, 

edição e repodução de imagens digitais.
087/07 1732/07 29/05/07 11/06/07 13

Aquisição de envelopes 088/07 1800/07 04/06/07 08/06/07 4  
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Registro de Preços para aquisição fde softwares. 089/09 2409/07 18/08/07 22/08/07 4

Registro de Preços para aquisição futura de automóveis 
para composição da frota do STJ.

091/07 2764/07 18/06/07 17/07/07 25

Aquisição de cabos (fios elétricos e cabo para telefonia) 093/07 1961/07 18/05/07 15/06/07 28

Fornecimento e instalação de carpetes 095/07 1734/07 22/06/07 27/06/07 5

Registro de Preços para aquisição de fusíveis e outros 
materiais elétricos

096/07 2077/07 19/06/07 25/06/07 6

Aquisição de material para impressão de código de barras 098/07 2763/07 05/06/07 11/06/07 6

Contratação de serviços técnicos de identificação e 
registro, digitalização, cotejamento e editoração eletrônica 

de acervo arquivístico para a coordenadoria de guarda e 
conservação de documentos conforme especificações 

constantes do anexo i deste edital.

100/07 1437/07 11/06/07 21/06/07 10

Registro de Preços para aquisição de cartuchos de 
impressão para aparelho de fac-símile 

101/07 532/07 29/05/07 31/05/07 2

Fornecimento de licenças de software, implantação, 
configuração, customização, atualização de versão, 
transferência de tecnologia, suporte e garantia de 

funcionamento de solução corporativa de segurança da 
informação para estações de trabalho, servidores 

102/07 2883/07 14/08/07 05/09/07 22

Aquisição e distribuição de jornais, revistas e periódicos 
para o STJ.

103/07 3224/07 19/07/07 30/07/07 11

Registro de Preços para aquisição de interruptores e outros 
materiais elétricos

104/07 2076/07 21/06/07 13/07/07 22

Rregistro de Preços para aquisição de lâmpadas e outros 105/07 2078/07 22/06/07 09/07/07 17

Registro de Preços para aquisição de etiquetas 106/07 2385/07 25/06/07 30/07/07 35

Contratação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e de assistência técnica, com substituição de 

peças, componentes e acessórios, bem como atualização do 
software do Sistema de Monitoramento de Alarmes

107/07 2086/07 15/08/07 20/08/07 5

Registro de Preços para aquisição de material elétrico 108/07 3728/07 27/06/07 09/07/07 12

Registros de Preços para aquisição de material elétrico 109/07 2242/07 18/06/07 22/06/07 4

Registro de Preços para aquisição de papel para uso em 
escritório

110/07 2384/07 05/07/07 13/07/07 39

Aquisição de placa triax 2.1 e solenóide para catraca de 
controle de acesso

111/07 1244/07 20/06/07 26/06/07 6

Aquisição e instalação de sistema multimídio 112/07 3137/07 13/08/07 21/08/07 8

Aquisição de grelhas e recipientes 113/07 1711/07 26/06/07 05/07/07 9

Registro de Preços para aquisição de material para 
impressão de código de barras.

114/07 8133/07 05/07/07 26/07/07 52

Registro de Preços para aquisição de capas para processos 
criminais

115/07 3608/07 27/06/07 11/07/07 14

Registro de Preços  para aquisição de envelopes plásticos 
para endereçamento postal e de protetores plásticos para 

capas de processos.
116/07 8739/06 09/07/07 13/07/07 4

Fornecimento de óleo diesel comum para abastecimento de 
geradores de energia elétrica de emergência

117/07 3737/07 10/07/07 17/07/07 7

Registro de Preços para aquisição de impressos 118/07 3180/07 06/07/07 04/07/07 2

Registro de Preços para aquisição de impressos 119/07 3914/07 06/07/07 01/08/07 26

Registro de Preços para aquisição de cera 
impermeabilizante

121/07 4072/07 09/08/07 17/08/07 8

Registro de Preços para aquisição de material de limpeza 122/07 4069/07 09/08/07 19/08/07 10

Aquisição de equipamentos para central de atendimento 123/07 2244/07 12/07/07 26/07/07 14

Aquisição de material elétrico 124/07 3202/07 29/08/07 10/09/07 12

Aquisição de material elétrico 125/07 3663/07 07/08/07 24/08/07 17  
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Fornecimento de licenças, implantação, configuração,  
atualização de versão, transferência de tecnologia, suporte 
e garantia de funcionamento de software de auditoria para 

os servidores de arquivos e o serviço de diretório

126/07 3646/07 24/09/07 08/10/07 14

Aquisição de extintores de incêndio 127/07 4079/07 12/07/07 30/07/07 18

Aquisição de armário de aço 128/07 3983/07 26/07/07 13/08/07 18

Registro de Preços para aquisição de raetor eletrônico 129/07 3771/07 14/08/07 24/08/07 10

Registro de Preços para aquisição de apoio para pulso para 
digitação e apoio para os pés

131/07 3158/07 10/08/07 12/09/07 33

Registro de Preços para  aquisição de capas e becas de 
gala.

