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1. APRESENTAÇÃO 

O Comitê Gestor Seccional de Contratações CGS-Contrat/SJDF, a fim de aperfeiçoar a 

transparência nas aquisições de bens e promover a racionalização dos gastos, disponibiliza o Plano Anual 

de Contratações da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual indica de forma estimada, as aquisições 

e contratações de serviços que a Seccional pretende contratar no decorrer do exercício de 2023. 

O Plano contempla todas as demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da 

informação e comunicações que pretende contratar, por meio de processos de seleção de fornecedores 

com respaldo no regime jurídico de licitações vigente, incluindo as prorrogações e renovações 

contratuais.  

Não foram considerados no PAC 2023 as seguintes ações: 

 

a) ações do Programa de Estágio Remunerado, exceto à contratação de empresa especializada 

para seleção e contratação dos estagiários; 

b) ações relativas a indenizações diversas; 

c) honorários periciais; 

d) suprimentos de fundos; 

e) obrigações tributárias, licenciamentos e taxas; 

f) ações de capacitação cujo pagamento refere-se a instrutoria interna; 

g) convênios; 

h) despesas obrigatórias de folha de pagamento 

 

Além do aspecto da transparência, o PAC visa estimular a substituição da postura reativa nas 

unidades administrativas por uma postura proativa. Desse modo, o procedimento de elaboração do Plano 

Anual de Contratações convoca os gestores a planejarem as ações das unidades no decorrer do exercício 

financeiro, evitando assim, o fracionamento de despesas, contratações repetidas do mesmo objeto, 

contratações emergenciais, além de auxiliar na distribuição da carga de trabalho da unidade de compras 

no decorrer do ano e ainda, evitar a execução orçamentária insatisfatória. 
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2. OBJETIVOS  

Dispor de dados referentes às contratações de bens e serviços, inclusive obras, serviços de 

engenharia e contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicações, que se pretende 

realizar ou prorrogar no exercício subsequente no âmbito da Seção Judiciária, objetivando: 

 

a) aprimorar o nível de governança das contratações;  

b) ampliação da transparência institucional, por meio do acesso a informações consolidadas, o 

que torna mais democrática e estreita a relação com a sociedade;  

c) melhorar a distribuição das demandas no decorrer do exercício, evitando a concentração dos 

pedidos em um único período e racionalizando a força de trabalho das áreas envolvidas nos processos 

de contratações;  

d) oferecer ao mercado fornecedor a perspectiva das contratações públicas a serem realizadas 

pela Seccional;  

e) contribuir para o alcance das metas descritas no Plano de Logística Sustentável (PLS) ; 

f) aprimorar a capacidade de planejamento das unidades, de modo que suas demandas possam 

ser organizadas e os processos tempestivamente instruídos; 

g) execução mais homogênea do orçamento durante o exercício. 

3. METODOLOGIA 

O Plano Anual de Contratações da Seção Judiciária do Distrito Federal para o exercício de 2023 

foi elaborado seguindo as diretrizes estabelecidas na Resolução Presi nº 04/2021 do TRF 1ª Região. 

Nesse contexto, objetivando tornar mais racional a interlocução com as diversas unidades 

demandantes, foram autuados processos específicos, a seguir relacionados, com orientações detalhadas 

para encaminhamento das demandas:   

 

NUSIT - 0003871-45.2022.4.01.8005 

NUBES - 0003872-30.2022.4.01.8005 

NUCGP - 0006064-33.2022.4.01.8005 

SECAD - 0003875-82.2022.4.01.8005 

NUTEC - 0003876-67.2022.4.01.8005 

NUAUD - 0003877-52.2022.4.01.8005 

SEMAD - 0003879-22.2022.4.01.8005 

DIREF - 0003884-44.2022.4.01.8005 

NUCAF - 0003885-29.2022.4.01.8005 

NUCJU - 0003887-96.2022.4.01.8005 

SEREP - 0005992-46.2022.4.01.8005 

SEAJU - 0003878-37.2022.4.01.8005 

NUASG - 0003870-60.2022.4.01.8005 
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Também foi autuado processo para consolidações necessárias à materialização do PAC 2023, 

contemplando as demandas de todas as unidades. Essa consolidação ocorre no bojo do processo SEI 

0003865-38.2022.4.01.8005. 

A partir das informações apresentadas por cada unidade, foram realizadas as avaliações a fim de 

assegurar que todas as informações consideradas essenciais à constituição do Plano Anual de 

Contratações de 2023 estivessem efetivamente disponibilizadas. 

Posteriormente, o Comitê Gestor Seccional de Contratações, composto por integrantes das 

principais áreas envolvidas no processo de contratações, avaliou a oportunidade e a conveniência das 

demandas apresentadas, considerando o momento orçamentário atual, bem como os objetivos 

estratégicos e diretrizes da Administração da Seção Judiciária.  

Após análise e deliberação, o Plano Anual de Contratações 2023 foi aprovado pelo Comitê Gestor 

de Contratações, na forma estabelecida no art. 18 da Resolução. 

4. DETALHAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

O Plano Anual de Contratações de 2023 contempla ao todo 121 (cento e vinte uma) demandas, 

entre novas propostas de aquisições e contratações e prorrogações de contratos vigentes, assim 

distribuídas:  

 

 29  - prorrogações contratuais  

 18 contratações diretas por 

dispensa de licitação 

 05 - contratações por 

inexigibilidade de licitação 

 28 - licitações tradicionais 

 41 - licitações pelo Sistema de 

Registro de Preços (SRP)  

 
 

 

 

 

 

Licitações  
(SRP) 
34%

Prorrogações
24%

Licitações 
tradicionais

23%

Dispensa
15%

Inexigibilidade
4%
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As contratações elencadas neste plano totalizam R$ 36.906.947,51 (trinta e seis milhões, 

novecentos e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), assim distribuídos: 

  

 

 

-  Prorrogações contratuais (12 meses) estimadas em R$ 18.912.497,38 

-  Contratações diretas por dispensa de licitação estimadas em R$ 162.520,00  

-  Contratações por inexigibilidade de licitação estimadas em R$ 148.188,00 

-  Licitações tradicionais estimadas em R$ 15.144.129,31 

-  Licitações pelo Sistema de Registro de Preços (SRP):  estimadas em R$ 2.539.612,82 

 

5. OBSERVAÇÕES FINAIS  

Os valores informados para cada contratação, bem como os quantitativos informados pelas 

Unidades, são estimativos e poderão sofrer variações, objetivando sua melhor adequação aos recursos 

orçamentários que forem disponibilizados, ou em razão das características intrínsecas do mercado, a 

serem identificadas quando da instrução de cada processo de contratação/aquisição.  

Além disso, o PAC evidenciou a preferência das unidades administrativas por aquisições pelo 

Sistema de Registro de Preços, atualmente regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013. Essa estratégia 

de contratação possibilita a redução do número de materiais estocados e, por conseguinte, a redução de 

custos com armazenamento e controle de estoque na Seccional, o pronto atendimento às demandas de 

materiais de uso sistemático e racionalização do processo de compra pública, além de que o Sistema de 

Registro de Preços não obriga a Administração a adquirir os bens registrados e , portanto, não 

R$18.912.497,38 

R$15.144.129,31 

R$2.539.612,82 

R$162.520,00 R$148.188,00 

Prorrogações Licitações
tradicionais

Licitações
(SRP)

Dispensa Inexigibilidade
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compromete recursos financeiros, pois somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado 

no momento da aquisição. 

A tramitação de processos com demandas intempestivas de contratações, não contempladas no 

PAC 2023, deverão ser analisadas e autorizadas pelo Comitê, na forma fixada no art. 31 da Res nº 

4/2021. 

6. ANEXOS 

Anexo I:  Planilha Consolidada do Plano Anual de Contratações – PAC 2023  

Anexo II:  Cronograma Anual de Contratações - CAC 2023
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ANEXO I – PAC 2023 

 
 
  

Riscos

UNIDADE 
ESPECIALIZADA 
REQUISITANTE

ITEM
Identificador 
da Demanda

Objeto Justificativa
Tipo da 

contratação
Categoria do 

Objeto
Alinhamento da demanda com 

diretrizes e metas institucionais
Grau de 

prioridade

Data Limite para 
Início da 

Prest/Fornec
RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

Despesa Estimada para 
o Ano

Caráter da 
Despesa

Forma de 
Contratação do 

Objeto

Diversidade 
de itens do 

objeto

Vinculação 
ou 

dependência 
c/outras 

contratações

Quais 
contratações 

complementares 
deverão ser 
realizadas

NULIC 1 NULIC-01 Assinatura de ferramenta digital de pesquisa de preços 

A ferramenta permite rapidez nas pesquisas de preços e acessa em uma única
plataforma as fontes de pesquisa: Compras Governamentais,, diversos portais
utilizados por outros entes públicos como BPS, Banco do Brasil, SINAPI, entre
outros atendendo ao disposto na IN nº 73 de 2020 do Ministério da Economia e
normativos internos.

Serviços Serviços Comuns
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária

3 15/5/2023
Dificuldades no cumprimento das orientações dos
órgão de Controle do ponto de vista da pesquisa de
preços.

R$ 11.500,00 Ordinária Inexigibilidade 1 Não Não

NULIC 2 NULIC-02 Assinatura da ferramenta  Zênite Fácil

O procedimento licitatório demanda constante atualização por parte dos agentes
de licitação e nesse contexto a ferramenta permite a realização de ampla pesquisa
na doutrina, legislação e jurisprudência dos Tribunais Judiciais (STF, STJ, TST,
TRFs, TJs etc.), bem como ao Tribunal de Contas da União

Serviços Serviços Comuns
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária

3 25/10/2023
Prejuízo no desempenho das atividades das
unidades, tendo em vista a pertinência das
informações disponibilizadas pela ferramenta.

R$ 10.500,00 Ordinária Inexigibilidade 1 Não Não

NULIC 2 NULIC-03
Serviços de publicidade legal de licitação e outras matérias de interesse
da Seção Judiciária do Distrito Federal, em jornal diário de grande
circulação regional

Obrigatoriedade de realizar publicidade dos atos atinentes às licitações e
contratações pela Administração Pública é imperativo de ordem legal, portanto,
inafastável sob pena de nulidade dos atos administrativos.

Serviços Serviço Continuado
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária

2 13/8/2023

A descontinuidade do serviço poderia gerar
prejuízos a Seccional diante da possibilidade de
nulidade dos procedimentos licitatórios por
descumprimento de requisito legal de prévia
publicação of icial dos atos e avisos de licitação.

R$ 19.000,00 Continuada Inexigibilidade 1 Não Não

SEMAD 1 SEMAD-01 Locação de equipamentos para registro de ponto eletrônico
O controle biométrico realizado com uso de sistema computacional possibilita que
esse controle seja feita de maneira mais ef iciente e automatizada.

Serviços Serviço continuado

Fortalecimento da relação institucional da
Justiça Federal com a sociedade e
Resolução CNJ 325/2020 (11713767),
Resolução CJF 668/2020 (11713770)

4 20/5/2023

Prejuízo ao controle eletrônico de frequência dos
servidores com possíveis problemas relacionados a
descontos em folha de pagamento, gozo de horas-
crédito e outros.

R$ 99.903,60 Continuada Licitação 1 Não Não

NUBES 1 NUBES-01
Prestação de serviços de forma contínua, com cessão de mão de obra
especializada em saúde.

O serviço médico da Seção Judiciária do Distrito Federal exerce atividade essencial 
em relação à promoção da saúde de seus servidores, a falta ou a interrupção na
prestação destes serviços podem impactar negativamente na qualidade, na
capacidade laborativa e nas condições propícias à execução destas atividades,
com consequente dano ao interesse público

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Promoção da sustentabilidade e
aperfeiçoamento da gestão orçamentária e
f inanceira

4 1/7/2023

Riscos à saúde, segurança e bem-estar dos
magistrados e servidores, pois a falta da prestação
do serviço acarretaria a não realização de
atendimentos médicos na SJDF e prejuízo à
realização das tarefas rotineiras das áreas meio e
f im, com impactos negativos na produtividade,
capacidade laborativa, nas condições propícias à
execução dessas atividades, com consequente dano 
ao interesse público, além de comprometer a
continuidade das atividades institucionais

R$ 1.665.178,20 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUBES 2 NUBES-02
Prestação de serviço de ginástica laboral para o corpo funcional da
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Atender demanda do Plano de Ação Socioambiental do Plano de Logística
Sustentável da Seção Judiciária do Distrito Federal com a implementação de
sessões de ginástica laboral para o corpo funcional, de forma a contribuir para o
cumprimento da meta da instituição quanto à promoção de ações de qualidade de
vida.

Serviços Serviço Comum
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas e
meta 8 do Plano de Logística Sustentável
2021/2026

1 1/3/2023

 Aumento do risco de doenças relacionadas ao
trabalho, como o DORT (Doenças Osteoarticulares
Relacionadas ao Trabalho), além do estresse e
fadiga decorrentes da jornada de trabalho.

R$ 60.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUBES 3 NUBES-03
Aquisição de materiais de consumo hospitalares e soluções,
farmacológicos/medicamentos e odontológicos.

Suprir as necessidades de uso imediato dos itens decorrentes dos atendimentos
médico e odontológico prestados aos magistrados, servidores e
outros, assegurando desta forma um atendimento de qualidade e proporcionando a
manutenção da saúde do corpo funcional da SJDF.

Bens Bens de Consumo
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
governança judiciária estabelecido no Plano
Estratégico da Justiça Federal 2021/2026

3 29/9/2023

Prejuízos na prestação dos serviços nas áreas
médica e odontológica, por falta de insumos
suficientes para atendimento aos Magistrados e
Servidores desta Seccional que buscarem
atendimentos no Serviço de Médico.

R$ 17.000,00 Ordinária Dispensa Não Não

SECAD 1 SECAD-01
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os
serviços continuados de emissão, remarcação e cancelamento de
passagem aérea nacional 

Garantir a continuidade da prestação de serviços de agenciamento de viagens
durante o exercício de 2023.

Serviços Serviço Continuado

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026, macrodesaf io 'aperfeiçoamento
da gestão administrativa e da governança
judiciária;

3 1/1/2023

Atrasos ou até mesmo ausências em eventos of iciais 
e treinamentos, já que a emissão de passagens é 
um serviço totalmente alheio às atribuições rotineiras
da Justiça Federal e o nosso quadro de servidores
não tem prática nesse mercado.

R$ 90.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

SEREP 1 SEREP-01 Meditação Virtual destinada ao público interno.

Realização de ações voltadas à promoção do bem-estar f ísico e mental do público
interno tendo em vista a necessidade de suporte psicológico e fornecimento de
ferramentas, em especial aos diretores de Vara, que sofrem pressão externa
pelas partes envolvidas nos processos

Serviços Serviço Comum
Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas, estabelecido no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal 2021/2026.

3 10/3/2023

Não ocorrendo a renovação do contrato, haverá
interrupção do trabalho de meditação, podendo haver 
efeitos negativos no objetivos do projeto vinculado à
qualidade de vida do corpo funcional.

R$ 9.500,00 Continuada Dispensa 1 Não Não

SEREP 2 SEREP-02
Aquisição de fones de ouvido bluetooth (Tranya T10B ou similar) com
adaptador transmissor de áudio USB Bluetooth 5.0.

Visa suprir dif iculdades técnicas enfrentadas na realização de eventos virtuais
(solenidades e palestras), e se faz necessária pois o fone (com microfone) sem fio 
e funcionamento via bluetooth são discretos e mantém a qualidade do áudio em
ambientes internos ou com barulhos externos

Bens Bens de Consumo

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas, estabelecido no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF
nº 325/2020.

3 1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos virtuais
promovidos pela seccional poderão sofrer falhas
áudiovisuais.

R$ 700,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 3 SEREP-03 Aquisição de placas de homenagem em aço escovado.
Necessária para prováveis inaugurações e datas comemorativas institucionais,
que necessitam de placas para registro de homenagem e para memória
institucional.

Bens Bens de Consumo

 Macrodesafio do fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecido no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF
nº 325/2020.

