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    APRESENTAÇÃO 
 

 
Apresentamos o Plano Anual de Contratações - PAC 2021 da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal. 
O PAC tem como finalidade precípua auxiliar a Administração na tomada de decisões, possibilitando uma melhor distribuição dos recursos 

orçamentários, além de aprimorar os controles internos e dar transparência ao processo de aquisição e contratação da Seção Judiciária do Distrito Federal.  
O Plano contempla as aquisições de bens e serviços sujeitos ao procedimento de contratação, por meio de processo de seleção de fornecedores, 

com fundamento no regime jurídico vigente, destacando-se a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019. 
A elaboração de um plano de contratações é essencial para que se tenha a real dimensão tanto da estimativa orçamentária, como no tocante ao 

volume de demandas que serão licitadas ao longo do exercício. Sob esse prisma, o propósito é que, por meio do PAC, sejam identificadas todas as aquisições 
necessárias ao cumprimento da missão institucional para o exercício de 2021, excetuando-se as ações de capacitação de pessoal e aquelas decorrentes de 
rescisões contratuais antecipadas e as contratações emergenciais, as quais, dada a natureza, não permitem o planejamento prévio.  

Por fim, se o PAC tem o propósito de aprimorar a capacidade de planejamento das contratações de todas as áreas da Seccional, de modo que as 
demandas possam ser organizadas e os processos devidamente instruídos, é necessário que sejam cumpridos os prazos estabelecidos para o 
encaminhamento tempestivo das informações à Secretaria Administrativa, a fim de evitar que atrasos na conclusão do Plano resultem na solução de 
continuidade aos objetos já pactuados ou descumprimento das datas prováveis para que os novos objetos sejam licitados no prazo satisfatório. 
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 METODOLOGIA   
 
 

Sendo esta a primeira edição do Plano Anual de Contratações da Seção Judiciária do Distrito Federal, na sua elaboração considerou-se as 
informações disponibilizadas pelas unidades administrativas demandantes, por meio do preenchimento de planilha eletrônica excel, com as intenções de 
contratações para o ano de 2021. 

Participaram desta etapa as seguintes unidades: 
 
- Núcleo de Compras, Licitações e Contratos - NULIC; - Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC ; - Núcleo de Recursos Humanos – NUCRE; - Núcleo de Segurança Institucional – NUSIT; - Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG - Núcleo de Bem-Estar Social - NUBES - Diretoria do Foro - DIREF  (unidades diretamente vinculada - SEREP) - Diretoria da Secretaria Administrativa (unidade vinculada – SEMAD)  A partir das informações disponibilizadas pelas unidades administrativas, foi realizada a consolidação das demandas e a formulação de um 
cronograma para gestão operacional do processo de contratação considerando como referência os tempos médios efetivamente despendidos em exercícios 
anteriores para conclusão dos procedimentos licitatórios, subdivididos nas etapas:  data de entrega do Estudo Técnico Preliminar, da data de entrega do 
Termo de Referência ou Projeto Básico e  da  data efetiva da Contratação / Assinatura do Contrato. 

Além disso, constam ainda os quantitativos e valores estimados informados para cada contratação, que em razão das características intrínsecas de 
cada objeto e da atratividade das demandas pelas empresas que atuam no respectivo segmento, poderão sofrer variações, quando da instrução do processo 
de contratação/aquisição.  
 
  



  

4  

4 
 
NÃO ESCOPO DO PAC 2021 
 
 
Não foram considerados no escopo do PAC as seguintes ações: 
 
- ações de capacitação de pessoal; 
- suprimento de fundos; 
- ações relativas a licenciamento e taxas; 
- convênios e instrumentos afins 
 
 
EXECUÇÃO DO PLANO 
 
 
A execução do PAC ocorrerá durante o ano de 2021 e compreenderá as seguintes etapas: 
 
a) Encaminhamento 
 

As demandas constantes do PAC-2021 serão consideradas encaminhadas a partir do envio dos respectivos processos administrativos à Secretaria 
Administrativa - SECAD, para prosseguimento da contratação ou prorrogação contratual. Nesta etapa, tendo em vista o volume de contratações, será 
imprescindível a colaboração da unidade demandante para que observe os prazos constantes do ANEXO II. 
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b) Acompanhamento 
 

A Secretaria Administrativa – SECAD, por meio do Núcleo de Compras, Licitações e Contratos, realizará o acompanhamento periódico da execução do 
PAC-2021. A análise será realizada mensalmente, mediante a apresentação de dados que demonstrem o andamento da execução. 
 
 
c) Revisão 
 

Visando a melhoria do processo de contratação, poderão ser realizadas revisões periódicas, em decorrência de alterações operacionais, não 
previsíveis e, também, da necessidade de adaptação das demandas à realidade orçamentária. Assim, salvo disposição em contrário, enquanto não editado 
pelo Tribunal Regional Federal, o ato normativo que disciplinará a elaboração do Plano Anual de Contratações e do Cronograma Anual de Execução das 
Contratações no âmbito dos órgãos de 1º e 2º graus da Justiça Federal da 1ª Região, propõe-se duas revisões anuais, a serem realizadas nos meses de abril e 
outubro do ano da execução. 