132/07 422/07 30/07/07 02/08/07 3

Contratação de serviços de assessoramento técnico, 
auditorias médico-hospitalares e correlatos, e de 

assessoramento técnico, auditorias odontológicas e 
correlatos destinados ao programa de assistência aos 

servidores do superior tribunal de justiça.

133/07 2454/07 12/07/07 16/07/07 4

Aquisição de umidificadores de ar 134/07 4050/07 07/08/07 16/08/07 9

Aquisição de equipamentos para o sistema de som 
ambiente

135/07 27/07/07 02/08/07 6

Registro de Preços para contratação de serviço de acesso a 
internet por meio de operadora de SMP (serviço de 

telefonia móvel pessoal) via cartões PCMCIA, que devem 
ser fornecidos por comodato, em sistema digital, pós-pago 

e com cobertura nacional.

136/07 3644/07 08/10/07 10/10/07 2

Registro de Preços para aquisição de selos de segurança 
para malote e braçadeiras para processo.

137/07 4578/07 16/08/07 29/08/07 13

Registro de Preços para aquisição de poltronas 
ergonométricas

138/07 4042/07 08/08/07 04/10/07 55

Registro de Preços para aquisição de material de 
expediente

139/07 4416/07 10/08/07 21/08/07 11

Registro de Preços para aquisição de grampeadores e 
perfuradores

140/07 4286/07 16/08/07 03/09/07 18

Registro de preços para aquisição de equipamentos de 
vídeoconferência para comunicação interativa de vídeo, 

voz e dados.
141/07 3648/07 11/12/07 27/12/07 16

Aquisição de concreto 144/07 4426/07 13/08/07 20/08/07 7

Contratação de serviços de carimbo 145/07 2752/07 31/08/07 14/09/07 14

Fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo 146/07 3359/07 11/09/07 17/09/07 6

Fornecimento de material de construção 147/07 4339/07 17/09/07 21/09/07 4

Aquisição de impressoras térmicas 148/07 4732/07 08/10/07 09/11/07 32

Contratação de serviços de atendimento telefônic, nas 
dependências do STJ.

149/07 5373/07 10/09/07 17/09/07 7

Aquisição de Material de Expediente III (s/amostra e 
s/modelo)

150/07 4989/07 28/08/07 03/09/07 6

Aquisição de Material de Expediente III (s/amostra e 
s/modelo)

151/07 5017/07 31/08/07 11/09/07 11

Aquisição de Cabo Flexível e Fio Elétrico 152/07 4655/07 30/08/07 14/09/07 15

Aquisição de Material de Expediente I (c/amostra) 153/07 4864/07 30/08/07 07/11/07 69

Registro de Preços para aquisição de Material de 
expediente I

154/07 4838/07 27/09/07 29/10/07 2

Registro de Preços para aquisição de Material de 
expediente I

155/07 4839/07 26/09/07 18/10/07 22

Aquisição de Grelhas GNS 156/07 5094/07 04/09/07 24/09/07 20

Aquisição de Material Elétrico 158/07 5226/07 04/09/07 18/09/07 14

Aquisição de Material Elétrico 159/07 5225/07 12/09/07 18/09/07 6

Registro de Preços para aquisição futura de automóveis 
para composição da frota do STJ

160/07 5370/07 28/09/07 02/10/07 4

Contratação de serviços de manutenção de software com 
atualização de versões.

161/07 5228/07 07/11/07 09/11/07 2

Contratação de Seguro Total p/ Veículos da Frota do STJ. 162/07 5851/07 28/08/07 28/08/07 1
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Aquisição de carro de mão para transporte de processos 163/07 4063/07 09/10/07 22/10/07 13

Aquisição de Carros de Mão e Mesa em Aço inoxidável 164/07 4620/07 12/09/07 14/09/07 2

Aquisição de Material de Expediente I (pedido de compra 
4313/07)

165/07 4988/07 26/09/07 11/10/07 15

Fornecimento e montagem de móveis 166/07 5158/07 15/10/07 07/11/07 23

Registro de Preços para aquisição de capa para processo 
apenso.