3 1/10/2023
Não ocorrendo fixação de placa em inaugurações e
homenagens, fica prejudicada a memória
institucional.

R$ 9.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – 2023 – VERSÃO PRELIMINAR

Demanda Recursos Níveis de Complexidade da Contratação/Licitação
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Riscos

UNIDADE 
ESPECIALIZADA 
REQUISITANTE

ITEM
Identificador 
da Demanda

Objeto Justificativa
Tipo da 

contratação
Categoria do 

Objeto
Alinhamento da demanda com 

diretrizes e metas institucionais
Grau de 

prioridade

Data Limite para 
Início da 

Prest/Fornec
RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

Despesa Estimada para 
o Ano

Caráter da 
Despesa

Forma de 
Contratação do 

Objeto

Diversidade 
de itens do 

objeto

Vinculação 
ou 

dependência 
c/outras 

contratações

Quais 
contratações 

complementares 
deverão ser 
realizadas

Demanda Recursos Níveis de Complexidade da Contratação/Licitação

SEREP 4 SEREP-04
Aquisição de rádio comunicador com alcance de 20km (RC3002 G2
Intelbras ou similar).

Se faz necessária para utilização na comunicação da equipe de cerimonial durante
eventos presenciais (solenidades e palestras), pois hoje não há equipamento de
comunicação remoto.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF
nº 325/2020.

3 1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, a comunicação fica
prejudicada e pode haver falhas na organização dos
eventos e solenidades promovidas pela Seccional.

R$ 6.320,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 5 SEREP-05
Aquisição de tela de projeção retrátil elétrica (Betec Bt4575 120
polegadas ou similar)

Se faz necessária para utilização nos auditórios, em solenidades, cursos e
palestras. Atualmente monta-se uma estrutura de telão portátil com projetor, com a
necessidade de envolvimento do setor de informática e f ios no ambiente, que
podem ocasionar acidente

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, o audiovisual necessário
aos eventos presenciais promovidos pela Seccional
f ica prejudicado.

R$ 2.650,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 6 SEREP-06
Projetor com controle remoto e suporte para teto (EPSON Pow erlite E20,
3400 Lúmens, XGA. HDMI).

 Se faz necessária para utilização nos auditórios, em solenidades, cursos e
palestras. Atualmente monta-se uma estrutura de telão portátil com projetor, com a
necessidade de envolvimento do setor de informática e f ios no ambiente, que
podem ocasionar acidentes.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF
nº 325/2020.

3 1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, o audiovisual necessário
aos eventos presenciais promovidos pela Seccional
f ica prejudicado.

R$ 10.068,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 7 SEREP-07
Aquisição de sistema de microfone sem fio (Sennheiser XSW 1-ME3-A ou
similar).

Se faz necessária para utilização nos auditórios, em solenidades, cursos e
palestras, que suporte eventos simultâneos nos 3 prédios da Seccional, para
modernização do sistema de som dos eventos institucionais. 

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos presenciais
promovidos pela Seccional f icam prejudicados.

R$ 3.399,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 8 SEREP-08 Aquisição de displays para cartazes.
Para utilização em eventos, tendo em vista que atualmente há poucos displays
porta-cartazes disponíveis na Seccional.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/3/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos presenciais
promovidos pela Seccional podem ficar prejudicados.

R$ 765,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 9 SEREP-09 Aquisição de tapetes de tamanhos e formatos diversos.
A aquisição se faz necessária para ambientação de eventos e solenidades
institucionais, com diversos tamanhos adequados ao layout dos mais diversos
eventos..

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, limita a possibilidade de
eventos nos mais diversos formatos.

R$ 3.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 10 SEREP-10
Aquisição de nova mesa de honra para auditório do Edifício Sede 1 da
SJDF (de acordo com projeto de renovação do auditório).

A aquisição visa a modernização do auditório da SJDF, de acordo com projeto de
renovação já existente, coordenado pelo NUASG.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/10/2023
O atual mobiliário encontra-se obsoleto e não
adequado ao projeto de reforma do auditório.

R$ 8.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Sim

SEREP 11 SEREP-11
Aquisição de novas cadeiras para composição de mesa de honra para
auditório do Edifício Sede 1 da SJDF (de acordo com projeto de renovação 
do auditório).

Visa a modernização do auditório da SJDF, de acordo com projeto de renovação já
existente, coordenado pelo NUASG. O atual mobiliário encontra-se obsoleto e não
adequado ao projeto de reforma do auditório.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/10/2023
Caso não haja aquisição, o atual mobiliário se tornará
obsoleto e não adequado ao projeto de reforma do
auditório.

R$ 10.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Sim

SEREP 12 SEREP-12 Aquisição de guilhotina para corte de papel A3, semi industrial.
Aquisição visa o manuseio de cortes em cartazes, cartões, convites e folders
produzidos por esta seção, evitando a necessidade de uso de tesouras e
otimizando tempo nos processos de trabalho.

Bens Bens de Consumo

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, os processos de cortes
dos materiais de papelaria não serão otimizados,
podendo causar atrasos nas demandas.

R$ 1.190,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

SEREP 13 SEREP-13 Aquisição de Mesa em acrílico para uso do cerimonial.
Aquisição visa modernizar visualmente os ambientes dos eventos e evitar a
necessidade de suporte da SEPAT no transporte de mesas aos eventos realizados
por esta seção.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios da melhoria da gestão de
pessoas e fortalecimento da relação
institucional da Justiça Federal com a
sociedade, estabelecidos no Planejamento
Estratégico da Justiça Federal
2021/2026, normatizado pela Resolução CJF 

3 1/3/2023
Caso não haja aquisição, o atual mobiliário se tornará
obsoleto e não adequado ao projeto de reforma do
auditório.

R$ 3.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não
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NUSIT 1 NUSIT-01
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) esteiras de raios X, da
marca SMITHS HEIMAN modelo Hi-Scan 5030si

Manter em bom funcionamento os equipamentos de segurança descrito no objeto,
para melhor atender ao sistema de controle de acesso de pessoas, visando
garantir a segurança dos magistrados, servidores e jurisdicionados nas
dependências internas da Justiça.

Serviços Serviço Continuado

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 27/1/2023
Perda do controle no acesso de materiais proibidos
nas dependências da SJDF.

R$ 560.642,23 Continuada Prorrogação 4 Não Não

NUSIT 2 NUSIT-02
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
seguros para cobertura total da frota de veículos da Seção Judiciária do
Distrito Federal - SJDF.

Manutenção da cobertura securitária dos veículos da Seção Judiciária do Distrito
Federal contra sinistros, garantindo assim a recomposição ao erário e danos a
terceiros.

Serviços Serviço Continuado

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 12/3/2023
Risco de danos ao erário e judicialização de
indenizações em danos a terceiros de sinistros
envolvendo veículos da f rota da SJDF.

R$ 32.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUSIT 3 NUSIT-03
Prestação de serviços de vigilância desarmada de forma contínua e
ininterrupta nos edif ícios da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF.

Manutenção dos serviços de segurança patrimonial privada nas edif icações da
SJDF

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 28/2/2023
Perda do controle do acesso circulação e
permanência de pessoas e materiais  nas
dependências da SJDF.

R$ 2.167.256,92 Continuada Prorrogação 5 Não Não

NUSIT 4 NUSIT-04
Prestação de serviços de agentes de portaria  de forma contínua e
ininterrupta nos edif ícios da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Manutenção dos serviços de segurança patrimonial privada nas edif icações da
SJDF

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 27/2/2023
Perda do controle do acesso circulação e
permanência de pessoas e materiais  nas
dependências da SJDF.

R$ 1.199.023,56 Continuada Licitação 3 Não Não

NUSIT 5 NUSIT-05
Prestação de serviços de bombeiro civil  de forma contínua nos edifícios
da Seção Judiciária do Distrito Federal

Manutenção dos serviços de segurança patrimonial privada nas edif icações da
SJDF

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 31/1/2023

Descumprimento das normas do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal-CBMDF e ausência de
estrutura para prevenção de sinistros, atendimento
emergencial aos usuários dos edif ícios-sede da
SJDF e ao combate a incêndios

R$ 841.500,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUSIT 6 NUSIT-06
Serviços de fornecimento de peças, componentes, suprimentos e
acessórios genuínos para os veículos desta Seccional.

Possibilita a manutenção da frota desta Seccional em perfeito estado de uso e
conservação.

Serviços Serviço Continuado

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 7/1/2023
Insegurança na utilização da frota da SJDF e f icar
sem o pleno funcionamento deste importante recurso
 ante a deterioração dos equipamentos existentes.

R$ 74.247,28 Continuada Licitação 5 Não Não

NUSIT 7 NUSIT-07
Serviço de manutenção e recarga em extintores de incêndio, teste
hidrostático de extintores e mangueiras de incêndio e substituição de
acessórios dos equipamentos

A inadequação legal dos sistemas de prevenção de incido da SJDF e ficar sem o
pleno funcionamento deste importante recurso l ante a deterioração dos
equipamentos existentes.

Bens e 
Serviços

Serviço Comum

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

3 20/12/2023

A inadequação legal dos sistemas de prevenção de
incido da SJDF e ficar sem o pleno funcionamento
deste importante recurso l ante a deterioração dos
equipamentos existentes.

R$ 32.732,82 Ordinária Licitação - SRP 13 Não Não

NUSIT 8 NUSIT-08
Aquisição de Storage  para armazenamento de imagens
e processamento de CFTV para melhoria da segurança eletrônica da
SJDF.

Necessidade de ampliação da capacidade de armazenagem de imagens e dar
exclusividade em equipamento(servidor) para esta finalidade. dos equipamentos
existentes, otimizando os recursos existentes de segurança eletrônica.

Bens Bens Permanentes

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

3 SUSPENSO DECISÃO 
COMITÊ

Não atendimento da exigência de gravação de 180
dias de imagens e não aproveitamento máximo dos
recursos existentes na SJDF..

R$ 384.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUSIT 9 NUSIT-09

Aquisição de solução tecnológica para treinamento, Simulador de
Treinamento de Tiro Virtual Hibrido, para desenvolvimento de habilidades
em tiro,  abordagem, tomadas de decisão para desenvolvimento
e adestramento das equipes de Polícia  Judicial da SJDF e
desenvolvimento de habilidades para magistrados. 

Necessidade de ampliação da capacidade operacional das equipes por meio de
adestramento e possibilidade de desenvolvimento da cultura e agilidade de
autoproteção para magistrados. 

Bens Bens Permanentes

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

3
SUSPENSO DECISÃO 

COMITÊ
 Não desenvolvimento pleno das equipes de Polícia
Judicial na SJDF.

R$ 270.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUSIT 10 NUSIT-10
Prestação de serviços de transporte terrestre por demanda, fazendo uso
de aplicativo para complemento do atendimento das demandas da Seção
Judiciária do Distrito Federal

Reduzir a a frota e Substituir o uso da frota oficial da SJDF por contratação de
serviço de transporte terrestre por demanda fazendo uso de aplicativo,
possibilitando economia na diminuição da frota, realocação de mão de obra,
diminuição de custos associado a melhoria da gestão no uso do serviço de
transporte.

Serviços Serviço Comum

Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF
2021/2026: "Fortalecimento da segurança e
proteção institucional" e "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

3 20/12/2023

Risco de gastos desnecessários, manutenção de
ociosidade da frota, incapacidade momentânea de
atendimentos das demandas de transporte terrestre
da SJDF.

R$ 60.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUSIT 11 NUSIT-11
Aquisição de combustível automotivo por meio da contratação de empresa 
para serviços de administração e gerenciamento informatizado via w eb
do abastecimento dos veículos oficiais da SJDF.

Atender a demanda proveniente de todas as unidades da Seção Judiciária do
Distrito Federal - SJDF no cumprimento de suas funções institucionais, nas
demandas de transporte previstas na IN 14-08 do TRF1 e dentro dos padrões
estabelecidos na resolução 072/2009 do Conselho da Justiça Federal,
necessitando-se do regular abastecimento da f rota de veículos.

Serviços Serviço Comum

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

3 30/9/2023

Possibilidade de interrupção dos serviços de
transporte institucional e desabastecimento do grupo
gerador com  reflexos negativos na prestação
jurisdicional.

R$ 133.107,43 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUSIT 12 NUSIT-12
Aquisição de cartões e itens para emissão de crachás de identificação e 
funcionamento do SCA.

Tendo em vista a modernização do sistema de controle de acessos, o Nusit, vem
testando e atualizando os crachás da SJDF. A SJDF confecciona os crachás
autonomamente e os insumos desta contratação possibilitarão a manutenção do
referido serviço.  

Bens Bens de consumo

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

3 20/11/2023

Ensejará na necessidade de aquisição por
suprimento de fundos dos referidos materiais ou em
ultimo caso inviabilizar a confecção de novos
crachás. com reflexos negativos na segurança e
prestação jurisdicional.

R$ 17.380,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUSIT 13 NUSIT-13 Aquisição de carabina para uso do Grupo Especial de Segurança. 
Tendo em vista o funcionamento da PFBRA e a atuação da Corregedoria Judicial
recair sobre magistrados da SJDF, a equipe de Polícia Judicial tem a necessidade
de equivalência de forças com potencial agressor e maior energia e precisão.

Bens Bens de consumo

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

3 20/12/2023

Implicara em grande vulnerabilidade na segurança
do Juiz Corregedor Judicial do Presídio Federal de
Brasília e sua equipe de segurança. Uma vez que, o
crime organizado detem armamento moderno,
fazendo com que a SJDF necessite de atualização
de meios para promover o serviço de policiamento
institucional e a paridade de forças.

R$ 24.428,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não



 
Seção Judiciária do Distrito Federal 

 

Página 12 de 33 
 

 

 
  

Riscos

UNIDADE 
ESPECIALIZADA 
REQUISITANTE

ITEM
Identificador 
da Demanda

Objeto Justificativa
Tipo da 

contratação
Categoria do 

Objeto
Alinhamento da demanda com 

diretrizes e metas institucionais
Grau de 

prioridade

Data Limite para 
Início da 

Prest/Fornec
RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

Despesa Estimada para 
o Ano

Caráter da 
Despesa

Forma de 
Contratação do 

Objeto

Diversidade 
de itens do 

objeto

Vinculação 
ou 

dependência 
c/outras 

contratações

Quais 
contratações 

complementares 
deverão ser 
realizadas

Demanda Recursos Níveis de Complexidade da Contratação/Licitação

NUSIT 14 NUSIT-14 Aquisição de munições para uso do Grupo Especial de Segurança. 
Polícia Judicial tem a necessidade de equivalência de forças com potencial
agressor e maior energia e precisão.

Bens Bens de consumo

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

3
CANCELADO PELO 

DEMANDANTE

Implicara em grande vulnerabilidade na segurança
do Juiz Corregedor Judicial do Presídio Federal de
Brasília e sua equipe de segurança. Uma vez que, o
crime organizado detem armamento moderno,
fazendo com que a SJDF necessite de atualização
de meios para promover o serviço de policiamento
institucional e a paridade de forças.

NUSIT 15 NUSIT-15
Aquisição de equipamentos de inspeção de segurança como portal
detector de metal e esteira de raio X para guarnece os acesso da SJDF.

Cumprir a exigência normativa de realização de inspeção de segurança no acesso
do edif ício anexo da SJDF.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios "Fortalecimento da
segurança e proteção institucional" e aos
objetivos estratégicos "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 1/6/2023
A ausência de inspeção com controle de acesso de
materiais proibidos no edifício anexo.

R$ 272.463,46 Ordinária Licitação 2 Não Não

NUSIT 16 NUSIT-16
Aquisição de equipamentos, scaner veícular e lavadora de alta preço
para o SETCOV (of icina mecânica) da SJDF

Manter em pleno funcionamento a oficina mecânica, na qual se realiza
manutenções corretivas e preventivas na f rota da SJDF.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafios "Fortalecimento da
segurança e proteção institucional" e aos
objetivos estratégicos "Elevar a qualidade
dos serviços prestados".