Estas revisões compreenderão a inclusão, redimensionamento ou cancelamento de demandas e não incluirão alteração dos prazos estabelecidos 
para encaminhamento. 
 
 
OBSERVAÇÕES FINAIS  
 

 
A versão inicial do PAC-2021 e suas versões revisadas serão divulgadas no portal TRF1 - Seção Judiciária do Distrito Federal 

(https://portal.trf1.jus.br/sjdf/pagina-inicial-sjdf.htm). 
 



 

 

 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 
Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  
Locação de equipamentos para registro de ponto eletrônico,com leitor biométrico e cartões de proximidade (RFID) e Kits para cadastro biométrico, com cartão de proximidade (RFID), incluído sua manutenção corretiva, que deverão possuir integração completa como Sistema Tack – Sistema Eletrônico de Frequência – FORPONTO 

O sistema de ponto eletrônico por meio de biometria está em vigor na Seccional e depende desses equipamentos locados para correto funcionamento.

Contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais para voluntários e conciliadores da Justiça Federal do DF. 

Justifica-se pela força de obrigação legal  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 Justiça Federal Distrito Federal.

Torre de suporte/ expositor para halteres  - Capacidade para 20 halteres. Material: Aço carbono. Peso suportado: 20 halteres / até 110 kg. Compatível com halteres emborrachados redondos (bola). Cor: preto, branco ou prata. 

Foi criado o Espaço Cuide-se atendimento aos integrantes da Seccional, que encontra-se sem equipamentos e materiais adequados para a realização das atividades físicas oferecidas. Os equipamentos solicitados são fundamentais para o bom rendimento das atividades físicas propostas no espaço. O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com o macro desafio da Melhoria na Gestão de Pessoas e ao objetivo estratégico de Desenvolver o potencial humano, estabelecidos no Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº 313/2014. 

Bicicleta ergométrica vertical - Elétrica, Sapatas antiderrapantes, Display multifuncional em LCD com funções de medir velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga e relógio. Banco anatômico. Guidão ergonômico. Capacidade: 120 kg. Cor: preta. 

Foi criado o Espaço Cuide-se (espaço de saúde) para atendimento aos integrantes da Seccional, que encontra-se sem equipamentos e materiaispara a realização das atividades físicas oferecidas. Os equipamentos solicitados são fundamentais para o bom rendimento das atividades físicas propostas no espaço. O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com o macro desafio da Melhoria na Gestão de Pessoas e ao objetivo estratégico de Desenvolver o potencial humano, estabelecidos no Planejamento Estratégico da 

  ANEXO I 
PROPOSTA DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 

O sistema de ponto eletrônico por meio de biometria está em vigor na Seccional e depende desses locados para correto funcionamento. SEMAD 2 20/05/2021 7 

se pela força de obrigação legal  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 Justiça Federal Distrito Federal. 
NUCRE 1 28/12/2021 2 

se (espaço de saúde) para atendimento aos integrantes da Seccional, que se sem equipamentos e materiais adequados para a realização das atividades físicas oferecidas. Os equipamentos solicitados são fundamentais para o bom ísicas propostas no espaço. O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com o macro desafio da Melhoria na Gestão de Pessoas e ao objetivo estratégico de Desenvolver o potencial humano, estabelecidos no Planejamento Estratégico da 2020, Anexo da Resolução CJF nº 

SEREP 1 28/12/2021 2 

se (espaço de saúde) para atendimento aos integrantes da Seccional, que se sem equipamentos e materiais adequados para a realização das atividades físicas oferecidas. Os equipamentos solicitados são fundamentais para o bom rendimento das atividades físicas propostas no espaço. O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com o a Gestão de Pessoas e ao objetivo estratégico de Desenvolver o potencial humano, estabelecidos no Planejamento Estratégico da 

SEREP 1 28/12/2021 2 

6 

6 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

1 2 39 106.281,00 106.281,00 

2 1 39 1.323,00 1.323,00 

2 1 52 372,06 372,06 

2 3 52 5.145,33 5.145,33 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  Justiça Federal 2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº 313/2014. 

Fone de ouvido sem fio – Intra-auricular, bluetooth. 
Com a pandemia da COVID-19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos eletrônicos adequados faz-se necessária para a boa qualidade na transmissão de tais eventos.

Adaptador BLUETOOTH para PC 
Com a pandemia da COVID-19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos eletrônicos adequados faz-se necessária para a boa qualidade na transmissão de tais eventos.

Iluminador de LED com tripé ring light usb 16cm. 
Com a pandemia da COVID-19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos eletrônicos adequados faz-se necessária para a boa qualidade na transmissão de tais eventos.