167/07 5888/07 26/09/07 02/10/07 6

Aquisição de brocas e outros materiais de marcenaria. 168/07 4628/07 25/09/07 05/11/07 41

Prestação de serviços de manutenção corretiva, sem 
fornecimento de peças, em máquinas de arquear volumes

169/07 3151/07 24/09/07 25/09/07 1

Registro de Preços para aquisição de copo descartável e 
guardanapo de papel

170/07 4718/07 20/09/07 29/11/07 70

Aquisição de material elétrico 171/07 5023/07 18/09/07 28/09/07 10

Fornecimento e instalação de cortina tipo painel 172/07 5736/07 27/09/07 04/10/07 7

Aquisição de dois hardwares de balanceamento de links 
internet para compor o conjunto de equipamentos 

responsáveis pela conexão da rede de computadores do 
STJ a redes externas, de modo a prover a alta 

disponibilidade do serviço de internet

173/07 3645/07 29/10/07 22/11/07 24

Contratação de serviços de manutenção nos sistemas de 
telecomunicações, nas dependências do STJ

174/07 6204/07 25/10/07 30/10/07 5

Registro de preços - capas e becas de gala 175/07 5774/07 14/09/07 17/09/07 3

Contratação de serviços de encapamento de processos, a 
serem realizados nas dependências do STJ

176/07 6522/07 22/10/07 22/11/07 31

Contratação de serviços de mensageria 177/07 6523/07 19/11/07 21/12/07 32

Registro de preços para aquisição de equipamentos, 
licenças de ativação e componentes, integrados, destinados 
ao armazenamento de dados corporativo, multiplataforma e 
baseada em discos magnéticos, envolvendo o fornecimento 

de equipamentos e licenças

178/07 5230/07 07/12/07 20/12/07 13

Registro de preços para locação de salas com infra-
estrutura para eventos de capacitação de servidores.

179/07 3428/07 19/10/07 23/11/07 35

Aquisição de 170 monitores LCD de 10 polegadas 
widescreen, incluíndo assistência técnica

180/07 5106/07 07/12/07 11/12/07 4

Fornecimento de licenças de software de modelagem de 
sistemas com suporte à uml e gerenciamento de requisitos, 
com serviços de implantação, configuração e atualização 

de versão de software, transferência de tecnologia e 
suporte remoto

181/07 4765/07 20/12/07 21/12/07 1

Registro de preços para aquisição de servidores de rede, 
discos e racks envolvendo o fornecimento de equipamentos 

bem como serviços de instalação e suporte técnico.
182/07 6235/07 27/11/07 28/11/07 1

Prestação de serviços de remanejamento de divisórias na 
sede do STJ, constando de desmontagem, transporte, 

montagem, fornecimento e instalação de painéis e portas e 
seus componentes.

183/07 6518/07 05/11/07 19/11/07 14

Contratação de serviços de desenvolvimento de 
habilidades psicopedagógicas relacionadas à estimulação 

de crianças no lactário.
184/07 5291/07 22/10/07 23/10/07 1

Registro de preços para aquisição de braços erganômicos 185/07 5105/07 12/11/07 19/12/07 7

Aquisição de material de construção. 186/07 6183/07 07/11/07 23/12/07 46

Aquisição de material elétrico 187/07 5383/07 05/11/07 29/11/07 24

Aquisição de papel reciclado 190/07 7011/07 23/10/07 24/10/07 1

Aquisição de máquina automática para numeração de 
processos

191/07 6017/07 24/10/07 29/10/07 5
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Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva, com Fornecimento de Peças, em Equipamentos 

Odontológicos
195/07 6926/07 13/11/07 20/11/07 7

Aquisição de material para remanejamento de drenagenm, 
irrigação e água.

196/07 6743/07 17/10/07 19/10/07 2

Registro para aquisição de equipamentos de segurança 197/07 6245/07 06/12/07 12/12/07 6

Prestação de Serviços deAdministração, de Gerenciamento 
Informatizado e de Abastecimento de Combustíveis em 

Rede de Postos Credenciados no Distrito Federal e Cessão 
de Softwares e Equipamentos Necessários à Execução em 

Regime de Comodato 

199/07 7140/07 12/11/07 21/11/07 9

Contratação de serviços de telefonia móvel de longa 
distância nacional

200/07 7309/07 06/11/07 08/11/07 2

Aquisição de agenda anual e calendário de mesa 201/07 6711/07 31/10/07 12/11/07 12

Registro de preços para aquisição de material de 
expediente III

203/07 6865/07 22/11/07 28/11/07 6

Aquisição de fitas de detecção magnética 204/07 7126/07 31/10/07 29/11/07 29

Registro de preços para eventual aquisição de dispositivos 
de acesso a rede wireless (sem fio).