1 7/1/2023
Insegurança na utilização da frota da SJDF e f icar
sem o pleno funcionamento da oficina mecânica ante
a deterioração dos equipamentos existentes.

R$ 21.500,00 Ordinária Dispensa 2 Não Não

NUASG 1 NUASG-01
Aquisição de bandeiras e acessórios para mastros internos e externos
da Seccional.

Recomposição do estoque da Seção Judiciária do Distrito Federal, para
substituição das bandeiras cujos materiais se encontram deteriorados em função
das intempéries ou daquelas que ocorreram mudanças no seu padrão visual

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte de
unidades administrativas e jurisdicionais pela má
imagem causada por bandeiras danif icadas. 

R$ 15.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não

NUASG 2 NUASG-02 Aquisição de caixa Arquivo de Papelão.

Manter o estoque destes produtos para atendimento da demanda por todo o
exercício de 2023. Caso não ocorra a compra desses materiais, todos estes
serviços e a manutenção do estoque restarão prejudicados, com resultados
negativos na prestação jurisdicional.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Risco de a Seção de Arquivo Judicial - SEDAJ não
ter material para realizar o adequado
armazenamentos dos processos que são a eles
encaminhados pelas outras unidades da Seção
Judiciária.

R$ 53.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 3 NUASG-03 Aquisição de cartuchos, toner e cilindros de impressão para a Seccional.
Manter o estoque deste produto para atendimento da demanda por todo o
exercício.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Inconvenientes e reclamações por parte de unidades
administrativas e jurisdicionais pela falta dos
materiais em questão, com prejuízo operacional à
Seccional.

R$ 20.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 4 NUASG-04 Aquisição de copos descartáveis.
Proporcionar condições mínimas de bem-estar ao público em geral nos edifícios da
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

SUSPENSO DECISÃO 
COMITÊ

Considerável desconforto aos ocupantes de todas
as unidades da Seccional, uma vez que poderemos
não dispor de copos reutilizáveis, o que trará
prejuízo operacional à Seção Judiciária.

NUASG 5 NUASG-05
Fornecimento, montagem e instalação de divisórias especiais, portas e
respectivos acessórios para a Seccional.

Os edif ícios passam por constantes reformas, algumas de grande envergadura,
outras de médio e pequeno porte. A maioria desses serviços requer a utilização de
divisórias especiais, tendo em vista a necessidade de acomodar novas unidades,
reordenação de unidades já instaladas, seja pelo melhor aproveitamento dos
ambientes ou por força de reformas nas estruturas dos edif ícios.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/6/2023

As reformas programadas, bem como aquelas que
ocorrem pontualmente ficarão prejudicadas,
impactando diretamente em fatores como
reorganização de espaços f ísicos, melhoria das
condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 183.500,00 Ordinária Licitação - SRP 3 Não Não

NUASG 6 NUASG-06
Aquisição de ferramentas de consumo de manutenção predial para a
Seccional.

A estrutura predial que abriga da JFDF passa por constantes reformas, e esses
serviços necessitam de diversas ferramentas de consumo específ icas para
realização
destes.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras pela
falta dos materiais em questão, com prejuízo
operacional à Seccional.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 7 NUASG-07 Aquisição de lixeiras diversas.

Assegurar a destinação do lixo em local apropriado, fazendo com que os
ambientes permaneçam limpos todo o tempo, priorizando-se dessa forma a saúde
destas pessoas. Outro motivo para a aludida licitação é garantir a manutenção do
estoque destes materiais nesta Seção Judiciária de forma contínua.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/6/2023

O lixo gerado em todas as unidades da Seccional
não terá onde ser guardado até o seu recolhimento
para o descarte, situação esta que é insustentável,
tornando o serviço de limpeza sobremaneira dif ícil e
descumprindo as normas no que diz respeito às
condições de trabalho, dando margens a denúncias
em Órgãos de controle.

R$ 10.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 8 NUASG-08 Aquisição de materiais básicos de alvenaria para a Seccional.
Correções pontuais na estrutura física de concreto e alvenaria que são comumente 
verif icadas nos edif ícios da SJDF, 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023
Estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 9 NUASG-09 Aquisição de rodapés e guarnição para portas

Com o passar do tempo, naturalmente a estrutura de qualquer edificação se torna
inadequada às necessidades tanto f ísicas como organizacional do Órgão,
carecendo de reformas para se adequar às demandas existentes, seja por
adaptações simples ou reformas programadas pela Administração.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 1/5/2023

A falta desses materiais em estoque pode atrasar os
serviços de manutenção e reformas, ocasionando
inconvenientes aos que necessitam trabalhar nos
espaços f ísicos com problemas, ou que precisem ser 
adaptados para sua melhor acomodação, trazendo
assim prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 10 NUASG-10 Aquisição de material de consumo para instalação e manutenção de CFTV
A permanente atualização tecnológica dos equipamentos utilizados no processo de
captação e armazenamento de imagens para f ins de controle pela segurança
interna.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/11/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras em
razão da falta dos materiais em questão.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não
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NUASG 11 NUASG-11 Aquisição de materiais de expediente diversos 
Recomposição do estoque da Seção Judiciária do Distrito Federal de materiais de
expediente diversos, para os próximos 12 (doze) meses, para uso por
magistrados, servidores e colaboradores em suas atividades laborais rotineiras

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores e colaboradores
pela dificuldade em desenvolver certas atividades
laborais que dependem dos materiais em tela.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 12 NUASG-12 Aquisição de materiais para instalação de forro e divisórias de gesso

Os edif ícios passam por constantes reformas, algumas de grande envergadura.
Ocorre que boa parte desses serviços necessitam de material específ ico para
instalação de forro e divisórias de gesso. A falta desses materiais em estoque
pode atrasar os serviços de manutenção e reformas

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/5/2023

Haverá um grande desconforto entre todos os
ocupantes das edificações que aguardam reformas,
pois ou a obra não poderá ser concluída na ausência
destes materiais, ou não será iniciada, deixando os
ocupantes daqueles ambientes alojados em
estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 250.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 13 NUASG-13
Aquisição de material de consumo para impermeabilização, revestimento e 
cobertura para a Seccional.

Os edif ícios passam por constantes reformas, algumas de grande envergadura.
Ocorre que boa parte desses serviços necessitam de material específ ico para
impermeabilização e revestimento, visando impedir que a água da chuva e de
outros locais possam causar inf iltrações, manchas e mofo nas paredes e vigas
das edif icações. 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/10/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras por falta 
dos materiais em questão.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 4 Não Não

NUASG 14 NUASG-14
Aquisição de material de consumo para manutenção e instalação de
equipamentos de ar condicionado

Sem os materiais citados, torna-se impossível a realização do serviço da primeira
instalação, e os de manutenção, retirada e reinstalação dos aparelhos ficam
prejudicados. Cabe ressaltar que a manutenção dos equipamentos de ar-
condicionado será realizada pelos técnicos desta Seccional, em virtude do término
da garantia dos equipamentos, para tanto, faz-se necessário manter um estoque
de componentes para a realização destes serviços.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/11/2023

Os materiais a serem adquiridos são itens de
extrema importância para todos os serviços
inerentes aos aparelhos de ar-condicionado da
Seccional e, visto tais equipamentos garantirem o
padrão de temperatura adequado à continuidade dos
serviços por todo o corpo funcional, sua falta afetará 
considerável e negativamente a prestação
jurisdicional.

R$ 95.000,00 Ordinária Licitação - SRP 4 Não Não

NUASG 15 NUASG-15
Aquisição de compressores e bombas de drenagem para equipamentos
de ar-condicionado

A aquisição visa atender às demandas da Seccional relacionadas à manutenção
dos aparelhos de ar-condicionado existentes nos edif ícios sedes e na unidade
localizada no SGON, tendo em vista a importância da climatização dos ambientes
na prestação jurisdicional

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/11/2023

Os aparelhos de ar-condicionado da Seccional não
poderão ser consertados, deixando de funcionar,
causando grande transtorno aos ocupantes de todas 
as unidades desta Seção Judiciária, com efeitos
negativos na prestação jurisdicional.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não

NUASG 16 NUASG-16 Aquisição de material para marcenaria (acessórios diversos)
Atender à demanda por produção de mobiliário e demais objetos produzidos na
marcenaria da SJDF, bem como garantir a reposição do estoque mínimo

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/4/2023

Implica paralização do serviço público por aqueles
que demandam tais produtos, uma vez que o aparato
tecnológico imprescindível à prestação jurisdicional
(computadores, impressoras e scanners) necessita
de mobiliário para sua acomodação e utilização

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 17 NUASG-17 Aquisição de material para marcenaria (MDF’s e madeira)

Atender à demanda por produção de mobiliário e demais objetos produzidos na
marcenaria da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como garantir a reposição
do estoque mínimo. A aquisição desses materiais é essencial para viabilizar a
confecção, manutenção e recuperação de mobiliários e demais objetos e utensílios
de madeira utilizados

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/6/2023

Risco paralização do serviço público por aqueles que 
demandam tais produtos, uma vez que o aparato
tecnológico imprescindível à prestação jurisdicional
(computadores, impressoras e scanners) necessita
de mobiliário para sua acomodação e utilização

R$ 200.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 18 NUASG-18
Aquisição de materiais de pintura (acessórios), para manutenção predial
e reformas

Atender às demandas da Semat com a aquisição de materiais de pintura e
revestimento (tintas, impermeabilização e acessórios), para manutenção predial e
reformas 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/5/2023

As reformas programadas pela Administração, bem
como aquelas que ocorrem pontualmente f icaram
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 19 NUASG-19
Aquisição de materiais de pintura, textura e revestimento, para
manutenção predial e reformas

Atender às demandas da Semat com a aquisição de materiais de pintura e
revestimento (tintas, impermeabilização e acessórios), para manutenção predial e
reformas 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/11/2023

Reformas programadas pela Administração, bem
como aquelas que ocorrem pontualmente f icaram
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 100.000,00 Ordinária Licitação - SRP 4 Não Não

NUASG 20 NUASG-20
Aquisição de material de consumo para programação visual (acrílico e
vinil)

Assegurar a confecção de material visual para campanhas e eventos, e ainda
deixar de atender a normas ligadas a equipamentos de segurança, como é o caso
mencionado dos extintores de incêndio.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/7/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela falta de direcionamento correto
aos setores adequados.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não

NUASG 21 NUASG-21 Aquisição de material de consumo para serralheria e perfis metálicos

Os materiais a serem adquiridos são empregados basicamente na instalação de
aparelhos de arcondicionado, em obras de reforma e fabricação de mobiliário, tais
utilizações são imprescindíveis para propiciar o conforto e bem-estar a
magistrados, servidores, colaboradores e usuários da Seccional.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela falta de direcionamento correto
aos setores adequados.

R$ 80.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não

NUASG 22 NUASG-22 Aquisição de materiais elétricos cabos (cabos elétricos e lógicos)

A contratação pretendida visa garantir o estoque mínimo da seccional, sendo
indispensáveis às obras e serviços de reforma ou manutenção predial. Desta
forma, não haverá qualquer prejuízo na prestação jurisdicional, contribuindo para
que não haja servidores mal instalados
ou mal abrigados em locais com instalações em mau estado, com reflexos positivos
na
produtividade e no bom atendimento aos jurisdicionados. 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/6/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá um
grande desconforto entre todos os ocupantes das
edif icações que aguardam reformas, pois ou a obra
não poderá ser concluída na ausência destes
materiais, ou não será iniciada, deixando os
ocupantes daqueles ambientes alojados em
estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 100.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não
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NUASG 23 NUASG-23 Aquisição de materiais elétricos (luminárias para lâmpada tubular de LED)

Suprir as necessidades por material especif icamente destinado à iluminação e
manutenção predial em geral nos Edif ícios Sede da Seccional. A compra em
questão tem por escopo também atender às demandas específ icas para utilização
de painéis de LED. Esses dispositivos apresentam aquecimento mínimo, tendo em
vista que toda energia utilizada é convertida em luz. Outra vantagem desses
aparelhos é que são bastante econômicos e por isso mais sustentáveis

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Poderá ocorrer atraso nas reformas programadas
pela Administração, bem como aquelas que ocorrem
pontualmente ficarão prejudicadas, impactando
diretamente em fatores como reorganização
daqueles espaços f ísicos, melhoria das condições
de trabalho, higiene e limpeza, com o consequente
resultado negativo na prestação jurisdicional.

R$ 48.000,00 Ordinária Licitação - SRP 4 Não Não

NUASG 24 NUASG-24 Aquisição de materiais elétricos diversos para a Seccional

Os materiais serão utilizados na manutenção predial ou adaptação de espaços
físicos, e ainda reformas programadas pela Administração, onde os materiais em
destaque são essenciais para a conclusão dos serviços. Importante mencionar
que a aquisição dos produtos em questão visa manter o estoque mínimo para
utilização.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Poderá ocorrer atraso nas reformas programadas
pela administração, ou estas poderão ser
interrompidas, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 25 NUASG-25 Aquisição de bancadas e soleiras em granito para sanitários e copas

Suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
por material destinado à manutenção predial e adaptação de espaços f ísicos no
âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF. Substituição dos sanitários da
Seccional, pois estes 
possuem instalações antigas.

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/10/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e instalação de copas em secretarias e
assessorias da Seccional não poderão ser
realizadas, impactando diretamente em fatores como
reorganização daqueles espaços f ísicos, melhoria
das condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não

NUASG 26 NUASG-26
Aquisição de materiais hidráulicos (acessórios sanitários e refis para
purif icadores).

A compra pretendida visa permitir a execução de adaptações e alterações dos
leiautes dos ambientes para possibilitar o alcance de uma melhor qualidade de vida
no trabalho, haja vista os produtos a serem utilizados atenderem aos modernos
padrões de uso e economia de recursos

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e reposição de velas de purificadores
f icaram prejudicados, impactando diretamente em
fatores como reorganização daqueles espaços
f ísicos, melhoria das condições de trabalho, higiene e 
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 27 NUASG-27
Aquisição de materiais hidráulicos para utilização em serviços de
manutenção predial em instalações hidráulicas de esgoto.

A compra pretendida visa permitir a execução de adaptações e alterações dos
leiautes dos ambientes para possibilitar o alcance de uma melhor qualidade de vida
no trabalho, haja vista os produtos a serem utilizados atenderem aos modernos
padrões de uso e economia de recursos. Cumpre destacar que na reorganização
dos espaços f ísicos, pr

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
programadas pela Administração, bem como aquelas
que ocorrem pontualmente podem ficar
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 28 NUASG-28
Aquisição de materiais hidráulicos (louças, torneiras e ferragens) para a
Seccional.

A compra pretendida visa a substituição de louças e torneiras nas alterações dos
leiautes dos ambientes para possibilitar que seja alcançada uma melhor qualidade
de vida no trabalho, haja vista os produtos a serem utilizados atenderem aos
modernos padrões de ergonomia, facilidade de uso e economia de água

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e instalação de copas em secretarias e
assessorias da Seccional não poderão ser
realizadas, impactando diretamente em fatores como
reorganização daqueles espaços f ísicos, melhoria
das condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 70.000,00 Ordinária Licitação - SRP 3 Não Não

NUASG 29 NUASG-29
Aquisição de material de consumo para sinalização de emergência para
as edifícios SEDE desta Seccional.

As constantes alterações de leiaute das unidades administrativas e jurisdicionais
requerem a redefinição das rotas de fuga e a consequente sinalização destas,
bem como a substituição de materiais degradados pelo uso.

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

A não concretização da licitação resultará impactará
diretamente na orientação de magistrados,
servidores, colaboradores e usuários da Seccional,
quanto aos mais diversos setores e unidades que a
compõem e quanto aos materiais empregados em
sinalização de equipamentos de prevenção e
combate a incêndio, envolvendo, portanto, a questão
de segurança. 

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 30 NUASG-30 Aquisição de persianas verticais para a Seccional.

A incidência de raios solares traz diversos desconfortos, e dentre os principais,
podemos citar o aumento da temperatura, bem como ref lexos da luminosidade ou
dificuldades visuais em função do excesso de luz. A contratação pretensa visa
minimizar esses desconfortos.