Cabeamento vertical dos edifícios Sede I e Sede II através de Fibra Ótica 
Aprimorar a comunicação entre os equipamentos de rede de forma a dar vazão e resolver os problemas de latência e retardo existentes na rede.

Lançamento de fibra ótica redundante/substituição entre os edifícios sede I e sede II até o CPD da SJDF. 
Criar canal de comunicação redundante ao existente uma vez que em caso de comunicação entre os dois edifícios deixa de se completar. 

Aquisição de equipamento switch para os andares dos edifícios da SJDF 

Atualizar e aprimorar os equipamentos de comunicação entre os andares de cada edifício com o CPD da SJDF. Os atuais equipamentos já estão fora de garantia contratual permanecendo apenas a garantia Lifetime do Fabricante. Equipamentos atuais são limitadores da vazão velocidade de comunicação da rede.
Aquisição de Sistema de controle  de acesso para os Edifícios Sede I e II 

O sistema de controle de acesso dos Edifícios Sede I e II estão desgastados e obsoletos não atendendo a contento as necessidades da SJDF.
Sistema de botão de pânico e intrusão O sistema de controle de acesso instalado no não está contemplado com essa funcionalidade importante. 

Aquisição de armas de fogo 
Atualização do quadro de dotação de armas da SJDF com a substituição das armas calibre .380, padronizando o quadro de dotação  por armas Glock 9mm, com modelos mais portáveis (G19) inclusive para possibilitar cautela para magistr

Câmeras de CFTV 
Com o acréscimo de unidades, varas e setores na SJDF faz-se necessário a ampliação e o melhoramento do monitoramento, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Justiça Federal 2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº 

19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos se necessária para a boa qualidade na transmissão de tais eventos. 
SEREP 1 28/12/2021 2 

19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos se necessária para a boa qualidade na transmissão de tais eventos. 
SEREP 1 28/12/2021 2 

19, sobreveio a demanda por eventos virtuais. A aquisição de equipamentos se necessária para a boa transmissão de tais eventos. 
SEREP 1 28/12/2021 2 

Aprimorar a comunicação entre os equipamentos de rede de forma a dar vazão e resolver os problemas de retardo existentes na rede. NUTEC 1 31/05/2021 4 
Criar canal de comunicação redundante ao existente  falha na linha atual a comunicação entre os dois edifícios deixa de se NUTEC 1 31/03/2021 4 

Atualizar e aprimorar os equipamentos de comunicação entre os andares de cada edifício com o CPD da SJDF. Os atuais equipamentos já estão fora de garantia contratual permanecendo apenas a garantia Lifetime do Fabricante. Equipamentos atuais são limitadores da vazão velocidade de comunicação da rede. 
NUTEC 1 30/04/2021 4 

O sistema de controle de acesso dos Edifícios Sede I e II estão desgastados e obsoletos não atendendo a contento as necessidades da SJDF. NUSIT 1 15/05/2021 4 
O sistema de controle de acesso instalado no Ed sede III não está contemplado com essa funcionalidade NUSIT 1 15/05/2021 4 
Atualização do quadro de dotação de armas da SJDF com a substituição das armas calibre .380, padronizando o quadro de dotação  por armas Glock 9mm, com modelos mais portáveis (G19) inclusive para possibilitar cautela para magistrados 

NUSIT 1 01/07/2021 4 

Com o acréscimo de unidades, varas e setores na SJDF se necessário a ampliação e o melhoramento do monitoramento, tanto qualitativamente quanto NUSIT 1 01/07/2021 4 

7 

7 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 52 397,06 397,06 

2 1 52 27,60 27,60 

2 3 52 32,00 32,00 

1 3 51 30.000,00 30.000,00 

1 3 51 80.000,00 80.000,00 

2 3 52 185.500,00 185.500,00 

1 3 52 455.150,00 455.150,00 

1 3 52 45.400,00 45.400,00 

2 3 52 50.000,00 50.000,00 

2 3 30 16.000,00 16.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  
Aquisição de máquinas, ferramentas  e equipamentos para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos da Seção Judiciária 

Manter em pleno funcionamento a oficina mecânica, na qual se realiza manutenções corretivas e na frota da SJDF e ainda considerando que as ferramentas existentes estão em péssimo estado de conservação. 

Máquina para teste e limpeza de injetores GDI - Máquina de limpeza de Bico Padrão e GDI Solenoide 
Manter em pleno funcionamento a oficina mecânica, na qual se realiza manutenções corretivas e preventivas na frota da SJDF e ainda considerando que as ferramentas existentes estão em péssimo estado de conservação. 