205/07 6389/07 21/12/07 26/12/07 5

Aquisição de Óleo Lubrificante 206/07 7045/07 22/11/07 28/11/07 6

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de licenças de software, 

serviços de implantação, atualização de versão, 
transferência de tecnologia, suporte e garantia de 

funcionamento de solução de gerência

208/07 3647/07 11/12/07 26/12/07 15

Aquisição de cartões e envelopes 209/07 7233/07 21/11/07 28/11/07 7

Contratação de Serviço de Implementação de Sistema de 
Gestão da Segurança da Informação - SGSI, Baseado na 

Norma ISO/IEC 27001.
210/07 3649/07 14/12/07 17/12/07 3

Registro de preços para eventual aquisição de licenças de 
uso dos componentes de  software clientes e servidores da    

solução ibm lotus notes.
211/07 6591/07 21/12/07 26/12/07 5

Registro de Preços para Aquisição de Conjunto de Teclado 
e Mouse sem Fio, com Tecnologia Bluetooth

212/07 6835/07 12/11/07 26/12/07 44

Aquisção de licenças para arcabouço de portal horizontal 
com software de desenvolvimento e gerenciador de 

conteúdo WEB para os ambientes de produção, 
homologação e desenvolvimento, instalação e 

configuração dos ambientes, manutenção corretiva e 
evolutiva,

213/07 7084/07 30/11/07 21/12/07 21

Registro de preços para aquisição de 5.200 (cinco mil e 
duzentos) pentes de memória ram para computadores IBM 

Thinkcedntre, incluindo assistência técnica "on site".
214/07 6834/07 21/12/07 26/12/07 5

Aquisição  de uniformes para segurança. 215/07 7162/07 26/11/07 21/12/07 25

Contratação de serviço de comunicação de canal de dados 
remoto para escritórios virtuais.

217/07 6594/07 10/12/07 12/12/07 2

Aquisição de acessórios e de equipamentos utilizados na 
gravação e na reprodução de áudio e de vídeo.

218/07 7090/2007 14/12/07 21/12/07 7

Aquisição de Gravadoras de DVD 219/07 7039-07 12/12/07 14/12/07 2

Aquisição de aparelho telefônico com headset com 
garantia de 12 meses

220/07 7009/07 26/11/07 13/12/07 17

Registro de preços para aquisição de pneu 221/07 7408/07 23/11/07 04/12/07 11

Aquisição de fitas DVCAM 222/07 6833/07 06/12/07 14/12/07 8

Registro de preços para aquisição de pastas e capas 
plásticas

223/07 6752/07 23/11/07 07/12/07 14

Fornecimento parcelado de papel toalhas e papeleiras em 
regime de comodato.

224/07 7607/07 18/12/07 29/01/07 42

Prestação de serviços de elaboração, execução e análise de 
pesquisa multimétodos de opinião e comunicação, em 

nível nacional
225/07 7350/07 17/12/07 21/12/07 4
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                Conclusão 
Contratação de empresa para o fornecimento de passagens 

áereas, nacionais e internacionais, por meio de posto de 
atendimento a ser instalado no edifício - sede do STJ, em 

Brasília-Df

226/07 7504/07 11/12/07 13/12/07 2

Aquisição de Impressos 228/07 7266/07 28/11/07 03/12/07 5

Registro de Preços para eventual aquisição de capas para 
processo.

230/07 7456/07 29/11/07 04/12/07 5

Contratação de serviço de suporte técnico e atualização de 
licenças de uso dos componentes de software clientes e 

servidores da solução ibm lotus notes.
231/07 7223/07 17/12/07 19/12/07 2

Fornecimento de módulo gigabit ethernet 232/07 3665/07 10/12/07 14/12/07 4

Contratação de serviços especializados destinados à 
implantação de sistema de controle de acesso

234/07 6941/07 19/12/07 11/06/08 174

Aquisição de biblioteca de fitas e licenças de uso e 
compartilhamento para drives lto iii, compatíveis com o 

software veritas netbackup 6, envolvendo a prestação dos 
serviços de implantação e garantia de funcionamento de 

hardware e software.

235/07 6394/07 21/12/07 26/12/07 5

Registro de preços para eventual aquisição de impressoras 
a laser coloridas, incluindo garantia de 36 meses.

236/07 7055/07 07/12/07 21/12/07 14

Aquisição de material elétrico 241/07 7247/07 03/12/07 11/12/07 8

Contratação de serviços de administração, de 
gerenciamento informatizado e de abastecimento de 

combustíveis de veículos das representações do STJ no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, utilizando sistema 

eletrônico em  rede de postos credenciados 

242/07 7970/07 07/12/07 12/12/07 5

Registro de Preços para eventual aquisição de software de 
análise comportamental de usuários dos serviços WEB 

com licenças, implantação, atualização de versão, 
transferência de tecnologia, suporte e garantia de 

funcionamento.

243/07 6593/07 17/12/07 19/12/07 2

Aquisição de trinta e cinco tapetes 244/07 7836/07 20/12/07 21/12/07 1

Aquisição de sistema de visualização – “displaywall” para 
o “network operation center” (noc), envolvendo a 

prestação dos serviços de instalação, configuração e 
garantia de funcionamento.