Bens Bens de consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, pessoas,
mobiliários e equipamentos ficarão expostos à
excessiva luminosidade e irradiação solar,
impactando diretamente em fatores como a melhoria
das condições de trabalho, com eventual prejuízo à
prestação jurisdicional.

R$ 25.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 31 NUASG-31 Aquisição de papel A4 para a Seccional
Objetiva a recomposição do estoque de papel A4, para os próximos 12 (doze)
meses, para uso por magistrados, servidores e colaboradores em suas atividades
laborais rotineiras. 

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações dos usuários
pela dificuldade em desenvolver certas atividades
laborais que dependem do material em tela.

R$ 10.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 32 NUASG-32 Aquisição de tapetes de borracha e lonas para a Seccional.
A aquisição visa atender às demandas da Seccional, a reposição do estoque e o
combate à disseminação do coronavírus.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/6/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela ausência dos materiais em tela,
por colocarem em risco tais pessoas.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 33 NUASG-33 Aquisição de cadeiras, sofás e gaveteiros para a Seccional

Todo mobiliário tem um prazo médio de uso, onde após esse período, começa-se a
observar sinais de desgastes de suas partes. No caso de cadeiras, os principais
problemas são a quebra de suas rodas, desgaste do rolamento de giro, que
dificulta rodar o móvel, também problemas nos sistemas de elevação e outros de
regulagem, bem como a espuma perde sua rigidez, além do aparecimento de 

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela ausência dos mobiliários em
referência, com prejuízo operacional à Seccional

R$ 120.000,00 Ordinária Licitação - SRP 3 Não Não
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NUASG 34 NUASG-34
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a Seccional dos tipos
split, ACJ e portátil

Atender às demandas da Seção Judiciária do Distrito Federal relacionadas à
substituição de aparelhos de ar-condicionado dos tipos split, ACJ e portátil, antigos
por outros novos, haja vista que, devido ao tempo de aquisição de alguns
equipamentos, as dif iculdades são grandes para a manutenção, sobretudo pela
escassez de peças de reposição no mercado, o que eleva sobremaneira o custo 

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 10/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande desconforto por parte de todo o corpo
funcional da Seccional, bem como dos
jurisdicionados, causado basicamente pelo calor
excessivo dos ambientes desta Seção Judiciária, 

R$ 120.000,00 Ordinária Licitação - SRP 3 Não Não

NUASG 35 NUASG-35 Aquisição de equipamentos de foto, áudio e vídeo para a Seccional.

Atender às demandas da SJDF em relação aos serviços de comunicação e
divulgação das matérias de interesse da Administração. Além disso, é necessário,
periodicamente, a reposição de equipamentos que se tornaram obsoletos, ou que
pelo uso, ficaram danificados e cujo conserto se tornou inviável, ou ainda a
aquisição de modelos compatíveis com novas tecnologias que não são suportadas
por modelos anteriores.

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
servidores que precisam de tais equipamentos para
desenvolver suas atividades, pois, as novas
tecnologias detém recursos mais sofisticados e
melhores que as máquinas antigas.

R$ 90.000,00 Ordinária Licitação - SRP 3 Não Não

NUASG 36 NUASG-36 Aquisição de equipamentos para manutenção predial para a Seccional

Atender às demandas da SJDF relacionadas à substituição de equipamentos de
manutenção predial antigos e em estado de obsolescência . Devido ao tempo de
aquisição de alguns equipamentos, as dif iculdades são grandes para a
manutenção, sobretudo pela escassez de peças de reposição no mercado, o que
eleva sobremaneira o custo de manutenção dos equipamentos antigos.

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Não ocorrendo a contratação, as reformas e obras
planejadas pela Administração ficarão prejudicadas,
pois os produtos requeridos são imprescindíveis
para a realização de tais serviços.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 37 NUASG-37
Aquisição de nobreaks individuais para atender às demandas das
unidades da Seccional em caso de indisponibilidade da rede estabilizada.

Os bens que se pretendem comprar, além de evitar transtornos nos andamentos
dos trabalhos tanto na área meio como nas atividades finalísticas da Seccional, tem
como escopo evitar danos a todos os equipamentos ligados à rede elétrica, tais
como impressoras, computadores, monitores, scanners, etc. 

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá um
grande risco na continuidade dos serviços prestados 
na Seccional, uma vez que ocorrendo instabilidade
na rede elétrica, os serviços irão parar, com prejuízo
à prestação jurisdicional e possíveis danos a
equipamentos.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 38 NUASG-38 Aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a Seccional

Suprir a demanda da SJDF no tocante a eletrodomésticos de uso diário nas copas
das unidades administrativas e jurisdicionais e proporcionar condições mínimas de
bem-estar a magistrados, servidores, prestadores de serviço e ao público em geral
. Tal investimento gera qualidade no espaço organizacional à custos mínimos se
comparados à falta desse recurso. 

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/10/2023

Não ocorrendo a presente contratação, será gerado
considerável desconforto aos ocupantes de todas
as unidades da Seccional, uma vez que
eletrodomésticos se tornaram facilitadores de
inúmeros hábitos ligados à alimentação, conforto e
higiene na sociedade moderna, e em consequência
haverá prejuízo operacional na Seção Judiciária.

R$ 80.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 39 NUASG-39
Aquisição de equipamentos para os consultórios do serviço médico e
odontológico, Central de Perícias, Cejuc e demais unidades desta
Seccional.

Atender às demandas da Seção Judiciária do Distrito Federal relacionadas à
substituição de equipamentos médicos e odontológicos, tendo em vista a
necessidade de uso destes equipamentos nos consultórios médicos e
odontológicos

Bens Bens Permanentes

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/9/2023

A não aquisição deste material permanente
ocasionará considerável prejuízo na qualidade do
trabalho e produtividade dos usuários, uma vez que
estes fazem uso dos serviços médicos prestados
pelo Pro-Social na Seccional, os quais dependem dos 
materiais em questão. 

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 1 Não Não

NUASG 40 NUASG-40
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de equipamentos multifuncionais copiadoras/impressoras e
impressoras laser color

A locação de equipamentos aliada aos serviços de manutenções preventivas e
corretivas por parte da contratada, é superlativamente mais vantajosa para a
Administração, que, não se vendo compelida a despender recursos com a
manutenção dos equipamentos, nem de substituí-los periodicamente por
obsolescência tecnológica, tem relevante economia de recursos financeiros no
item obtenção de cópias reprográf icas.

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 16/8/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
considerável prejuízo operacional, pois há diversas
atividades na Seccional que ainda necessitam de
impressão de documentos, como as intimações dos
oficiais de justiça.

R$ 40.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 41 NUASG-41
Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa, acondicionada
em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros e em garrafões de 20 (vinte)
litros., durante o exercício f inanceiro de 2024.

Suprir as necessidades da população f ixa e flutuante da SJDF, quanto ao
consumo de água potável, tendo em vista a possibilidade de contaminação da água
fornecida pela CAESB nas tubulações que a conduzem até as torneiras dos
edifícios da SJDF, as quais são antigas, a maioria de ferro, propiciando, não raro, a
coleta do líquido com detritos e coloração.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Continuada Licitação 2 Não Não

NUASG 42 NUASG-42
Serviço de controle de pragas (desinsetização e desratização) nas
dependências da Seção Judiciária do Distrito Federal, para o exercício de
2024.

A contratação ora pretendida faz-se indispensável para o combate às pragas que
infestam os ambientes da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Serviços Serviço Comum

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 15.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

NUASG 43 NUASG-43
Serviços de chaveiro, compreendendo a confecção, o fornecimento e
serviços diversos de chaves.

Considerando a inexistência de servidores do quadro com atribuição relativa à
execução de serviços diversos de chaveiro, há necessidade de atendimento da
demanda proveniente de todas as unidades da Seção Judiciária do Distrito Federal,
quer jurisdicionais, quer administrativas, durante o exercício de 2023.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
servidores e colaboradores pela ausência do serviço 
em tela, pois muitas vezes ocorrem perdas de
chaves de armários e gavetas.

R$ 7.000,00 Continuada Dispensa 1 Não Não

NUASG 44 NUASG-44 Fornecimento de carimbos, durante o exercício f inanceiro de 2024

Tal contratação visa atender às necessidades internas na utilização de carimbos,
tendo em vista que esta Seccional não dispõe de material e mão de obra qualif icada 
para o serviço pretendido, conforme demanda apresentada pelas Varas Federais e 
Unidades Administrativas da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 2.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUASG 45 NUASG-45
Serviços de limpeza das caixas de esgoto e caixas-d’água localizadas
nos Edif ícios Sedes I, II, III desta Seccional e SGON.

Necessidade em manter limpas e sem mal cheiro as caixas de esgoto que recebem
os resíduos de sanitários e torneiras dos nossos prédios, assim como para evitar a 
obstrução da tubulação pelo volume de detritos lançados. A Necessidade da
limpeza das caixas-d’água se baseia na Lei N° 1.893, de 20 de novembro de 1991.

Serviços Serviço Comum

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela má qualidade da água da
Seccional e por problemas relacionados à rede de
esgoto entupida

R$ 20.000,00 Ordinária Licitação - SRP 2 Não Não
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NUASG 46 NUASG-46
Fornecimento de gêneros alimentícios, industrializados, para esta Seção
Judiciária, durante o exercício de 2024.

Objetiva o fornecimento de produtos para atender as demandas desta Seccional,
haja vista a realização de eventos institucionais, como palestras, simpósios,
congressos, ações internas de capacitação etc., tendo como público magistrados,
servidores e público da central de perícias

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 31/12/2023
Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional.

R$ 90.000,00 Continuada Licitação 3 Não Não

NUASG 47 NUASG-47
Locação de caçambas para recolhimento de resíduos oriundos das
dependências da Seção Judiciária do Distrito Federal no exercício de
2024.

A contratação se faz necessária, tendo em vista que a Seccionall não dispõe de
locais apropriados para destinação dos resíduos, além da inexistência de
atendimento do sistema de coleta urbana para a especificidade do objeto,
acarretando custos e dificuldades operacionais para manejo e transporte periódico
dos materiais até o aterro sanitário.

Serviços Serviço Comum

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 31/12/2023

Os serviços em referência são imprescindíveis para
propiciar o conforto e bem-estar a magistrados,
servidores, colaboradores e usuários da Seccional e
a sua falta impactará negativamente na prestação
jurisdicional.

R$ 28.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUASG 48 NUASG-48
Fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas, durante o
exercício f inanceiro de 2024

Visa atender às necessidades das Varas Federais e das Unidades Administrativas
da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJDF, relativamente ao fornecimento e
instalação de vidros, espelhos e películas, tendo em vista que esta Seccional não
dispõe de material nem de mão de obra qualif icada para o serviço pretendido.

Bens Bens de Consumo

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 31/12/2023

Os produtos e serviços a serem adquiridos são
utilizados na substituição de vidros e espelhos
danificados no dia a dia, bem como em obras de
reforma das instalações internas e externas dos
Edif ícios Sede I, II, III e SGON. 

R$ 30.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUASG 49 NUASG-49
Serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário de
forma contínua, para as dependências da SJDF - (CAESB)

Cumprimento à Resolução ADASA nº 14 de 10/2011A, tendo em vista que
interrupção dos serviços em destaque impossibilitaria a continuidade de todas as
atividades na SJDF, com prejuízos à prestação jurisdicional

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2023

A interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de todas as
atividades na SJDF, com prejuízos à prestação
jurisdicional. 

R$ 350.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 50 NUASG-50
Fornecimento de energia elétrica ao Edif ício Sede I da Seção Judiciária do
Distrito Federal (Neoenergia)

A imprescindibilidade do serviço em pauta, uma vez que todos os atos praticados
na Seccional, tanto nas atividades f inalísticas como nas administrativas, ocorrem
no formato digital, em processos abrigados em programas de computadores, mas
que residem em servidores do Órgão.

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 750.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 51 NUASG-51
Fornecimento de energia elétrica ao Edifício Sede II da Seção Judiciária do
Distrito Federal. (Neoenergia)

A imprescindibilidade do serviço em pauta, uma vez que todos os atos praticados
na Seccional, tanto nas atividades f inalísticas como nas administrativas, ocorrem
no formato digital, em processos abrigados em programas de computadores, mas
que residem em servidores do Órgão.

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 550.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 52 NUASG-52
Fornecimento de energia elétrica ao Edifício Sede III da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. (Neoenergia)

A imprescindibilidade do serviço em pauta, uma vez que todos os atos praticados
na Seccional, tanto nas atividades f inalísticas como nas administrativas, ocorrem
no formato digital, em processos abrigados em programas de computadores, mas
que residem em servidores do Órgão.

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 750.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 53 NUASG-53
Fornecimento de energia elétrica ao Edif ício do Arquivo e Depósito
Judiciais da Seção Judiciária do Distrito Federal. (Neoenergia)

A imprescindibilidade do serviço em pauta, uma vez que todos os atos praticados
na Seccional, tanto nas atividades f inalísticas como nas administrativas, ocorrem
no formato digital, em processos abrigados em programas de computadores, mas
que residem em servidores do Órgão.

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 31.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 54 NUASG-54 Serviços postais de correspondências para a Seccional  (ECT)

O serviço ainda é bastante utilizado pelas varas federais e também por outras
unidades administrativas, razão pela qual sua interrupção traria graves prejuízos
principalmente à atividade f im desta Seccional, com impactos negativos na
prestação jurisdicional. 

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

1 31/12/2024

Não ocorrendo a presente contratação, vários
serviços desenvolvidos na seccional serão
prejudicados, acarretando considerável prejuízo
operacional. 

R$ 280.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 55 NUASG-55
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças e, ainda, programação, habilitação e transferência lógica de ramais
de uma central telefônica tipo PABX marca Philips.

A contratação se faz necessária para propiciar as perfeitas condições de
conservação e de funcionamento da central telefônica instalada no Edif ício Sede III,
principal canal de comunicação de voz da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 18/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver a interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de algumas atividades 
na SJDF, com prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 24.496,20 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 56 NUASG-56

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças e, ainda, programação, habilitação e transferência lógica de ramais
de duas centrais telefônicas CPCT tipo PABX controladas por CPA-T
digital, marca ERICSSON, modelo MD 110.

A contratação se faz necessária para propiciar as perfeitas condições de
conservação e de funcionamento das centrais telefônicas instaladas nos Edifícios
Sede I e II, principal canal de comunicação de voz da Seção Judiciária do Distrito
Federal-SJDF

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 6/11/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver a interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de algumas atividades 
na SJDF, com prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 50.095,44 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 57 NUASG-57
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores e
2 (duas) plataformas elevatórias, instalados no Edifício Sede I, Bloco “G”,
da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJDF.

A manutenção de elevadores e plataformas é fator essencial à segurança e à
garantia da integridade física dos usuários desses meios de transporte, além de
constituir exigência de natureza técnica dos órgãos de fiscalização predial dos
governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos corpos de
bombeiros militares

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 16/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares superiores
pela inoperância dos elevadores, causando ainda
prejuízo operacional à Seccional.

R$ 55.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não
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NUASG 58 NUASG-58

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) elevadores,
instalados no Edif ício Sede II da SJDF, contemplando o fornecimento de
toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as
peças e componentes necessários – de primeiro uso e genuínos dos
respectivos fabricantes .

A manutenção de elevadores e plataformas é fator essencial à segurança e à
garantia da integridade física dos usuários desses meios de transporte, além de
constituir exigência de natureza técnica dos órgãos de fiscalização predial dos
governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos corpos de
bombeiros militares.

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 23/8/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares superiores
pela inoperância dos elevadores, causando ainda
prejuízo operacional à Seccional.

R$ 30.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 59 NUASG-59

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores,
instalados no edif ício Sede III da SJDF, contemplando o fornecimento de
toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as
peças e componentes necessários – de primeiro uso e genuínos dos
respectivos fabricantes.