HD Disco Rígido (HD) para sistemas CFTV de grande porte, capacidade 64 Ampliação de capacidade de armazenamento e substituição de equipamentos defeituosos
Bateria para equipamento taser Manutenção dos equipamentos taser
Munição para arma de fogo Com aquisição de novas armas adquiridas necessitamunição para uso e treinamento
Carregador para arma Glock G17 Com aquisição de novas armas adquiridas necessitade carregadores adicionais para as armas, que foram recebidas sem este equipamento
Dispositivos elétricos incapacitantes para atender a demanda da segurança interna da SJDF (SPARK) em substituição a equipamentos TASER em função da inexistência de manutenção 

Equipamento fundamental para garantia da interna, sem necessidade de meios mais gravosos

Pneu para veículos da  frota Para manutenção segura da frota é necessário a aquisição de pneus para toda frota
Serviços de recarga e insumos para extintores Equipamentos fundamentais no combate a incêndios

Fornecimento de chaves 
A contratação visa atender à demanda proveniente de todas as unidades da SeçãoFederal,  haja vista a inexistência de artífices com tal atribuição no quadro de servidores do Órgão

Fornecimento de peças para manutenção em veículos 
Manter, durante o exercício de oficiais em condições satisfatórias de uso e de segurança, conforme as normas técnicas previstas em cada manual do usuário, mediante manutenções corretivas e preventivas, e evitar que os serviços atendidos pela frota sofram soluçã

Serviços de manutenção dos equipamentos de raio x Manter os equipamentos de inspeção de segurança sempre em condições de utilização plena
Serviços terceirizados - BRIGADA DE INCÊNDIO Manter os serviços de pronto atendimento com qualidade e eficiência 
Serviços terceirizados - BRIGADA DE INCÊNDIO Manter os serviços de pronto atendimento com qualidade e eficiência 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Manter em pleno funcionamento a oficina mecânica, na manutenções corretivas e preventivas frota da SJDF e ainda considerando que as ferramentas existentes estão em péssimo estado de NUSIT 1 20/08/2021 4 

Manter em pleno funcionamento a oficina mecânica, na manutenções corretivas e preventivas frota da SJDF e ainda considerando que as ntas existentes estão em péssimo estado de NUSIT 1 01/03/2021 4 

Ampliação de capacidade de armazenamento e defeituosos NUSIT 1 01/07/2021 4 
Manutenção dos equipamentos taser NUSIT 1 01/07/2021 4 
Com aquisição de novas armas adquiridas necessita-se munição para uso e treinamento NUSIT 1 01/07/2021 2 
Com aquisição de novas armas adquiridas necessita-se de carregadores adicionais para as armas, que foram recebidas sem este equipamento NUSIT 1 01/07/2021 2 

Equipamento fundamental para garantia da segurança interna, sem necessidade de meios mais gravosos NUSIT 1 01/07/2021 4 

Para manutenção segura da frota é necessário a aquisição de pneus para toda frota NUSIT 1 01/07/2021 4 
Equipamentos fundamentais no combate a incêndios NUSIT 1 01/12/2021 4 
A contratação visa atender à demanda proveniente de todas as unidades da Seção Judiciária do Distrito Federal,  haja vista a inexistência de artífices com tal atribuição no quadro de servidores do Órgão 

NUSIT 1 30/12/2021 4 

Manter, durante o exercício de 2021, a frota de veículos oficiais em condições satisfatórias de uso e de segurança, conforme as normas técnicas previstas em cada manual do usuário, mediante manutenções corretivas e preventivas, e evitar que os serviços atendidos pela frota sofram solução de continuidade 
NUSIT 1 30/12/2021 4 

Manter os equipamentos de inspeção de segurança sempre em condições de utilização plena NUSIT 2 25/01/2021 7 
Manter os serviços de pronto atendimento com NUSIT 2 31/10/2021 7 
Manter os serviços de pronto atendimento com NUSIT 2 30/06/2021 7 

8 

8 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 52 13.170,14 13.170,14 

2 1 52 1.875,89 1.875,89 

2 1 30 9.549,95 9.549,95 
2 1 30 17.500,00 17.500,00 
2 1 30 8.100,00 8.100,00 

2 1 30 9.750,00 9.750,00 

1 1 30 37.500,00 37.500,00 

2 1 30 20.045,00 20.045,00 
2 1 39 15.000,00 15.000,00 

1 1 39 15.700,00 15.700,00 

1 1 39 93.308,20 93.308,20 

1 2 39 511.162,08 477.084,61 
1 2 37 778.004,89 131.828,60 
1 2 37 722.584,25 363.299,31 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  
Serviços terceirizados - VIGILÂNCIA desarmada Manter os serviços de vigilância patrimonial com qualidade e eficiência 
Contratação de seguro da frota de veículos Atendimento a norma do CJF que determina a cobertura securitária de toda a frota oficial
Serviços Terceirizados - AGENTE DE PORTARIA Manter os serviços de atendimento,  identificação E triagem dos usuários da SJDF 
Aquisição de uniforme para agentes de segurança Manter a padronização do fardamento dos agentes de segurança representando um medida de segurança mais 
Aquisição de cartão para SCA Possibilitar a confecção de crachás para servidores e demais usuários 
Manutenção de equipamento desfibrilador - DEA Manter o sistema de sobrevida dos equipamentos existentes em condições 
Aquisição de colete balístico tipo camisa blindada Possibilitar medida de segurança discreta e apta para garantia em caso de alto risco para de magistrados ameaçados 
Procedimentos para renovação do porte de armas de fogo - categoria institucional 