245/07 5229/07 21/12/07 26/12/07 5

Contratação de serviço de suporte técnico e atualização das 
licenças de uso do software commontime notes

246/07 7224/07 20/12/07 21/12/07 1

Fornecimento e instalação de vídeo 247/07 6519/07 19/12/07 10/01/08 22

Contratação de serviço de distribuição de streaming 250/07 6596/07 20/12/07 26/12/07 6

Registro de preços para contratação de fornecimento de 
solução de biométrica digital

257/07 6160/06 19/12/07 20/12/07 1

Registro de preços para eventual aquisição de fitas  e 
etiquetas para execução de backup de segurança. 

258/07 6395/07 21/12/07 26/12/07 5

Aquisição de 228 toalhas de mesa e 180 guardanapos em 
tecido.

259/07 7165/07 21/12/07 07/03/08 76

Registro de preços para eventual aquisição de papel para 
uso em gráfica

261/07 8034/07 28/12/07 26/02/08 60

Aquisição de equipamentos para projeção de imagens. 263/07 3144/07 21/12/07 27/12/07 6

Registro de preços para eventual aquisição de 
microcomputadores

267/07 9132/07 20/12/07 21/12/07 1

Aquisição de estrutura em aço carbono 271/07 7141/07 20/12/07 26/12/07 6

Aquisição de oito baterias de 12v, 180 ah. 273/07 7912/07 21/12/07 15/01/08 25

Contratação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva, incluindo fornecimento de peças, em veículos 

da frota da representação do STJ/SP
274/07 6754/07 19/12/07 11/01/08 23

Tempo médio das contratações 18  
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APÊ�DICE G – Pregão Eletrônico no STJ em 2008 
 
 

OBJETO LICITADO Nº. DA LICITAÇÃO Nº. DO PROCESSO
DATA DE ABERTURA 

(PUBLICAÇÃO)
DATA DE

 HOMOLOGAÇÃO

Aquisição de peças, componentes e acessórios genuínos com 
controle de qualidade, constantes da tabela de preços de peças 

distribuídas pela Ford Motor Company Brasil Ltda, para veículos de 
propridedade do STJ

001/08 7921/2007 15/02/08 18/02/08

Contratação de livraria ou distribuidor especializado para  
importação de livros estrangeiros.

002/08 8040/2007 15/02/08 19/02/08

Aquisição de material de consumo. 003/08 8212/08 08/02/08 21/02/08
Aquisição de peças para relógio datador numerador 004/08 7164/07 01/02/08 14/02/08

Contratação de Seguro Total de Veículos 006/08 6837/2007 21/02/08 25/02/08
Contratação – fornecimento de livros nacionais 008/08 8039/07 12/02/08 18/02/08

Aquisição de pórtico, de trole e de talha para transporte de peças de 
equipamento de ar, incluindo garantia de doze meses

009/08 8519/07 28/01/08 30/01/08

Contratação de serviços para o redesenho do site da BDJUR. 010/08 7044/07 27/05/08 18/06/08
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, 

produtos de supermercado e panificação
013/08 8124/07 12/02/08 18/02/08

Aquisição de correias para manutenção do sistema de ar 
condicionado

014/08 8530/07 26/03/08 06/05/08

Registro de preço para eventual aquisição de material de construção 015/08 8790/07 18/02/08 21/02/08

Contratação de serviços de manutenção e conservação predial nas 
áreas de marcenaria, pintura e alvenaria sem fornecimento  de  

material.
016/08 9126/07 03/03/08 31/03/08

Registro de Preços para eventual aquisição de material para pintura 017/08 8705/07 14/02/08 10/04/08

Contratação de fornecimento de medicamentos 018/08 9383/07 15/02/08 19/02/08
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural 

ou potável de mesa
019/08 8120/07 12/02/08 22/02/08

Contratação de serviço de clipagem de notícias e análise de imagem 
e exposição na mídia escrita.

020/08 7917/07 11/03/08 18/03/08

Contratação - fornecimento e instalação de sistema de arquivamento 021/08 9197/07 11/04/08 15/04/08

Fornecimento de açúcar cristal e açúcar refinado 022/08 8123/07 08/02/08 18/02/08
Forencimento de café torrado e moído 023/08 8122/07 11/02/08 10/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de carrinho de mão 024/08 8094/07 25/02/08 27/02/08
Registro de preços para eventual aquisição de 82 (oitenta e dois) 

pneus.
025/08 9155/07 12/02/08 18/02/08

Registro de preços para aquisição de equipamento de inspeção por 
raio-x, incluindo serviços de instalação, de garantia e de atualização 

de software
026/08 6182/08 13/02/08 19/02/08

Aquisição de material de expediente 027/08 7968/07 07/02/08 03/03/08
Aquisição de 180 (cento e oitenta) fitas para arquear volumes 029/08 0023/08 17/02/08 27/02/08

Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de 
veículos da frota da representação do STJ/SP

031/08 6743/08 01/02/08 07/02/08

Aqusição de ventilador pulmonar eletrônico 032/08 3067/07 22/04/08 08/05/08
Registro de Preços para eventual aquisição de cartuchos 

tonalizadores originais do fabricante Lexmark
033/08 8456/07 11/02/08 20/02/08

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte 
técnico nos equipamentos ativos de rede e atualização dos softwares 

de gerência da rede de comunicação de dados.
034/08 6597/07 17/03/08 24/03/08

Aqsuisição de material elétrico 035/08 7249/07 08/02/08 20/02/08
Aquisição de 240 pastas catálogo 036/08 8087/07 07/02/08 24/03/08

Aquisição de 250 dispensadores de copos descartáveis 037/08 9450/07 15/02/08 13/03/08
Aquisição de cabo de ligação elétrica 038/08 9490/07 17/03/08 25/03/08

Registro de preços para eventual aquisição de material para 
impressão de código de barras

039/08 024/08 22/02/08 26/03/08

Fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de horticultura e 
fruticultura.

040/08 8211/07 18/02/08 22/02/08

Contratação de serviço de atualização de versão das licenças do 
software IBM - DB2 performance expert for multiplatforms, com 

fornecimento de suporte técnico remoto especializado
042/08 7142/07 25/02/08 28/02/08
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Contratação de serviço de atualização das licenças de uso dos 
componentes de software servidores da solução IBM LOTUS 

NOTES
043/08 0382/08 22/02/08 10/03/08

Contratação de serviços de confecção e modelagem de chaves em 
geral, com fornecimento de peças

044/08 6567/07 28/02/08 29/02/08

Locação, montagem e desmontagem de estandes e equpamentos para 
realização da feira de tecnologia da CUMBRE.

046/08 9344/07 13/02/08 15/02/08

Aquisição de nobreak 047/08 8789/07 14/04/08 17/04/08
Contratação de seguro total para veículos da frota do STJ 048/08 525/08 25/03/08 28/03/08

Registro de preços para aquisição de material de armazenamento de 
dados

049/08 22/08 20/02/08 24/03/08

Aquisição de vacina contra gripe 052/08 347/08 04/03/08 05/03/08
Registro de Preço para eventual aquisição de material de expediente 

durável
053/08 526/08 26/02/08 07/03/08

Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente 
(c/amostra)

055/08 0577/08 05/03/08 27/03/08

Aqusição de material para reforma do sistema de iluminação do 
espaço cultural do museu

056/08 8704/07 06/03/08 24/03/08

Contratação de fornecimento de peças, componentes e acessórios 
genuínos com controle de qualidade das marcas: general motors, fiat, 

volkswagen, mercedes benz e peugeot para os veículos de 
propriedade do STJ

057/08 10/03/08 13/03/08

Aquisição de tinta a base de óleo para carimbo manual (c/amostra) 058/08 0202/08 05/03/08 18/03/08

Registro de preços para eventual fornecimento e aplicação de sinteco 059/08 0794/07 11/03/08 14/03/08

Fornecimento de Gás Liquefeiteo de Petróleo 060/08 8121/07 04/03/08 07/03/08
Registro de preços para eventual aquisição de etiquetas 061/08 8490/07 08/04/08 06/05/08

Registro de preços para eventual aquisição de pastas diversas 062/08 201/08 13/03/08 28/03/08

Contratação de empresa para fornecimento de serviço de atualização 
para licenças de software e equipamento servidor com suporte 

técnico para o ambiente de fax corporativo (rightfax).
064/08 845/08 19/05/08 20/05/08

Contratação de fornecimento de sabonete cremoso para mãos com a 
cessão das respectivas saboneteiras em regime de comodato.

065/08 1040/08 24/03/08 22/04/08

Aquisição de aquecedor de acumulação de água alimentado por GLP 066/08 0579/08 12/05/08 11/06/08

Aquisição de licenças de uso de software de gerenciamento  de 
redação e de arquivo,  envolvendo a prestação dos serviços de 

instalação  configuração, atualização de versões, transferência de 
conhecimento, suporte técnico remoto, assistência técnica on site  e 

garantia de funcionamento.