O serviço de manutenção dos elevadores é indispensável para manter a
segurança e o bom funcionamento das atividades desenvolvidas. Possui a
característica de serviço continuado de engenharia, pois se constitui em uma
necessidade permanente da Administração Pública, não podendo ser paralisado,
sob pena de prejuízo ao trânsito de funcionários e ao desenvolvimento das
atividades f ins do Órgão Público.

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 12/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares
superiores pela inoperância dos elevadores,
causando ainda prejuízo operacional à Seccional.

R$ 23.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 60 NUASG-60
Prestação de serviços de manutenção predial, de forma contínua, com o
fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários e veículos para
uso dos prof issionais.

Realização das atividades instrumentais e complementares do órgão, tendo em
vista que não há no quadro de funcional desta SJDF pessoal especializado para o
desempenho das funções próprias das categorias de interesse da contratação
pretendida.

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 15/11/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional na Seccional, pois sem
serviços de manutenção, muitos ambientes não
serão reorganizados, trazendo dif iculdades no
desenvolvimento das atividades rotineiras de muitos
setores.

R$ 3.000.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 61 NUASG-61 Prestação de serviço de Plataforma PABX IP

Estima-se melhoria de custos relativos a operadoras e será permitido ao Órgão
resolver as atuais fragilidades oriundas da impossibilidade de manutenção das
atuais centrais telefônicas, dando ainda cumprimento ao que determina o Despacho 
TRF1-SECIN 2591038, PAe 0016151-73.2016.4.01.8000, bem como ao constante
do Plano Projeto 9150998, PAe 0013746-44.2019.4.01.8005. 

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional nesta Seção Judiciária,
uma vez que o uso da telefonia é uma ferramenta
largamente utilizada na realização das atividades
rotineiras, que invariavelmente utilizam desta
tecnologia para as mais diversas demandas e
serviços.

R$ 252.000,00 Continuado Prorrogação 4 Não Não

NUASG 62 NUASG-62

Serviços de apoio administrativo, por meio das categorias Auxiliar
Administrativo, Motoboy, Recepcionista, Ascensorista e Operador de
Computador, de forma contínua, com fornecimento de mão de obra e de
equipamentos necessários.

Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF de mão de obra para a
prestação de serviços de natureza continuada que apoiem a realização das
atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do Órgão.

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 4/2/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional à Seccional, uma vez
que os serviços objeto da presente aquisição dão
grande vazão à demanda jurisdicional hoje existente.

R$ 6.800.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 63 NUASG-63
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
apoio técnico na área de engenharia mediante alocação de mão de obra
especializada.

Os serviços em questão atenderão às atividades de suporte (acessórias) para as
quais inexiste a previsão de cargos específ icos na SJDF.

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 10/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
programadas pela Administração, impactando
diretamente em fatores como reorganização
daqueles espaços f ísicos, melhoria das condições
de trabalho, higiene e limpeza, com o consequente
resultado negativo na prestação jurisdicional.

R$ 201.000,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUASG 64 NUASG-64
Prestação em suas dependências, de serviços de limpeza, asseio,
conservação e copeiragem, de forma contínua, com o fornecimento de
mão de obra e materiais.

Em virtude da fragilidade na execução dos serviços objeto do contrato em vigor, a
unidade gestora dos serviços opta por uma nova contratação, como forma de
manutenção dos serviços de conservação e higiene de todas as instalações dos
edifícios e anexos da SJDF.

Serviços
Seviço com 

Dedicação Exclusiva 
de Mão de Obra

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, ocorrerá
grande prejuízo operacional à Seccional, pois a
sujeira de ambientes de trabalho, banheiros e copas,
trarão grande número de reclamações por partes de
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados, podendo haver a paralisação dos
serviços.

R$ 2.600.000,00 Continuado Licitação 1 Não Não

NUASG 65 NUASG-65
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de novas
linhas celulares e chips 4G para a Seção Judiciária do Distrito Federal.

Em razão de todos os processos existentes atualmente estarem no formato digital
e poderem ser acessados via internet, torna a tecnologia em questão uma forma de 
reduzir não somente o tempo de resposta em certos casos, mas também o esforço
para realizar certas demandas

Serviços Serviço Continuado

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

2 17/8/2023

Não obstante os serviços objeto deste processo não
serem de extrema importância para o desempenho
das atribuições de magistrados e servidores, sua
ausência causará maior esforço para a realização
de suas funções, além de aumentar o tempo de
trabalho, cansando-os desnecessariamente e
trazendo dessa forma prejuízos à prestação
jurisdicional.

R$ 110.000,00 Continuado Prorrogação 3 Não Não

NUASG 66 NUASG-66
Prestação de serviços de engenharia para instalação do Plano de
Prevenção e Combate a Incêndio – PCI do Galpão Arquivo e Depósito
Judicial da Justiça Federal.

A edif icação utilizada como arquivo judicial, armazena um volume gigantesco de
documentos e o acervo completo de processos judiciais , bem como bens
apreendidos e almoxarifado central, requerendo adequação das condições de
segurança e prevenção contra incêndio e pânico.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, a edif icação
atenderá os padrões normativos do Corpo de
Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF.

R$ 873.153,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 67 NUASG-67
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de
reforma de acessibilidade do Edif ício Sede II da SJDF.

Regularização do Edif ício Sede II, tanto em relação às modificações/adaptações
necessárias para promover acessibilidade às pessoas com def iciência, como para
modernização.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, a edif icação
continuará fora das normas de acessibilidade
dif icultando o atendimento às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida às dependências
do Edifício Sede II.

R$ 500.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 68 NUASG-68
Contratação de empresa especializada em engenharia para
impermeabilização de juntas de dilatação, janelas e laje do pavimento
térreo do Edif ício Sede III.

O edif ício Sede III trata-se de um edificação antiga e vem sofrendo com problemas
constantes de inf iltração, sendo necessário uma intervenção com sistemas de
impermeabilização.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, os
problemas de inf iltração continuará trazendo
desconforto, considerando que no prédio trabalham
servidores e prestadores de serviços.

R$ 300.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 69 NUASG-69
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução do
reforço estrutural do estacionamento do Edifício Sede III.

Após a construção da escada externa de emergência, contratou-se um empresa
especializada em engenharia para a realização de testes de carga, com emissão
de laudo técnico tratando sobre as condições estruturais do estacionamento
localizado no mezanino superior. De acordo com o diagnóstico emitido pela
empresa, para que o estacionamento possa ser liberado novamente, há a
necessidade de realização de reforço estrutural.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Com a construção da escada de emergência, na qual
está apoiada na estrutura responsável por absolver
a carga do estacionamento, f icou impossibilitado o
trânsito de veículos no local, pois a estrutura
existente não atente a atuação das duas cargas de
forma conjunta. Diante do exposto, a falta de um
reforço estrutural impede o uso do local como vagas
de garagem.

R$ 500.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não
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NUASG 70 NUASG-70
Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração
de projeto de reforma e acessibilidade do Edif ício Sede II da SJDF.

Regularização do Edif ício Sede II, tanto em relação às modificações/adaptações
necessárias para promover acessibilidade às pessoas com def iciência, como para
modernização.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, está
seccional não terá estudo técnico detalhado
necessário para a contratação de empresa
especializada em engenharia para a execução da
obra. A edif icação continuará fora das normas de
acessibilidade dificultando o atendimento às pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida às
dependências do Edif ício Sede II.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 71 NUASG-71
Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de
reforma da fachada do Ed. Sede I e Anexo da SJDF.

Modernização daa fachada do Edif ício Sede I/Anexo, pois a fachada detém uma
aparência antiga, com mais de 30 anos, revestida de mármore. Além disso, foi
construída a escada externa de emergência, revestida em ACM, destoando assim
do restante da edificação.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, a fachada do 
Edif ício Sede I e Anexo continuará com aspecto
antigo e com o revestimento em ACM da escada de
emergência destoando dos demais revestimentos em
mármore da fachada.

R$ 3.480.768,79 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 72 NUASG-72
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edif ício Sede I.

A utilização de energia solar para geração de eletricidade está em sintonia com as
políticas governamentais e as orientações do CNJ e do TRF da 1ª Região, que
objetivam a promoção de padrões sustentáveis do consumo de recursos naturais.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não se enquadrará nos padrões de
sustentabilidade de consumo de recursos naturais.

R$ 328.688,70 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 73 NUASG-73
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edif ício Sede II.

A utilização de energia solar para geração de eletricidade está em sintonia com as
políticas governamentais e as orientações do CNJ e do TRF da 1ª Região, que
objetivam a promoção de padrões sustentáveis do consumo de recursos naturais.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não se enquadrará nos padrões de
sustentabilidade de consumo de recursos naturais.

R$ 374.670,70 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 74 NUASG-74
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edif ício Sede III.

A utilização de energia solar para geração de eletricidade está em sintonia com as
políticas governamentais e as orientações do CNJ e do TRF da 1ª Região, que
objetivam a promoção de padrões sustentáveis do consumo de recursos naturais.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não estará se enquadrando nos padrões
de sustentabilidade de consumo de recursos
naturais.

R$ 902.124,22 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 75 NUASG-75
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no galpão da Seção de Depósito e Arquivo Judicial da Seccional

A utilização de energia solar para geração de eletricidade está em sintonia com as
políticas governamentais e as orientações do CNJ e do TRF da 1ª Região, que
objetivam a promoção de padrões sustentáveis do consumo de recursos naturais.

Serviços
Serviço Comum de 

Engenharia

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

3 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não estará se enquadrando nos padrões
de sustentabilidade de consumo de recursos
naturais

R$ 625.086,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUASG 76 NUASG-76
Manutenção preventiva e corretiva Sistema de detecção e alarme de
incêndio do Ed. Sede III

Visa atender a necessidade de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de
detecção e alarme com o objetivo de assegurar o funcionamento completo, de
forma a garantir o funcionamento ininterrupto

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2026

4 1/4/2023

Colocar em risco os ocupantes dos edif ícios, pois se
trata de sistema de incêndio, que se encontrando
sem manutenção, poderá permitir a propagação do
fogo, causando ainda dano ao bem público. 

R$ 25.000,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUASG 77 NUASG-77
Contratação de cobertura de seguro para os imóveis sedes da Seção
Judiciária do DF

Necessidade de se resguardar o patrimônio público de grave prejuízo na
eventualidade de ocorrência de sinistro.

Serviços PRORROGAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e
da governança judiciária estabelecidos no
Plano Estratégico da Justiça Federal
2021/2027

4 15/11/2023

Riscos derivados de incêndio, explosão, mesmo que
decorrentes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros ou de tumultos, e,
ainda, de raios e suas consequências.

R$ 20.800,00 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUCGP 1 NUCGP-01
Contratação de Agência de Integração para promover o gerenciamento do 
programa de estágio em 2023 (processo seletivo, recrutamento dos
estudantes, contratação de seguro, etc.)

Visa o gerenciamento dos estagiários ser realizada por intermédio de Agente de
Integração, em razão do alto custo e da estrutura necessária para realização de
processo seletivo, bem como a necessidade de desonerar a Seccional do controle
de demandas operacionais necessárias a contratação dos estagiários.

Serviços Serviço Continuado
Garantir à sociedade uma prestação
jurisdicional acessível, rápida e efetiva.

3 12/4/2023

A impossibilidade da prorrogação resultará na
inviabilidade de operacionalizar as 190 vagas de
estágio previstas para 2023, ocasionando o retorno
dos recursos destinados ao programa.

R$ 8.556,00 Continuado Prorrogação 1 Não Não

NUCGP 2 NUCGP-02
Contratação de Agência de Integração para promover o gerenciamento do 
programa de estágio em 2023 (processo seletivo, recrutamento dos
estudantes, contratação de seguro, etc.)

Visa o gerenciamento dos estagiários ser realizada por intermédio de Agente de
Integração, em razão do alto custo e da estrutura necessária para realização de
processo seletivo, bem como a necessidade de desonerar a Seccional do controle
de demandas operacionais necessárias a contratação dos estagiários.

Serviços Serviço Continuado
Garantir à sociedade uma prestação
jurisdicional acessível, rápida e efetiva.

3 7/1/2023

A impossibilidade da prorrogação resultará na
inviabilidade de operacionalizar as 190 vagas de
estágio previstas para 2023, ocasionando o retorno
dos recursos destinados ao programa.

R$ 21.192,80 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUCGP 3 NUCGP-03
Contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais dos conciliadores
e prestadores de serviço voluntário da Justiça Federal do Distrito Federal.

A contratação de seguro coletivo justif ica-se pela força de obrigação
legal, Resolução n°. 32 de 13/11/2008, do Conselho da Justiça Federal Resolução
Presi n°. 38 de 5/9/2016 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e tem a
finalidade de garantir aos conciliadores e prestadores de serviço voluntário
segurança em relação aos riscos relativos às atividades profissionais
desempenhadas nas imediações da SJDF.

Serviços Serviço Continuado

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão de custos estabelecidos no
Planejamento Estratégico da Justiça Federal
2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº
313/2014.

4 2/1/2023
Os prestadores de serviço voluntários e
conciliadores f icariam sem cobertura de seguro de
acidentes pessoais.

R$ 672,24 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUCGP 4 NUCGP-04 Realização de cursos/treinamentos voltados aos servidores da SJDF.
Promover condições para a melhoria contínua dos serviços prestados pela SJDF,
por meio do incremento de seu capital humano.

Serviços Serviço Continuado
Promover o aprimoramento contínuo e
atualização normativa dos servidores da
SJDF.

3 31/12/2023
Comprometimento da capacitação dos servidores,
com provável perda de qualidade dos serviços
prestados ao público externo e interno da Seccional.

R$ 100.000,00 Ordinário Inexigibilidade 1 Não Não
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NUTEC 1 NUTEC-01
Prestação de serviço técnico especializado de Tecnologia da Informação
e Telecomunicação (TIC) no âmbito da SJDF, compreendendo os serviços
de atendimento remoto e presencial.

Suporte adequado e tempestivo ao uso dessas soluções tornou-se fator crítico
para a manutenção da disponibilidade e estabilidade dos serviços de TI com vistas
ao cumprimento de metas e o fortalecimento dos objetivos institucionais.

Serviços Serviço Continuado

Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

4 1/4/2023

Comprometimento iminente da prestação de suporte
técnico especializado e funcionamento dos sistemas
judiciais e administrativos da SJDF em razão da
degradação de mão de obra hipossuficiente do
quadro funcional da área de TI, composta de
servidores e prestadores, restando prejuízo
operacional incalculável a esta Seção Judiciária no
que diz respeito às áreas meio e f im.

R$ 1.200.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUTEC 2 NUTEC-02
Manutenção dos Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e de
Iluminação de Emergência instalados com reposição de peças no Núcleo
de Tecnologia da Informação - Nutec

A Seccional não possui em seu quadro funcional profissionais habilitados
tecnicamente para a manutenção e nem os instrumentos e recursos para aferir
(calibrar), configurar e testar o funcionamento correto dos elementos dos
sistemas.

Serviços Serviço Continuado

Macrodesafio "Fortalecimento da estratégia
de TIC e de proteção de dados" do  Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação -
PETI / Plano Estratégico da Justiça Federal -
PEJF - 2021/2026.

3 4/10/2023

Risco de ocorrer um princípio de incêndio e não ser
detectado e alarmado a tempo de se evitar um
incêndio de grandes proporções. Risco de queda ou
esbarrão de pessoas em objetos ou paredes, por
falta de iluminação mínima, em uma evacuação de
emergência das dependências do Nutec.

R$ 49.999,92 Continuada Prorrogação 1 Não Não

NUTEC 3 NUTEC-03
Aquisição de um Sistema de Combate a Incêndio a Gás para ser instalado
na sala do CPD (Datacenter) da SJDF.

Combate a princípios de incêndios ou mesmo o incêndio de fato sem danificar os
equipamentos e será acionado imediatamente, a partir de um comando dado por um
sensor (detector) apropriado, sem depender da ação humana. E ste gás, por ser
inerte, não deixa resíduos após o uso, não agride o meio ambiente e permite a
respiração do ser humano no local após o uso, não há letalidade.