Manter habilitada a equipe do Grupo Especial de Segurança no porte de armamento segurança de pessoas 
Contratação de prestação de serviços em saúde (Serviço Médico) Continuidade dos atendimentos prestados pelo Serviço Médico da SJDF 
Contratação de profissional/empresa para elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT 

A contratação visa atender à demanda proveniente do CEJUC - S JDF,  haja vista a inexistência de artífices com tal atribuição no quadro de servidores do Órgão.
Materiais de consumo Farmacológicos/Medicamentos Atender demanda nos atendimentos prestados aos magistrados, servidores e outros desta SJDF.
Materiais de consumo Odontológicos Atender demanda nos atendimentos  Odontológicos aos magistrados e servidores desta SJDF.
Materiais de consumo Hospitalares Atender demanda nos atendimentos magistrados, servidores e outros desta SJDF
Bancadas em granito e cubas de apoio para sanitários. Atender à demanda por substituições, novas instalações e reformas no âmbito da Seção Judiciária Federal-SJDF. 

Revestimento em granito (piso e rodapé), 

O material se faz necessário para atender à demanda decorrente das obras e serviços de reforma e adaptações em curso nos edifíciosmelhor acomodação das unidades jurisdicionais e administrativas na edificação, e os que serão executados no decorrer do exercício de 2020, dentro das atividades de manutenção predial, executada pela mão de obra terceirizada à disposição Judiciária do Distrito Federal, além de encerrar o objetivo de manutenção do padrão existente.

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Manter os serviços de vigilância patrimonial com NUSIT 1 31/12/2021 4 
Atendimento a norma do CJF que determina a cobertura securitária de toda a frota oficial NUSIT 2 12/03/2021 7 

atendimento,  identificação E NUSIT 2 28/02/2021 7 
Manter a padronização do fardamento dos agentes de segurança representando um medida de segurança a NUSIT 1 01/07/2021 4 
Possibilitar a confecção de crachás para servidores e NUSIT 1 01/03/2021 4 

sistema de sobrevida dos equipamentos NUSIT 1 01/08/2021 4 
Possibilitar medida de segurança discreta e apta para garantia em caso de alto risco para vida especialmente NUSIT 1 01/06/2021 4 
Manter habilitada a equipe do Grupo Especial de Segurança no porte de armamento para ações de NUSIT 1 31/10/2021 4 
Continuidade dos atendimentos prestados pelo Serviço NUBES 2 09/07/2020 7 
A contratação visa atender à demanda proveniente do S JDF,  haja vista a inexistência de artífices com quadro de servidores do Órgão. NUBES 1 14/06/2021 2 
Atender demanda nos atendimentos prestados aos magistrados, servidores e outros desta SJDF. NUBES 1 30/09/2021 2 
Atender demanda nos atendimentos  Odontológicos aos magistrados e servidores desta SJDF. NUBES 1 30/09/2021 2 
Atender demanda nos atendimentos prestados aos magistrados, servidores e outros desta SJDF NUBES 1 30/09/2021 2 
Atender à demanda por substituições, novas instalações e reformas no âmbito da Seção Judiciária do Distrito NUASG 1 01/03/2021 4 
O material se faz necessário para atender à demanda decorrente das obras e serviços de reforma e edifícios-sede I, II e III, para melhor acomodação das unidades jurisdicionais e administrativas na edificação, e os que serão executados no decorrer do exercício de 2020, dentro das atividades de manutenção predial, executada pela mão de obra terceirizada à disposição da Seção Judiciária do Distrito Federal, além de encerrar o objetivo de manutenção do padrão existente. 

NUASG 1 01/03/2021 4 

9 

9 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 
1 2 37 2.289.612,72 2.289.612,72 
1 2 39 30.000,00 23.750,00 
1 2 37 977.475,36 822.708,43 

2 1 30 15.000,00 15.000,00 

2 1 30 3.300,00 3.300,00 
1 1 39 20.000,00 20.000,00 

2 1 30 49.000,00 49.000,00 

2 1 39 17.000,00 17.000,00 

1 2 37 1.245.588,00 1.245.588,00 

2 1 39 2.000,00 2.000,00 

2 1 30 3.000,00 3.000,00 
2 1 30 5.000,00 5.000,00 
2 1 30 9.500,00 9.500,00 

2 1 30 90.900,00 40.000,00 

2 1 30 400.100,00 50.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  

 Persianas Verticais. 

O objeto pretendido visa minimizar os desconfortos óptico e térmico provocados solares nos locais onde se pretende a instalação das persianas verticais, bem como diminuir a exposição do mobiliário e dos equipamentos desta Seção Judiciária à irradiação solar. Destina-se ainda à substituição e recomposição das persianas instaladas nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal, muitas em mau estado, quer pelo transcurso do tempo, quer pela ação humana. 