068/08 6206/07 14/04/08 30/05/08

Aquisição de material para transporte de processo 069/08 0683/08 10/03/08 24/03/08

Registro de preços para eventual aquisição de grampeador, 
perfurador, refrigerador, máquina de arquear, circulador e 

umidificador de ar
070/08 7780/07 13/03/08 09/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de embalagem e etiquetas 071/08 021/08 11/03/08 04/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de etiquetas para 
processos

072/08 0817/08 31/03/08 28/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente 
, sem amostra

073/08 0807/08 03/04/08 15/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente 074/08 0980/08 28/03/08 09/06/08

Fornecimento de açúcar cristal 076/08 1625/08 01/04/08 07/04/08
Registro de Preços para aquisição de envelopes 077/08 0710/08 26/03/08 02/05/08

Aquisição de material de expediente 079/08 0995/08 24/03/08 11/04/08
Aquisição de impressos 080/08 0885/08 25/03/08 02/04/08

Recertificação NBR ISO 9001 no serviço de recebimento, 
processamento e solução de solicitações de suporte em tecnologia da 

informação da Coordenadoria de Relacionamento
081/08 1544/07 04/04/08 15/04/08
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Registro de preços para eventual aquisição de materiais para uso  em 
marcenaria

082/08 1150/08 08/04/08 08/05/08

Registro de preços para eventual aquisição de madeira para uso em 
marcenaria

083/08 1151/08 11/04/08 16/04/08

Aquisição de papel reciclado 085/08 1635/08 02/04/08 03/04/08

Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo 087/08 1045/08 03/04/08 07/05/08

Contratação de serviços de telefonia fixa comutada - STFC local e 
STFC longa distância nacional, região II

089/08 1938/08 06/06/08 11/06/08

Registro de preços para eventual aquisição de baterias para ônibus a 
base de troca

090/08 0850/08 11/04/08 30/04/08

Aquisição de envelopes plásticos e etiquetas auto-adesivas 091/08 0195/08 14/04/08 28/04/08
Aquisição de material elétrico 092/08 1522/08 14/05/08 21/05/08

Contratação de serviços de desenvolvimento do curso de pesquisa de 
jurisprudência, na modalidade à distância.

094/08 3370/07 29/05/08 26/06/08

Contratação de seguro total para veícuslo da frota do STJ 095/08 1762/08 30/04/08 06/05/08
Aquisição de bateria recarregável para aparelho desfibrilador 

cardioversor
096/08 1494/08 10/04/08 15/04/08

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
atualização de versões do software borland studio enterprise

097/08 153/08 08/05/08 27/05/08

Contratação de fornecimento de banners, faixas em lona vinílica e 
impresso em vinil adesivo, incluindo este último, serviço de 

instalação
104/08 2025/08 14/05/08 20/05/08

Aquisição de material odontológico 105/08 1484/08 17/04/08 29/04/08
Contratação de seguro total para veículos da frota do STJ. 106/08 1760/08 02/05/08 06/05/08

Aquisição de carimbos numeradores manuais 107/08 116/08 15/05/08 24/06/08

Contratação de serviço de atualização do software IBM/ISS 
Proventia GX 5108 e de suporte técnico do sistema de prevenção de 

intrusão.
110/08 2254/08 26/09/08 30/09/08

Registro de  Preços para aquisição de cartuchos tonalizadores 111/08 1655/08 18/06/08 09/07/08

Prestação de serviço de comunicação para o envio de sinais de áudio 
e vídeo, visando à interligação do estúdio de TV do STJ à TV Justiça 

do STF , envolvendo instalação, configuração, ativação e suporte 
técnico

112/08 2257/08 19/06/08 24/06/08

Contratação de serviços de encadernação de livros e documentos e 
gravação de letras em dourado em capas de trabalho

113/08 2317/08 29/04/08 14/05/08

Aquisição de cabo de rede 114/08 851/08 07/05/08 09/05/08
Aquisição de cartuchos 115/08 2587/08 21/05/08 18/06/08

Registro de preços para eventual aquisição de máquinas 
framentadoras de papéis

117/08 1265/08 06/06/08 25/06/08

Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tintas 119/08 2589/08 20/06/08 26/09/08

Contratação de serviço de atualização de versão de novecentas 
licenças do software DB2 UDB Enterprise Server Edition, incluindo 

suporte técnico remoto
120/08 1717/08 03/06/08 06/06/08

Registro de preços para fornecimento e instalação de persianas 121/08 3165/08 06/06/08 26/06/08

Contratação de serviço de engenharia para remanejamento de carga 
elétrica e instalação de alimentador de energia

122/08 1507/08 01/07/08 09/07/08

Contrato para execução de escada, guarda-copo e corrimão metálicos 
e reforma de portões metálicos

123/08 2501/08 16/07/08 18/07/08

Aquisição de manta sintética, cola para espuma e espuma para 
isolamento acústico.