Serviços Serviço Continuado

Macrodesafio "Fortalecimento da estratégia
de TIC e de proteção de dados" do Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação da
Justiça Federal - 2021-2026 / Plano
Estratégico da Justiça Federal - PEJF -
2021/2026.

3 30/6/2023

A não contratação incorre em risco de combater o
incêndio e danif icar os equipamentos do CPD quando
poderia combater o incêndio e preservar os
equipamentos ou mesmo ser um combate inef iciente.

R$ 250.000,00 Continuada Licitação 1 Não Não

NUTEC 4 NUTEC-04

Contratação de empresa especializada para reparo do canal de
comunicação, cabo de fibras ópticas, interligando os Ed. Sede I e Ed.
Sede II da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fornecimento de
material, conectorizações, fusões e certificações das f ibras.

Sanar interrupções na comunicação entre os edifícios, somada a possibilidade de
se dobrar a velocidade do link com dois links ativos simultaneamente.

Serviços Serviço Comum

Macrodesafio "Fortalecimento da estratégia
de TIC e de proteção de dados" e "Agilidade
e produtividade na prestação jurisdicional" -
Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF -
2021/2026 e ainda Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação da Justiça Federal
2021-2026 - 1. Aperfeiçoar e Assegurar a
efetividade dos serviços de TI para a Justiça
Federal

3 30/6/2023

Não dispor de um link alternativo entre os edif ícios
sede I e II em caso de interrupção do link principal.
Prejudicando a comunicação do Edif ício Sede II com
os sistemas informatizados internos e externos.

R$ 10.000,00 Ordinária Dispensa 1 Não Não

NUTEC 5 NUTEC-05 Aquisição de  ativos de rede (Sw itch) 
Permitirão a manutenção e modernização da conexão dos microcomputadores da
Seção Judiciária do Distrito Federal aos sistemas informatizados.

Bens Bens Permanentes

Macrodesafio "Fortalecimento da estratégia
de TIC e de proteção de dados" e "Agilidade
e produtividade na prestação jurisdicional" -
PEJF - 2021/2026; Aperfeiçoar e Assegurar
a efetividade dos serviços de TI - PETI -
2021-2026; PAC_2022 (TRF1) - Linha:
Secin/Ditec_17 e  Resolução CJF 477/0228.

3 30/7/2023

Com a não contratação dos ativos de rede não será
possível prestar suporte adequado e tempestivo,
nem manutenção da disponibilidade e estabilidade no
uso de novas soluções de Tecnologia da Informação
no âmbito da SJDF.

R$ 560.000,00 Ordinária Licitação 1 Não Não

NUCAF 1 NUCAF-01
Licenciamento/assinatura para acesso ao Sistema Web de Gestão
Tributária

 A proposta desta contratação tem por objetivo dar maior segurança nos
procedimentos de recolhimento de tributos, maior celeridade processual, evitar as
penalidades pecuniárias pela não retenção ou retenção incorreta dos tributos
incidentes nas contratações com a administração e ainda melhorar a gestão e
controle dos riscos.

Serviços Serviço Comum

 Macrodesafios de aperfeiçoamento da
gestão administrativa e da governança
judiciária estabelecidos no Plano Estratégico
da Justiça Federal 2021/2026, normatizado
pela Resolução CJF nº 325/2020.

3 15/7/2023

Aplicação/interpretação inadequada de alíquotas
tributárias determinadas nas legislações Federais,
Estaduais, Municipais e do DF, retidas na fonte sobre
pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas
contratadas pela Seção Judiciária do D.F.

R$ 7.188,00 Continuada Inexigibilidade 1 Não Não
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NULIC-01 Assinatura de ferramenta digital de pesquisa de preços 15/5/2023
Dificuldades no cumprimento das orientações dos
órgão de Controle do ponto de vista da pesquisa de
preços.

R$ 11.500,00 Ordinária Inexigibilidade 26/03/2023 10/04/2023 N.A. N.A. N.A.

NULIC-02 Assinatura da ferramenta  Zênite Fácil 25/10/2023
Prejuízo no desempenho das atividades das
unidades, tendo em vista a pertinência das
informações disponibilizadas pela ferramenta.

R$ 10.500,00 Ordinária Inexigibilidade 05/09/2023 20/09/2023 N.A. N.A. N.A.

NULIC-03
Serviços de publicidade legal de licitação e outras matérias de interesse
da Seção Judiciária do Distrito Federal, em jornal diário de grande
circulação regional

13/8/2023

A descontinuidade do serviço poderia gerar
prejuízos a Seccional diante da possibilidade de
nulidade dos procedimentos licitatórios por
descumprimento de requisito legal de prévia
publicação of icial dos atos e avisos de licitação.

R$ 19.000,00 Continuada Inexigibilidade 24/06/2023 09/07/2023 N.A. N.A. N.A.

SEMAD-01 Locação de equipamentos para registro de ponto eletrônico 20/5/2023

Prejuízo ao controle eletrônico de frequência dos
servidores com possíveis problemas relacionados a
descontos em folha de pagamento, gozo de horas-
crédito e outros.

R$ 99.903,60 Continuada Licitação 31/12/2022 20/01/2023 30/01/2023 01/03/2023 31/03/2023

NUBES-01
Prestação de serviços de forma contínua, com cessão de mão de obra
especializada em saúde.

1/7/2023

Riscos à saúde, segurança e bem-estar dos
magistrados e servidores, pois a falta da prestação
do serviço acarretaria a não realização de
atendimentos médicos na SJDF e prejuízo à
realização das tarefas rotineiras das áreas meio e
fim, com impactos negativos na produtividade,
capacidade laborativa, nas condições propícias à
execução dessas atividades, com consequente dano 
ao interesse público, além de comprometer a
continuidade das atividades institucionais

R$ 1.665.178,20 Continuada Prorrogação 12/05/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUBES-02
Prestação de serviço de ginástica laboral para o corpo funcional da
Seção Judiciária do Distrito Federal.

1/3/2023

 Aumento do risco de doenças relacionadas ao
trabalho, como o DORT (Doenças Osteoarticulares
Relacionadas ao Trabalho), além do estresse e
fadiga decorrentes da jornada de trabalho.

R$ 60.000,00 Continuada Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUBES-03
Aquisição de materiais de consumo hospitalares e soluções,
farmacológicos/medicamentos e odontológicos.

29/9/2023

Prejuízos na prestação dos serviços nas áreas
médica e odontológica, por falta de insumos
suficientes para atendimento aos Magistrados e
Servidores desta Seccional que buscarem
atendimentos no Serviço de Médico.

R$ 17.000,00 Ordinária Dispensa 10/08/2023 25/08/2023 N.A. N.A. N.A.

SECAD-01
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os
serviços continuados de emissão, remarcação e cancelamento de
passagem aérea nacional 

1/1/2023

Atrasos ou até mesmo ausências em eventos oficiais 
e treinamentos, já que a emissão de passagens é 
um serviço totalmente alheio às atribuições rotineiras
da Justiça Federal e o nosso quadro de servidores
não tem prática nesse mercado.

R$ 90.000,00 Continuada Prorrogação 12/11/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

SEREP-01 Meditação Virtual destinada ao público interno. 10/3/2023

Não ocorrendo a renovação do contrato, haverá
interrupção do trabalho de meditação, podendo haver 
efeitos negativos no objetivos do projeto vinculado à
qualidade de vida do corpo funcional.

R$ 9.500,00 Continuada Dispensa 19/01/2023 03/02/2023 N.A. N.A. N.A.

Demanda Recursos Níveis de 
Complexidade 

Data Limite

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTRATAÇÃO – 2023 



 
Seção Judiciária do Distrito Federal 

 

Página 21 de 33 
 

 

 

Riscos

Identificador 
da Demanda

Objeto

Data Limite para 
Início da 

Prest/Fornec
RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

Despesa Estimada para 
o Ano

Caráter da 
Despesa

Forma de 
Contratação do 

Objeto

Entrega do 
Estudo Preliminar

Entrega do Termo 
de Referência

Aprovação do 
Termo de 

Referência

Publicação do 
Edital

Homologação do 
Resultado do 

Certame

Demanda Recursos Níveis de 
Complexidade 

Data Limite

SEREP-02
Aquisição de fones de ouvido bluetooth (Tranya T10B ou similar) com
adaptador transmissor de áudio USB Bluetooth 5.0.

1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos virtuais
promovidos pela seccional poderão sofrer falhas
áudiovisuais.

R$ 700,00 Ordinária Dispensa 12/03/2023 27/03/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-03 Aquisição de placas de homenagem em aço escovado. 1/10/2023
Não ocorrendo fixação de placa em inaugurações e
homenagens, f ica prejudicada a memória
institucional.

R$ 9.000,00 Ordinária Dispensa 12/08/2023 27/08/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-04
Aquisição de rádio comunicador com alcance de 20km (RC3002 G2
Intelbras ou similar).

1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, a comunicação fica
prejudicada e pode haver falhas na organização dos
eventos e solenidades promovidas pela Seccional.

R$ 6.320,00 Ordinária Dispensa 12/03/2023 27/03/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-05
Aquisição de tela de projeção retrátil elétrica (Betec Bt4575 120
polegadas ou similar)

1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, o audiovisual necessário
aos eventos presenciais promovidos pela Seccional
f ica prejudicado.

R$ 2.650,00 Ordinária Dispensa 10/02/2023 25/02/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-06
Projetor com controle remoto e suporte para teto (EPSON Pow erlite E20,
3400 Lúmens, XGA. HDMI).

1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, o audiovisual necessário
aos eventos presenciais promovidos pela Seccional
f ica prejudicado.

R$ 10.068,00 Ordinária Dispensa 12/03/2023 27/03/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-07
Aquisição de sistema de microfone sem fio (Sennheiser XSW 1-ME3-A ou
similar).

1/5/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos presenciais
promovidos pela Seccional f icam prejudicados.

R$ 3.399,00 Ordinária Dispensa 12/03/2023 27/03/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-08 Aquisição de displays para cartazes. 1/3/2023
Não ocorrendo a aquisição, os eventos presenciais
promovidos pela Seccional podem ficar prejudicados.

R$ 765,00 Ordinária Dispensa 10/01/2023 25/01/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-09 Aquisição de tapetes de tamanhos e formatos diversos. 1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, limita a possibilidade de
eventos nos mais diversos formatos.

R$ 3.000,00 Ordinária Dispensa 10/02/2023 25/02/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-10
Aquisição de nova mesa de honra para auditório do Edif ício Sede 1 da
SJDF (de acordo com projeto de renovação do auditório).

1/10/2023
O atual mobiliário encontra-se obsoleto e não
adequado ao projeto de reforma do auditório.

R$ 8.000,00 Ordinária Dispensa 12/08/2023 27/08/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-11
Aquisição de novas cadeiras para composição de mesa de honra para
auditório do Edifício Sede 1 da SJDF (de acordo com projeto de renovação 
do auditório).

1/10/2023
Caso não haja aquisição, o atual mobiliário se tornará
obsoleto e não adequado ao projeto de reforma do
auditório.

R$ 10.000,00 Ordinária Dispensa 12/08/2023 27/08/2023 N.A. N.A. N.A.
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SEREP-12 Aquisição de guilhotina para corte de papel A3, semi industrial. 1/4/2023
Não ocorrendo a aquisição, os processos de cortes
dos materiais de papelaria não serão otimizados,
podendo causar atrasos nas demandas.

R$ 1.190,00 Ordinária Dispensa 10/02/2023 25/02/2023 N.A. N.A. N.A.

SEREP-13 Aquisição de Mesa em acrílico para uso do cerimonial. 1/3/2023
Caso não haja aquisição, o atual mobiliário se tornará
obsoleto e não adequado ao projeto de reforma do
auditório.

R$ 3.000,00 Ordinária Dispensa 10/01/2023 25/01/2023 N.A. N.A. N.A.

NUSIT-01
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) esteiras de raios X, da
marca SMITHS HEIMAN modelo Hi-Scan 5030si

27/1/2023
Perda do controle no acesso de materiais proibidos
nas dependências da SJDF.

R$ 560.642,23 Continuada Prorrogação 08/12/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-02
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
seguros para cobertura total da frota de veículos da Seção Judiciária do
Distrito Federal - SJDF.

12/3/2023
Risco de danos ao erário e judicialização de
indenizações em danos a terceiros de sinistros
envolvendo veículos da frota da SJDF.

R$ 32.000,00 Continuada Prorrogação 21/01/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-03
Prestação de serviços de vigilância desarmada de forma contínua e
ininterrupta nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF.

28/2/2023
Perda do controle do acesso circulação e
permanência de pessoas e materiais  nas
dependências da SJDF.

R$ 2.167.256,92 Continuada Prorrogação 09/01/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-04
Prestação de serviços de agentes de portaria  de forma contínua e
ininterrupta nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal 

27/2/2023
Perda do controle do acesso circulação e
permanência de pessoas e materiais  nas
dependências da SJDF.

R$ 1.199.023,56 Continuada Licitação 10/10/2022 30/10/2022 09/11/2022 09/12/2022 08/01/2023

NUSIT-05
Prestação de serviços de bombeiro civil  de forma contínua nos edifícios
da Seção Judiciária do Distrito Federal

31/1/2023

Descumprimento das normas do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal-CBMDF e ausência de
estrutura para prevenção de sinistros, atendimento
emergencial aos usuários dos edifícios-sede da
SJDF e ao combate a incêndios

R$ 841.500,00 Continuada Prorrogação 12/12/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-06
Serviços de fornecimento de peças, componentes, suprimentos e
acessórios genuínos para os veículos desta Seccional.

7/1/2023
Insegurança na utilização da frota da SJDF e ficar
sem o pleno funcionamento deste importante recurso
 ante a deterioração dos equipamentos existentes.

R$ 74.247,28 Continuada Licitação 20/08/2022 09/09/2022 19/09/2022 19/10/2022 18/11/2022

NUSIT-07
Serviço de manutenção e recarga em extintores de incêndio, teste
hidrostático de extintores e mangueiras de incêndio e substituição de
acessórios dos equipamentos

20/12/2023

A inadequação legal dos sistemas de prevenção de
incido da SJDF e f icar sem o pleno funcionamento
deste importante recurso l ante a deterioração dos
equipamentos existentes.

R$ 32.732,82 Ordinária Licitação - SRP 02/08/2023 22/08/2023 01/09/2023 01/10/2023 31/10/2023

NUSIT-08
Aquisição de Storage  para armazenamento de imagens
e processamento de CFTV para melhoria da segurança eletrônica da
SJDF.

SUSPENSO DECISÃO 
COMITÊ

Não atendimento da exigência de gravação de 180
dias de imagens e não aproveitamento máximo dos
recursos existentes na SJDF..

R$ 384.000,00 Ordinária Licitação N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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NUSIT-09

Aquisição de solução tecnológica para treinamento, Simulador de
Treinamento de Tiro Virtual Hibrido, para desenvolvimento de habilidades
em tiro,  abordagem, tomadas de decisão para desenvolvimento
e adestramento das equipes de Polícia  Judicial da SJDF e
desenvolvimento de habilidades para magistrados. 

SUSPENSO DECISÃO 
COMITÊ

 Não desenvolvimento pleno das equipes de Polícia
Judicial na SJDF.

R$ 270.000,00 Ordinária Licitação N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-10
Prestação de serviços de transporte terrestre por demanda, fazendo uso
de aplicativo para complemento do atendimento das demandas da Seção
Judiciária do Distrito Federal

20/12/2023

Risco de gastos desnecessários, manutenção de
ociosidade da frota, incapacidade momentânea de
atendimentos das demandas de transporte terrestre
da SJDF.

R$ 60.000,00 Continuada Licitação 02/08/2023 22/08/2023 01/09/2023 01/10/2023 31/10/2023

NUSIT-11
Aquisição de combustível automotivo por meio da contratação de empresa 
para serviços de administração e gerenciamento informatizado via w eb
do abastecimento dos veículos oficiais da SJDF.

30/9/2023

Possibilidade de interrupção dos serviços de
transporte institucional e desabastecimento do grupo
gerador com  ref lexos negativos na prestação
jurisdicional.