Divisórias especiais 

A aquisição tem por finalidade a para a divisão de espaços físicos nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de acomodar novas unidades, assim como a reordenação de unidades já instaladas, seja pelo melhor aproveitamento dos ambientes ou por força de reformas nas estruturas dos edifícios sede e seus anexos. As adequações mencionadas tem por objetivo proporcionar melhor acomodação a magistrados, servidores e colaboradores, com reflexos positivos no atendimento destes aos jurisdicionados.

Divisórias sanitárias, portas e respectivos acessórios. 

Os sanitários do edifício sede I da Seccional possuem instalações antigas, e suas divisórias já não estão atendendo aos padrões modernos, proporcionar comodidades aos usuários, bem como as praticidades de limpeza e conservação que as novas tecnologias oferecem. Também, devido ao uso, a estrutura daqueles ambientes sofrem desgastes, necessitando naturalmente de substituição das paque as integram. 

Aparelhos de ar-condicionado Substituição de equipamentos antigos e em estado de obsolescência existentes nas diversas unidades desta Seção Judiciária. 

Material para instalação de  ar-condicionado (compressor e  bomba de drenagem, gás, espuma, cobre, fita) 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à instalação e manutenção de equipamentos de aredifícios-sede desta Seccional. 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
O objeto pretendido visa minimizar os desconfortos óptico e térmico provocados pela incidência de raios solares nos locais onde se pretende a instalação das persianas verticais, bem como diminuir a exposição do mobiliário e dos equipamentos desta Seção Judiciária à se ainda à substituição e persianas instaladas nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal, muitas em mau estado, quer pelo transcurso do tempo, quer pela ação 

NUASG 1 16/03/2021 4 

A aquisição tem por finalidade a execução de serviços para a divisão de espaços físicos nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de acomodar novas unidades, assim como a reordenação de unidades já instaladas, seja pelo mbientes ou por força de reformas nas estruturas dos edifícios sede e seus anexos. As adequações mencionadas tem por objetivo proporcionar melhor acomodação a magistrados, servidores e colaboradores, com reflexos positivos no cionados. 

NUASG 1 18/05/2021 4 

Os sanitários do edifício sede I da Seccional possuem instalações antigas, e suas divisórias já não estão atendendo aos padrões modernos, deixando de proporcionar comodidades aos usuários, bem como as praticidades de limpeza e conservação que as novas tecnologias oferecem. Também, devido ao uso, a estrutura daqueles ambientes sofrem desgastes, necessitando naturalmente de substituição das partes 

NUASG 1 04/09/2021 4 

Substituição de equipamentos antigos e em estado de obsolescência existentes nas diversas unidades desta NUASG 1 08/06/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de especificamente destinado à instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado nos  
NUASG 1 13/05/2021 4 

10 

10 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 30 57.000,00 25.000,00 

2 1 30 373.800,00 150.000,00 

2 1 30 330.000,00 44.000,00 

2 1 30 474.292,97 80.000,00 

2 1 30 291.867,50 120.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  

Forro e divisórias de gesso. 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à instalação de forros e divisórias de gesso para adaptação de espaços físicos no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF, tendo em vista a melhoria das indas unidades e a sua reordenação, de modo a possibilitar melhor acomodação a magistrados e servidores, com reflexos positivos na produtividade e no atendimento ao jurisdicionado.

Material para marcenaria. 
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. 

Aquisição de materiais hidráulicos (tubos, conexões, louças, velas). 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material hidráulico destinado à manutenção predial e adaptação de espaços físicosJudiciária do Distrito Federal-melhoria das instalações das unidades, de modo a possibilitar melhor acomodação a magistrados e servidores, com reflexos positivos na produtividade e no atendimento ao jurisdicionado

Materiais elétricos (fios, cabos, UTP, fita isolante, interruptor, tomada, canaleta, disjuntor, abraçadeira, luminária de emergência. 

Atender à demanda por materiais elétricos a serem utilizados nos serviços de manutenção predial, pequenas reformas e novas instalações no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federalreposição do estoque destinado a futuras obras/reformas. 

Material para instalação de CFTV. 

Atender à demanda do Nusit para instalação de CFTV, tendo em vista a velocidade com que equipamentos eletrônicos ganham novas funcionalidades tecnológicas e tornam obsoletos seus antecessores em curto espaço de tempo, colocando a Seção Federal frente à uma situação inevitável: a permanente atualização tecnológica dos equipamentos utilizados no processo de captação e armazenamento de imagens para fins de controle pela segurança interna, com vistas à identificação de atitudes suspeitas ou delituosas nas instalações da Seccional. 
Materiais de alvenaria. Atender à demanda por obras e reformas no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federalreposição do estoque mínimo. 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material especificamente destinado à instalação de forros e divisórias de gesso para adaptação de espaços físicos no âmbito da Seção Judiciária do Distrito SJDF, tendo em vista a melhoria das instalações das unidades e a sua reordenação, de modo a possibilitar melhor acomodação a magistrados e servidores, com reflexos positivos na produtividade e no atendimento ao jurisdicionado. 