124/08 3168/08 12/06/08 20/06/08

Contratação de empresa para fornecimento de óleo diesel para 
abastecimento de geradores de energina elétrica de emergência

125/08 3356/08 27/06/08 03/07/08

Registro de preços para eventual aquisição de carimbador numerador 126/08 4752/07 17/06/08 03/07/08

Registro de preços para  aquisição de capas para processo judiciais 127/08 7823/08 20/06/08 25/06/08

Contratação de empresa para os serviços de inspeção, manutenção e 
recarga de extintores, incluindo teste hidrostático dos equipamentos 

de combate a incêndio e a reposição de peças 
130/08 1720/08 15/08/08 20/08/08

 
              Continua... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

               Conclusão 
Contratação de empresa para os serviços de tarifação reversa (0800), 
com cobertura em todo o território nacional, para conexão remota, 

via linha telefônica, à rede local do STJ.
133/08 2255/08 19/09/08 26/09/08

Contratação de fornecimento de jornais, revistas e periódicos 134/08 3882/08 11/07/08 18/07/08
Aquisição de bateria para aparelho desfibrilador-cardioversor 135/08 3213/08 26/06/08 01/07/08

Registro de preços para eventual aquisição de cartuchos de tinta 137/08 1360/08 08/07/08 18/07/08

Aquisição de pneus para trator 138/08 4120/08 27/06/08 04/07/08
Aquisição de madeira e rodapé 141/08 3937/08 03/07/08 04/07/08

Registro de Preços para aquisição de caixas 142/08 4069/08 11/07/08 06/08/08
Execução do reforço da sinalização horizontal existente nas vias 

internas do STJ.
144/08 3463/08 17/06/08 18/07/08

Aquisição de água sanitária 145/08 3811/08 09/07/08 04/08/08
Aquisição e instalação de carpete para revestimento de piso 146/08 4409/08 02/09/08 09/09/08

Aquisição de carro de mão 147/08 3580/08 28/07/08 31/07/08

Prestação de serviços de assessoramento técnico, auditorias médico-
hospitares, odontológicas e correlatos, referente ao programa de 

assistência aos servidores do STJ
149/08 4178/08 19/08/08 01/09/08

Aquisição de acabamento para junta de dilatação e adesivo estrutural  156/08 3541/08 26/08/08 02/09/08

Atualização de software  157/08 2877/08 25/09/08 26/09/08
Aquisição de base móvel para microfone.  158/08 9164/07 03/10/08 21/10/08

Contratação de seguro total para veículos da frota do STJ 159/08 4713/08 18/08/08 20/08/08
Contrato para execução de tratamento de concreto aparente 163/08 4364/08 18/08/08 02/09/08

Contratação de serviços de auxílio nas rotinas da biblioteca Ministro 
Oscar Saraiva e da Coordenadoria da Biblioteca Digital

 164/08 5354/08 09/09/08 25/09/08

Contratação de serviços de editoração eletrônica, comercialização e 
distribuição de publicações impressas e eletrônicas

 165/08 5318/08 20/08/08 29/08/08

Aquisição de material hidrossanitário  166/08 4428/08 11/09/08 22/10/08

aquisição de kit de manutenção para impressora Lexmark e kit de 
impressão para impressora fotográfica digital Sony

 168/08 5055/08 30/09/08 03/10/08

Aquisição de refrigerador 170/08 4502/08 19/09/08 30/09/08
Aquisição de cartuchos para fac-símile  171/08 5118/08 20/08/08 26/08/08

Aquisição de material de construção hidrosanitário  172/08 4120/08 10/09/08 18/09/08
Aquisição de material para marcenaria 173/08 4408/08 29/09/08 10/10/08

Aquisição de material de construção hidrossanitário  176/08 4420/08 10/09/08 19/09/08
Aquisição de rolamento para fancoil  177/08 5627/08 13/10/08 30/10/08

Aquisição de tinta repelente 178/08 4407/08 17/09/08 19/09/08

Contrato para prestação de serviços de reposição de vidros 
danificados e/ou quebrados da fachada tipo structural glassing, dos 

prédios do STJ.
179/08 5209/08 26/09/08 30/09/08

Aquisição de material hidrossanitário 180/08 4430/08 26/09/08 02/10/08
Aquisição de capas para processos judiciais 184/08 5394/08 22/09/08 01/10/08

Registro de Preços para aquisição de material para pintura de faixas 188/08 5289/08 30/09/08 10/10/08

Registro de Preços para aquisição de toner para impressora Lexmark. 189/08 5399/08 25/09/08 13/10/08

Aquisição de esteira ergométrica elétrica 193/08 5208/08 15/10/08 21/10/08
Contratação de serviços de revelação de fotos 194/08 5929/08 28/10/08 31/10/08

Aquisição de material impresso (blocos e envelopes) 200/08 6113/08 20/10/08 23/10/08
Tempo médio das contratações

 