R$ 133.107,43 Continuada Prorrogação 11/08/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-12
Aquisição de cartões e itens para emissão de crachás de identif icação e 
funcionamento do SCA.

20/11/2023

Ensejará na necessidade de aquisição por
suprimento de fundos dos referidos materiais ou em
ultimo caso inviabilizar a confecção de novos
crachás. com reflexos negativos na segurança e
prestação jurisdicional.

R$ 17.380,00 Ordinária Licitação - SRP 03/07/2023 23/07/2023 02/08/2023 01/09/2023 01/10/2023

NUSIT-13 Aquisição de carabina para uso do Grupo Especial de Segurança. 20/12/2023

Implicara em grande vulnerabilidade na segurança
do Juiz Corregedor Judicial do Presídio Federal de
Brasília e sua equipe de segurança. Uma vez que, o
crime organizado detem armamento moderno,
fazendo com que a SJDF necessite de atualização
de meios para promover o serviço de policiamento
institucional e a paridade de forças.

R$ 24.428,00 Ordinária Dispensa 31/10/2023 15/11/2023 N.A. N.A. N.A.

NUSIT-14 Aquisição de munições para uso do Grupo Especial de Segurança. 
CANCELADO PELO 

DEMANDANTE

Implicara em grande vulnerabilidade na segurança
do Juiz Corregedor Judicial do Presídio Federal de
Brasília e sua equipe de segurança. Uma vez que, o
crime organizado detem armamento moderno,
fazendo com que a SJDF necessite de atualização
de meios para promover o serviço de policiamento
institucional e a paridade de forças.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

NUSIT-15
Aquisição de equipamentos de inspeção de segurança como portal
detector de metal e esteira de raio X para guarnece os acesso da SJDF.

1/6/2023
A ausência de inspeção com controle de acesso de
materiais proibidos no edifício anexo.

R$ 272.463,46 Ordinária Licitação 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUSIT-16
Aquisição de equipamentos, scaner veícular e lavadora de alta preço
para o SETCOV (of icina mecânica) da SJDF

7/1/2023
Insegurança na utilização da frota da SJDF e ficar
sem o pleno funcionamento da oficina mecânica ante
a deterioração dos equipamentos existentes.

R$ 21.500,00 Ordinária Dispensa 18/11/2022 03/12/2022 N.A. N.A. N.A.

NUASG-01
Aquisição de bandeiras e acessórios para mastros internos e externos
da Seccional.

1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte de
unidades administrativas e jurisdicionais pela má
imagem causada por bandeiras danif icadas. 

R$ 15.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023
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NUASG-02 Aquisição de caixa Arquivo de Papelão. 1/9/2023

Risco de a Seção de Arquivo Judicial - SEDAJ não
ter material para realizar o adequado
armazenamentos dos processos que são a eles
encaminhados pelas outras unidades da Seção
Judiciária.

R$ 53.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-03 Aquisição de cartuchos, toner e cilindros de impressão para a Seccional. 1/9/2023

Inconvenientes e reclamações por parte de unidades
administrativas e jurisdicionais pela falta dos
materiais em questão, com prejuízo operacional à
Seccional.

R$ 20.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-04 Aquisição de copos descartáveis. SUSPENSO DECISÃO 
COMITÊ

Considerável desconforto aos ocupantes de todas
as unidades da Seccional, uma vez que poderemos
não dispor de copos reutilizáveis, o que trará
prejuízo operacional à Seção Judiciária.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-05
Fornecimento, montagem e instalação de divisórias especiais, portas e
respectivos acessórios para a Seccional.

1/6/2023

As reformas programadas, bem como aquelas que
ocorrem pontualmente f icarão prejudicadas,
impactando diretamente em fatores como
reorganização de espaços f ísicos, melhoria das
condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 183.500,00 Ordinária Licitação - SRP 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUASG-06
Aquisição de ferramentas de consumo de manutenção predial para a
Seccional.

1/4/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras pela
falta dos materiais em questão, com prejuízo
operacional à Seccional.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-07 Aquisição de lixeiras diversas. 1/6/2023

O lixo gerado em todas as unidades da Seccional
não terá onde ser guardado até o seu recolhimento
para o descarte, situação esta que é insustentável,
tornando o serviço de limpeza sobremaneira difícil e
descumprindo as normas no que diz respeito às
condições de trabalho, dando margens a denúncias
em Órgãos de controle.

R$ 10.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUASG-08 Aquisição de materiais básicos de alvenaria para a Seccional. 1/4/2023
Estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-09 Aquisição de rodapés e guarnição para portas 1/5/2023

A falta desses materiais em estoque pode atrasar os
serviços de manutenção e reformas, ocasionando
inconvenientes aos que necessitam trabalhar nos
espaços físicos com problemas, ou que precisem ser 
adaptados para sua melhor acomodação, trazendo
assim prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023

NUASG-10 Aquisição de material de consumo para instalação e manutenção de CFTV 1/11/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras em
razão da falta dos materiais em questão.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/06/2023 04/07/2023 14/07/2023 13/08/2023 12/09/2023
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NUASG-11 Aquisição de materiais de expediente diversos 1/4/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores e colaboradores
pela dif iculdade em desenvolver certas atividades
laborais que dependem dos materiais em tela.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-12 Aquisição de materiais para instalação de forro e divisórias de gesso 1/5/2023

Haverá um grande desconforto entre todos os
ocupantes das edif icações que aguardam reformas,
pois ou a obra não poderá ser concluída na ausência
destes materiais, ou não será iniciada, deixando os
ocupantes daqueles ambientes alojados em
estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 250.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023

NUASG-13
Aquisição de material de consumo para impermeabilização, revestimento e 
cobertura para a Seccional.

1/10/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela não conclusão de obras por falta 
dos materiais em questão.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/05/2023 03/06/2023 13/06/2023 13/07/2023 12/08/2023

NUASG-14
Aquisição de material de consumo para manutenção e instalação de
equipamentos de ar condicionado

1/11/2023

Os materiais a serem adquiridos são itens de
extrema importância para todos os serviços
inerentes aos aparelhos de ar-condicionado da
Seccional e, visto tais equipamentos garantirem o
padrão de temperatura adequado à continuidade dos
serviços por todo o corpo funcional, sua falta afetará 
considerável e negativamente a prestação
jurisdicional.

R$ 95.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/06/2023 04/07/2023 14/07/2023 13/08/2023 12/09/2023

NUASG-15
Aquisição de compressores e bombas de drenagem para equipamentos
de ar-condicionado

1/11/2023

Os aparelhos de ar-condicionado da Seccional não
poderão ser consertados, deixando de funcionar,
causando grande transtorno aos ocupantes de todas 
as unidades desta Seção Judiciária, com efeitos
negativos na prestação jurisdicional.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/06/2023 04/07/2023 14/07/2023 13/08/2023 12/09/2023

NUASG-16 Aquisição de material para marcenaria (acessórios diversos) 1/4/2023

Implica paralização do serviço público por aqueles
que demandam tais produtos, uma vez que o aparato
tecnológico imprescindível à prestação jurisdicional
(computadores, impressoras e scanners) necessita
de mobiliário para sua acomodação e utilização

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-17 Aquisição de material para marcenaria (MDF’s e madeira) 1/6/2023

Risco paralização do serviço público por aqueles que 
demandam tais produtos, uma vez que o aparato
tecnológico imprescindível à prestação jurisdicional
(computadores, impressoras e scanners) necessita
de mobiliário para sua acomodação e utilização

R$ 200.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUASG-18
Aquisição de materiais de pintura (acessórios), para manutenção predial
e reformas

1/5/2023

As reformas programadas pela Administração, bem
como aquelas que ocorrem pontualmente ficaram
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023
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NUASG-19
Aquisição de materiais de pintura, textura e revestimento, para
manutenção predial e reformas

1/11/2023

Reformas programadas pela Administração, bem
como aquelas que ocorrem pontualmente ficaram
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 100.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/06/2023 04/07/2023 14/07/2023 13/08/2023 12/09/2023

NUASG-20
Aquisição de material de consumo para programação visual (acrílico e
vinil)

1/7/2023

Poderá haver inconvenientes e reclamações por
parte dos magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela falta de direcionamento correto
aos setores adequados.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 11/02/2023 03/03/2023 13/03/2023 12/04/2023 12/05/2023

NUASG-21 Aquisição de material de consumo para serralheria e perfis metálicos 1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela falta de direcionamento correto
aos setores adequados.

R$ 80.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023

NUASG-22 Aquisição de materiais elétricos cabos (cabos elétricos e lógicos) 1/6/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá um
grande desconforto entre todos os ocupantes das
edif icações que aguardam reformas, pois ou a obra
não poderá ser concluída na ausência destes
materiais, ou não será iniciada, deixando os
ocupantes daqueles ambientes alojados em
estruturas inadequadas ao desenvolvimento de suas
atividades, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 100.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUASG-23 Aquisição de materiais elétricos (luminárias para lâmpada tubular de LED) 1/9/2023

Poderá ocorrer atraso nas reformas programadas
pela Administração, bem como aquelas que ocorrem
pontualmente f icarão prejudicadas, impactando
diretamente em fatores como reorganização
daqueles espaços físicos, melhoria das condições
de trabalho, higiene e limpeza, com o consequente
resultado negativo na prestação jurisdicional.

R$ 48.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-24 Aquisição de materiais elétricos diversos para a Seccional 1/9/2023

Poderá ocorrer atraso nas reformas programadas
pela administração, ou estas poderão ser
interrompidas, acarretando prejuízo à prestação
jurisdicional.

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-25 Aquisição de bancadas e soleiras em granito para sanitários e copas 1/10/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e instalação de copas em secretarias e
assessorias da Seccional não poderão ser
realizadas, impactando diretamente em fatores como
reorganização daqueles espaços físicos, melhoria
das condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/05/2023 03/06/2023 13/06/2023 13/07/2023 12/08/2023

NUASG-26
Aquisição de materiais hidráulicos (acessórios sanitários e refis para
purif icadores).

1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e reposição de velas de purif icadores
ficaram prejudicados, impactando diretamente em
fatores como reorganização daqueles espaços
físicos, melhoria das condições de trabalho, higiene e 
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023
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NUASG-27
Aquisição de materiais hidráulicos para utilização em serviços de
manutenção predial em instalações hidráulicas de esgoto.

1/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
programadas pela Administração, bem como aquelas
que ocorrem pontualmente podem ficar
prejudicadas, impactando diretamente em fatores
como reorganização daqueles espaços físicos,
melhoria das condições de trabalho, higiene e
limpeza, com o consequente resultado negativo na
prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/12/2022 01/01/2023 11/01/2023 10/02/2023 12/03/2023

NUASG-28
Aquisição de materiais hidráulicos (louças, torneiras e ferragens) para a
Seccional.

1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
de sanitários e instalação de copas em secretarias e
assessorias da Seccional não poderão ser
realizadas, impactando diretamente em fatores como
reorganização daqueles espaços físicos, melhoria
das condições de trabalho, higiene e limpeza, com o
consequente resultado negativo na prestação
jurisdicional.

R$ 70.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-29
Aquisição de material de consumo para sinalização de emergência para
as edifícios SEDE desta Seccional.

1/4/2023

A não concretização da licitação resultará impactará
diretamente na orientação de magistrados,
servidores, colaboradores e usuários da Seccional,
quanto aos mais diversos setores e unidades que a
compõem e quanto aos materiais empregados em
sinalização de equipamentos de prevenção e
combate a incêndio, envolvendo, portanto, a questão
de segurança. 

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-30 Aquisição de persianas verticais para a Seccional. 1/4/2023

Não ocorrendo a presente contratação, pessoas,
mobiliários e equipamentos ficarão expostos à
excessiva luminosidade e irradiação solar,
impactando diretamente em fatores como a melhoria
das condições de trabalho, com eventual prejuízo à
prestação jurisdicional.

R$ 25.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUASG-31 Aquisição de papel A4 para a Seccional 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações dos usuários
pela dif iculdade em desenvolver certas atividades
laborais que dependem do material em tela.

R$ 10.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-32 Aquisição de tapetes de borracha e lonas para a Seccional. 1/6/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela ausência dos materiais em tela,
por colocarem em risco tais pessoas.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 12/01/2023 01/02/2023 11/02/2023 13/03/2023 12/04/2023

NUASG-33 Aquisição de cadeiras, sofás e gaveteiros para a Seccional 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela ausência dos mobiliários em
referência, com prejuízo operacional à Seccional

R$ 120.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-34
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a Seccional dos tipos
split, ACJ e portátil

10/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande desconforto por parte de todo o corpo
funcional da Seccional, bem como dos
jurisdicionados, causado basicamente pelo calor
excessivo dos ambientes desta Seção Judiciária, 

R$ 120.000,00 Ordinária Licitação - SRP 23/04/2023 13/05/2023 23/05/2023 22/06/2023 22/07/2023
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NUASG-35 Aquisição de equipamentos de foto, áudio e vídeo para a Seccional. 1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
servidores que precisam de tais equipamentos para
desenvolver suas atividades, pois, as novas
tecnologias detém recursos mais sofisticados e
melhores que as máquinas antigas.

R$ 90.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-36 Aquisição de equipamentos para manutenção predial para a Seccional 1/9/2023

Não ocorrendo a contratação, as reformas e obras
planejadas pela Administração ficarão prejudicadas,
pois os produtos requeridos são imprescindíveis
para a realização de tais serviços.

R$ 60.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-37
Aquisição de nobreaks individuais para atender às demandas das
unidades da Seccional em caso de indisponibilidade da rede estabilizada.

1/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá um
grande risco na continuidade dos serviços prestados 
na Seccional, uma vez que ocorrendo instabilidade
na rede elétrica, os serviços irão parar, com prejuízo
à prestação jurisdicional e possíveis danos a
equipamentos.

R$ 30.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-38 Aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a Seccional 1/10/2023

Não ocorrendo a presente contratação, será gerado
considerável desconforto aos ocupantes de todas
as unidades da Seccional, uma vez que
eletrodomésticos se tornaram facilitadores de
inúmeros hábitos ligados à alimentação, conforto e
higiene na sociedade moderna, e em consequência
haverá prejuízo operacional na Seção Judiciária.

R$ 80.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/05/2023 03/06/2023 13/06/2023 13/07/2023 12/08/2023

NUASG-39
Aquisição de equipamentos para os consultórios do serviço médico e
odontológico, Central de Perícias, Cejuc e demais unidades desta
Seccional.

1/9/2023

A não aquisição deste material permanente
ocasionará considerável prejuízo na qualidade do
trabalho e produtividade dos usuários, uma vez que
estes fazem uso dos serviços médicos prestados
pelo Pro-Social na Seccional, os quais dependem dos 
materiais em questão. 

R$ 40.000,00 Ordinária Licitação - SRP 14/04/2023 04/05/2023 14/05/2023 13/06/2023 13/07/2023

NUASG-40
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de equipamentos multifuncionais copiadoras/impressoras e
impressoras laser color

16/8/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
considerável prejuízo operacional, pois há diversas
atividades na Seccional que ainda necessitam de
impressão de documentos, como as intimações dos
oficiais de justiça.

R$ 40.000,00 Continuada Prorrogação 27/06/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-41
Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa, acondicionada
em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros e em garrafões de 20 (vinte)
litros., durante o exercício f inanceiro de 2024.

31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 30.000,00 Continuada Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023

NUASG-42
Serviço de controle de pragas (desinsetização e desratização) nas
dependências da Seção Judiciária do Distrito Federal, para o exercício de
2024.

31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 15.000,00 Ordinária Dispensa 11/11/2023 26/11/2023 N.A. N.A. N.A.

NUASG-43
Serviços de chaveiro, compreendendo a confecção, o fornecimento e
serviços diversos de chaves.

31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
servidores e colaboradores pela ausência do serviço 
em tela, pois muitas vezes ocorrem perdas de
chaves de armários e gavetas.

R$ 7.000,00 Continuada Dispensa 11/11/2023 26/11/2023 N.A. N.A. N.A.