NUASG 1 03/06/2021 4 

Atender à demanda por produção de mobiliário e demais objetos produzidos na marcenaria da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como garantir a  
NUASG 1 13/07/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material hidráulico destinado à manutenção predial e adaptação de espaços físicos no âmbito da Seção -SJDF, tendo em vista a melhoria das instalações das unidades, de modo a possibilitar melhor acomodação a magistrados e servidores, com reflexos positivos na produtividade e no atendimento ao jurisdicionado. 

NUASG 1 13/08/2021 4 

Atender à demanda por materiais elétricos a serem serviços de manutenção predial, pequenas reformas e novas instalações no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF e para reposição do estoque destinado a futuras 
NUASG 1 13/08/2021 4 

Atender à demanda do Nusit para instalação de CFTV, tendo em vista a velocidade com que equipamentos eletrônicos ganham novas funcionalidades tecnológicas e tornam obsoletos seus antecessores em curto espaço de tempo, colocando a Seção Judiciária do Distrito Federal frente à uma situação inevitável: a permanente atualização tecnológica dos equipamentos utilizados no processo de captação e armazenamento de imagens para fins de controle pela segurança interna, com vistas atitudes suspeitas ou delituosas nas 

NUASG 1 15/07/2021 4 

Atender à demanda por obras e reformas no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF e para  NUASG 1 24/09/2021 4 

11 

11 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 30 164.411,00 40.000,00 

2 1 30 376.161,93 120.000,00 

2 1 30 243.732,70 120.000,00 

2 1 30 484.764,47 145.000,00 

2 1 30 23.422,50 20.000,00 

2 1 30 55.289,00 30.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  
Impermeabilização e revestimento. 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à manutenção predial nos edifícios-sede desta Seccional.

Materiais de pintura 
Atender à demanda por esse tipo de material a ser utilizado imediatamente nos serviços de manutenção e reformas, como também na reposição do Seção Judiciária do Distrito Federal

Serralheria e perfis metálicos. 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à produção de marcenaria, instalação de equipamentos de arcondicionado e manutenção predial em geral nos edifícios-sede desta Seccional. 

Ferramentas de consumo para manutenção predial. 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais Seção Judiciária do Distrito Federal ferramentas de uso diário pela equipe de técnicos e profissionais de manutenção. 

Máquinas e equipamentos para manutenção predial. Substituição de equipamentos antigos e em estado de obsolescência existentes principalmente na Seção de Serviços Gerais - SESEG desta Seção Judiciária.

Eletrodomésticos e purificadores 

Suprir a demanda da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF no tocante a eletrodomésticos de uso diário nas copas das unidades administrativas e jurisdicionais e proporcionar bem-estar a magistrados, servidores, prestadores de serviço e ao público em geral nos edifícios da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Motobombas 
A presente aquisição tem por das bombas antigas, com longo tempo de uso, como também a ampliação da capacidade de drenagem de águas servidas com sólidos em suspensão dos poços de captação dos edifícios da Seção Judiciária do DF.

Acrílico 

A presente aquisição tem por objeto possibilitar a continuidade dos trabalhos de programação visual e de sinalização, como também para a instalação de barreiras físicas nas estações de trabalho, visando à prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio do coronavírus, causador da COVIDâmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal.

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material especificamente destinado à manutenção sede desta Seccional. 

NUASG 1 01/07/2021 4 

Atender à demanda por esse tipo de material a ser utilizado imediatamente nos serviços de manutenção e reformas, como também na reposição do estoque da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF. 
NUASG 1 24/09/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de especificamente destinado à produção de marcenaria, instalação de equipamentos de ar-condicionado e manutenção predial em geral nos  
NUASG 1 01/07/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF no tocante a ferramentas de uso diário pela equipe de técnicos e NUASG 1 06/05/2021 4 

Substituição de equipamentos antigos e em estado de obsolescência existentes principalmente na Seção de SESEG desta Seção Judiciária. NUASG 1 24/06/2021 4 
Suprir a demanda da Seção Judiciária do Distrito SJDF no tocante a eletrodomésticos de uso diário nas copas das unidades administrativas e jurisdicionais e proporcionar condições mínimas de estar a magistrados, servidores, prestadores de serviço e ao público em geral nos edifícios da Seção 

NUASG 1 09/10/2021 4 

A presente aquisição tem por objetivo a substituição das bombas antigas, com longo tempo de uso, como também a ampliação da capacidade de drenagem de águas servidas com sólidos em suspensão dos poços de captação dos edifícios da Seção Judiciária do DF. 
NUASG 1 06/08/2021 4 

A presente aquisição tem por objeto possibilitar a continuidade dos trabalhos de programação visual e de sinalização, como também para a instalação de barreiras físicas nas estações de trabalho, visando à riscos de disseminação e contágio do coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

NUASG 1 04/09/2021 4 

12 

12 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 30 68.151,70 50.000,00 

2 1 30 121.767,00 80.000,00 

2 1 30 159.914,20 40.000,00 

2 1 30 150.873,12 30.000,00 

2 1 52 90.942,84 45.000,00 

2 1 52 186.721,90 100.000,00 

2 1 52 52.440,00 20.000,00 

2 1 30 436.370,00 50.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  

Programação visual e de incêndio. 
A presente aquisição visa suprir as necessidades Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à programação visual e identificação de dispositivos de prevenção e combate a incêndios para os edifíciosSeccional. 