NUASG-44 Fornecimento de carimbos, durante o exercício f inanceiro de 2024 31/12/2023

Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional e a sua falta
impactará negativamente na prestação jurisdicional.

R$ 2.000,00 Continuada Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023
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NUASG-45
Serviços de limpeza das caixas de esgoto e caixas-d’água localizadas
nos Edifícios Sedes I, II, III desta Seccional e SGON.

31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver inconvenientes e reclamações por parte dos
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados pela má qualidade da água da
Seccional e por problemas relacionados à rede de
esgoto entupida

R$ 20.000,00 Ordinária Licitação - SRP 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023

NUASG-46
Fornecimento de gêneros alimentícios, industrializados, para esta Seção
Judiciária, durante o exercício de 2024.

31/12/2023
Tais serviços são imprescindíveis para propiciar o
conforto e bem-estar a magistrados, servidores,
colaboradores e usuários da Seccional.

R$ 90.000,00 Continuada Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023

NUASG-47
Locação de caçambas para recolhimento de resíduos oriundos das
dependências da Seção Judiciária do Distrito Federal no exercício de
2024.

31/12/2023

Os serviços em referência são imprescindíveis para
propiciar o conforto e bem-estar a magistrados,
servidores, colaboradores e usuários da Seccional e
a sua falta impactará negativamente na prestação
jurisdicional.

R$ 28.000,00 Continuada Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023

NUASG-48
Fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas, durante o
exercício f inanceiro de 2024

31/12/2023

Os produtos e serviços a serem adquiridos são
utilizados na substituição de vidros e espelhos
danificados no dia a dia, bem como em obras de
reforma das instalações internas e externas dos
Edifícios Sede I, II, III e SGON. 

R$ 30.000,00 Continuada Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023

NUASG-49
Serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário de
forma contínua, para as dependências da SJDF - (CAESB)

31/12/2023

A interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de todas as
atividades na SJDF, com prejuízos à prestação
jurisdicional. 

R$ 350.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-50
Fornecimento de energia elétrica ao Edifício Sede I da Seção Judiciária do
Distrito Federal (Neoenergia)

31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 750.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-51
Fornecimento de energia elétrica ao Edif ício Sede II da Seção Judiciária do
Distrito Federal. (Neoenergia)

31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 550.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-52
Fornecimento de energia elétrica ao Edif ício Sede III da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. (Neoenergia)

31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 750.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-53
Fornecimento de energia elétrica ao Edifício do Arquivo e Depósito
Judiciais da Seção Judiciária do Distrito Federal. (Neoenergia)

31/12/2023

Os serviços prestados aos jurisdicionados serão
interrompidos, não havendo, desta forma, condições
de funcionamento da Seção Judiciária do Distrito
Federal enquanto perdurar a falta de fornecimento do 
serviço em comento.

R$ 31.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-54 Serviços postais de correspondências para a Seccional  (ECT) 31/12/2024

Não ocorrendo a presente contratação, vários
serviços desenvolvidos na seccional serão
prejudicados, acarretando considerável prejuízo
operacional. 

R$ 280.000,00 Continuada Prorrogação 11/11/2024 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-55
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças e, ainda, programação, habilitação e transferência lógica de ramais
de uma central telefônica tipo PABX marca Philips.

18/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver a interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de algumas atividades 
na SJDF, com prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 24.496,20 Continuado Prorrogação 27/01/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.
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NUASG-56

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças e, ainda, programação, habilitação e transferência lógica de ramais
de duas centrais telefônicas CPCT tipo PABX controladas por CPA-T
digital, marca ERICSSON, modelo MD 110.

6/11/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver a interrupção dos serviços em destaque,
impossibilitando a continuidade de algumas atividades 
na SJDF, com prejuízos à prestação jurisdicional.

R$ 50.095,44 Continuado Prorrogação 17/09/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-57
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores e
2 (duas) plataformas elevatórias, instalados no Edifício Sede I, Bloco “G”,
da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJDF.

16/5/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares superiores
pela inoperância dos elevadores, causando ainda
prejuízo operacional à Seccional.

R$ 55.000,00 Continuado Prorrogação 27/03/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-58

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) elevadores,
instalados no Edif ício Sede II da SJDF, contemplando o fornecimento de
toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as
peças e componentes necessários – de primeiro uso e genuínos dos
respectivos fabricantes .

23/8/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares superiores
pela inoperância dos elevadores, causando ainda
prejuízo operacional à Seccional.

R$ 30.000,00 Continuado Prorrogação 04/07/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-59

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores,
instalados no edif ício Sede III da SJDF, contemplando o fornecimento de
toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as
peças e componentes necessários – de primeiro uso e genuínos dos
respectivos fabricantes.

12/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, poderá
haver dif iculdade de acesso aos andares
superiores pela inoperância dos elevadores,
causando ainda prejuízo operacional à Seccional.

R$ 23.000,00 Continuado Prorrogação 23/10/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-60
Prestação de serviços de manutenção predial, de forma contínua, com o
fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários e veículos para
uso dos profissionais.

15/11/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional na Seccional, pois sem
serviços de manutenção, muitos ambientes não
serão reorganizados, trazendo dificuldades no
desenvolvimento das atividades rotineiras de muitos
setores.

R$ 3.000.000,00 Continuado Prorrogação 26/09/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-61 Prestação de serviço de Plataforma PABX IP 1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional nesta Seção Judiciária,
uma vez que o uso da telefonia é uma ferramenta
largamente utilizada na realização das atividades
rotineiras, que invariavelmente utilizam desta
tecnologia para as mais diversas demandas e
serviços.

R$ 252.000,00 Continuado Prorrogação 10/01/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-62

Serviços de apoio administrativo, por meio das categorias Auxiliar
Administrativo, Motoboy, Recepcionista, Ascensorista e Operador de
Computador, de forma contínua, com fornecimento de mão de obra e de
equipamentos necessários.

4/2/2023

Não ocorrendo a presente contratação, haverá
grande prejuízo operacional à Seccional, uma vez
que os serviços objeto da presente aquisição dão
grande vazão à demanda jurisdicional hoje existente.

R$ 6.800.000,00 Continuado Prorrogação 16/12/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-63
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
apoio técnico na área de engenharia mediante alocação de mão de obra
especializada.

10/9/2023

Não ocorrendo a presente contratação, as reformas
programadas pela Administração, impactando
diretamente em fatores como reorganização
daqueles espaços físicos, melhoria das condições
de trabalho, higiene e limpeza, com o consequente
resultado negativo na prestação jurisdicional.

R$ 201.000,00 Continuado Prorrogação 22/07/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-64
Prestação em suas dependências, de serviços de limpeza, asseio,
conservação e copeiragem, de forma contínua, com o fornecimento de
mão de obra e materiais.

31/12/2023

Não ocorrendo a presente contratação, ocorrerá
grande prejuízo operacional à Seccional, pois a
sujeira de ambientes de trabalho, banheiros e copas,
trarão grande número de reclamações por partes de
magistrados, servidores, colaboradores e
jurisdicionados, podendo haver a paralisação dos
serviços.

R$ 2.600.000,00 Continuado Licitação 13/08/2023 02/09/2023 12/09/2023 12/10/2023 11/11/2023
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NUASG-65
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de novas
linhas celulares e chips 4G para a Seção Judiciária do Distrito Federal.

17/8/2023

Não obstante os serviços objeto deste processo não
serem de extrema importância para o desempenho
das atribuições de magistrados e servidores, sua
ausência causará maior esforço para a realização
de suas funções, além de aumentar o tempo de
trabalho, cansando-os desnecessariamente e
trazendo dessa forma prejuízos à prestação
jurisdicional.

R$ 110.000,00 Continuado Prorrogação 28/06/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-66
Prestação de serviços de engenharia para instalação do Plano de
Prevenção e Combate a Incêndio – PCI do Galpão Arquivo e Depósito
Judicial da Justiça Federal.

1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, a edif icação
atenderá os padrões normativos do Corpo de
Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF.

R$ 873.153,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-67
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de
reforma de acessibilidade do Edif ício Sede II da SJDF.

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, a edif icação
continuará fora das normas de acessibilidade
dif icultando o atendimento às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida às dependências
do Edifício Sede II.

R$ 500.000,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-68
Contratação de empresa especializada em engenharia para
impermeabilização de juntas de dilatação, janelas e laje do pavimento
térreo do Edif ício Sede III.

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, os
problemas de infiltração continuará trazendo
desconforto, considerando que no prédio trabalham
servidores e prestadores de serviços.

R$ 300.000,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-69
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução do
reforço estrutural do estacionamento do Edifício Sede III.

1/3/2023

Com a construção da escada de emergência, na qual
está apoiada na estrutura responsável por absolver
a carga do estacionamento, f icou impossibilitado o
trânsito de veículos no local, pois a estrutura
existente não atente a atuação das duas cargas de
forma conjunta. Diante do exposto, a falta de um
reforço estrutural impede o uso do local como vagas
de garagem.

R$ 500.000,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-70
Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração
de projeto de reforma e acessibilidade do Edifício Sede II da SJDF.

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, está
seccional não terá estudo técnico detalhado
necessário para a contratação de empresa
especializada em engenharia para a execução da
obra. A edif icação continuará fora das normas de
acessibilidade dif icultando o atendimento às pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida às
dependências do Edif ício Sede II.

R$ 50.000,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-71
Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de
reforma da fachada do Ed. Sede I e Anexo da SJDF.

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, a fachada do 
Edifício Sede I e Anexo continuará com aspecto
antigo e com o revestimento em ACM da escada de
emergência destoando dos demais revestimentos em
mármore da fachada.

R$ 3.480.768,79 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-72
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edifício Sede I.

1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não se enquadrará nos padrões de
sustentabilidade de consumo de recursos naturais.

R$ 328.688,70 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-73
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edifício Sede II.

1/3/2023
Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não se enquadrará nos padrões de
sustentabilidade de consumo de recursos naturais.

R$ 374.670,70 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023
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NUASG-74
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no Edifício Sede III.

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não estará se enquadrando nos padrões
de sustentabilidade de consumo de recursos
naturais.

R$ 902.124,22 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-75
Contratação de empresa de engenharia para instalação de Sistema de
Microgeração Distribuída de Energia Fotovoltaica conectado à rede
(SFVCR) no galpão da Seção de Depósito e Arquivo Judicial da Seccional

1/3/2023

Não ocorrendo a presente contratação, esta
Seccional não estará se enquadrando nos padrões
de sustentabilidade de consumo de recursos
naturais

R$ 625.086,00 Ordinária Licitação 12/10/2022 01/11/2022 11/11/2022 11/12/2022 10/01/2023

NUASG-76
Manutenção preventiva e corretiva Sistema de detecção e alarme de
incêndio do Ed. Sede III

1/4/2023

Colocar em risco os ocupantes dos edif ícios, pois se
trata de sistema de incêndio, que se encontrando
sem manutenção, poderá permitir a propagação do
fogo, causando ainda dano ao bem público. 

R$ 25.000,00 Continuada Prorrogação 10/02/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUASG-77
Contratação de cobertura de seguro para os imóveis sedes da Seção
Judiciária do DF

15/11/2023

Riscos derivados de incêndio, explosão, mesmo que
decorrentes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros ou de tumultos, e,
ainda, de raios e suas consequências.

R$ 20.800,00 Continuada Prorrogação 26/09/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUCGP-01
Contratação de Agência de Integração para promover o gerenciamento do 
programa de estágio em 2023 (processo seletivo, recrutamento dos
estudantes, contratação de seguro, etc.)

12/4/2023

A impossibilidade da prorrogação resultará na
inviabilidade de operacionalizar as 190 vagas de
estágio previstas para 2023, ocasionando o retorno
dos recursos destinados ao programa.

R$ 8.556,00 Continuado Prorrogação 21/02/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUCGP-02
Contratação de Agência de Integração para promover o gerenciamento do 
programa de estágio em 2023 (processo seletivo, recrutamento dos
estudantes, contratação de seguro, etc.)

7/1/2023

A impossibilidade da prorrogação resultará na
inviabilidade de operacionalizar as 190 vagas de
estágio previstas para 2023, ocasionando o retorno
dos recursos destinados ao programa.

R$ 21.192,80 Continuada Prorrogação 18/11/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUCGP-03
Contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais dos conciliadores
e prestadores de serviço voluntário da Justiça Federal do Distrito Federal.

2/1/2023
Os prestadores de serviço voluntários e
conciliadores ficariam sem cobertura de seguro de
acidentes pessoais.

R$ 672,24 Continuada Prorrogação 13/11/2022 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUCGP-04 Realização de cursos/treinamentos voltados aos servidores da SJDF. 31/12/2023
Comprometimento da capacitação dos servidores,
com provável perda de qualidade dos serviços
prestados ao público externo e interno da Seccional.

R$ 100.000,00 Ordinário Inexigibilidade 11/11/2023 26/11/2023 N.A. N.A. N.A.
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NUTEC-01
Prestação de serviço técnico especializado de Tecnologia da Informação
e Telecomunicação (TIC) no âmbito da SJDF, compreendendo os serviços
de atendimento remoto e presencial.

1/4/2023

Comprometimento iminente da prestação de suporte
técnico especializado e funcionamento dos sistemas
judiciais e administrativos da SJDF em razão da
degradação de mão de obra hipossuficiente do
quadro funcional da área de TI, composta de
servidores e prestadores, restando prejuízo
operacional incalculável a esta Seção Judiciária no
que diz respeito às áreas meio e f im.

R$ 1.200.000,00 Continuada Licitação 12/11/2022 02/12/2022 12/12/2022 11/01/2023 10/02/2023

NUTEC-02
Manutenção dos Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e de
Iluminação de Emergência instalados com reposição de peças no Núcleo
de Tecnologia da Informação - Nutec

4/10/2023

Risco de ocorrer um princípio de incêndio e não ser
detectado e alarmado a tempo de se evitar um
incêndio de grandes proporções. Risco de queda ou
esbarrão de pessoas em objetos ou paredes, por
falta de iluminação mínima, em uma evacuação de
emergência das dependências do Nutec.

R$ 49.999,92 Continuada Prorrogação 15/08/2023 N.A. N.A. N.A. N.A.

NUTEC-03
Aquisição de um Sistema de Combate a Incêndio a Gás para ser instalado
na sala do CPD (Datacenter) da SJDF.

30/6/2023

A não contratação incorre em risco de combater o
incêndio e danificar os equipamentos do CPD quando
poderia combater o incêndio e preservar os
equipamentos ou mesmo ser um combate ineficiente.

R$ 250.000,00 Continuada Licitação 10/02/2023 02/03/2023 12/03/2023 11/04/2023 11/05/2023

NUTEC-04

Contratação de empresa especializada para reparo do canal de
comunicação, cabo de fibras ópticas, interligando os Ed. Sede I e Ed.
Sede II da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fornecimento de
material, conectorizações, fusões e certif icações das fibras.

30/6/2023

Não dispor de um link alternativo entre os edifícios
sede I e II em caso de interrupção do link principal.
Prejudicando a comunicação do Edifício Sede II com
os sistemas informatizados internos e externos.

R$ 10.000,00 Ordinária Dispensa 11/05/2023 26/05/2023 N.A. N.A. N.A.

NUTEC-05 Aquisição de  ativos de rede (Sw itch) 30/7/2023

Com a não contratação dos ativos de rede não será
possível prestar suporte adequado e tempestivo,
nem manutenção da disponibilidade e estabilidade no
uso de novas soluções de Tecnologia da Informação
no âmbito da SJDF.

R$ 560.000,00 Ordinária Licitação 12/03/2023 01/04/2023 11/04/2023 11/05/2023 10/06/2023

NUCAF-01
Licenciamento/assinatura para acesso ao Sistema Web de Gestão
Tributária

15/7/2023

Aplicação/interpretação inadequada de alíquotas
tributárias determinadas nas legislações Federais,
Estaduais, Municipais e do DF, retidas na fonte sobre
pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas
contratadas pela Seção Judiciária do D.F.

R$ 7.188,00 Continuada Inexigibilidade 26/05/2023 10/06/2023 N.A. N.A. N.A.