Lixeiras 
A presente aquisição visa repor os estoques desse utensílio, objetivando atender às solicitações das unidades jurisdicionais e administrativas da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF.

Tapetes de borracha, lonas. 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado à serviços gerais e manutenção predial nos edifícios

Rodapé em material sintético. 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais material especificamente destinado ao acabamento de áreas reformadas e substituição de peças com desgaste avançado nos edifícios-sede desta Seccional.

Cadeiras e sofás 
Aquisição para atender à demanda de novas instalações e substituição de cadeiras, antigas ou com defeito, reposição de estoque mínimo de reposição de segurança, além de eventos desta Seccional.

Gaveteiros 

Finalidade a aquisição de gaveteiros para uso nas novas mesas de gabinetes de magistrados e estações de trabalho de servidores e prestadores de serviço, as quais foram produzidas internamente na marcenaria da SJDF, em substituição a móveis antigos que possuem gaveteiros integrados aos mesmos, porém, o novo mobiliário (mesas e estações de trabalho) não dispõedeste acessório, fazendo-se necessário sua aquisição, visando também a modernização dos ambientes, de modo a proporcionar melhores condições ergonômicas aos usuários. 

Peças Sistema de Controle de Acesso   (Catracas) 
A aquisição ora pretendida tem por finalidade a realização de manutenção corretiva nos bloqueadores (catracas) instalados nesta Seccional, tendo em vista a importância do controle eficaz do acesso às instalações desta Seção Judiciária do Distrit

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material especificamente destinado à programação visual e identificação de dispositivos de prevenção e combate a incêndios para os edifícios-sede desta 

NUASG 1 01/07/2021 4 

A presente aquisição visa repor os estoques desse utensílio, objetivando atender às solicitações das unidades jurisdicionais e administrativas da Seção SJDF. 
NUASG 1 10/06/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material especificamente destinado à serviços gerais e manutenção predial nos edifícios-sede desta Seccional. 
NUASG 1 10/05/2021 4 

A presente aquisição visa suprir as necessidades do Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG de material especificamente destinado ao acabamento de substituição de peças com desgaste sede desta Seccional. 
NUASG 1 01/07/2021 4 

Aquisição para atender à demanda de novas instalações e substituição de cadeiras, antigas ou com defeito, reposição de estoque mínimo de reposição de segurança, além de eventos desta Seccional. 
NUASG 1 01/07/2021 4 

Finalidade a aquisição de gaveteiros para uso nas novas mesas de gabinetes de magistrados e estações de trabalho de servidores e prestadores de serviço, as quais foram produzidas internamente na marcenaria da SJDF, em substituição a móveis antigos que possuem gaveteiros integrados aos mesmos, porém, o novo mobiliário (mesas e estações de trabalho) não dispõe se necessário sua aquisição, visando também a modernização dos ambientes, de modo a proporcionar melhores condições ergonômicas 

NUASG 1 24/04/2021 4 

A aquisição ora pretendida tem por finalidade a realização de manutenção corretiva nos bloqueadores (catracas) instalados nesta Seccional, tendo em vista a importância do controle eficaz do acesso às instalações desta Seção Judiciária do Distrito Federal. 
NUASG 1 30/04/2021 4 

13 

13 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 30 28.133,00 10.000,00 

2 1 30 58.680,20 10.000,00 

2 1 30 70.173,30 30.000,00 

2 1 30 384.550,00 40.000,00 

2 1 30 90.746,00 50.000,00 

2 1 30 42.000,00 10.000,00 

2 1 30 208.400,00 50.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  

Acessórios compatíveis com a pistola G-17. 

A aquisição ora pleiteada tempara o serviço de segurança de autoridades, uma vez que, viabiliza a utilização do moderno armamento recém incorporado a SJDF , PA84.2019.4.01.8005., para o qual não há na SJDF nenhum acessório compatível, haja vista que o armamento adquirido é de dimensão e modelo totalmente diferente do armamento atual, não sendo possível aproveitar os coldres, porta carregadores, carregadores ou cinto táticos específicos. 

Equipamentos fotográficos 
Suprir as necessidades da Seção de Comunicação Social – SECOM e da Seção de Relações Públicas e Cerimonial – SEREP, mediante a aquisição de equipamentos fotográficos, lentes, equipamentos de edição de imagem, modernos, com o intuito de promover melhor resultado no registro fotográfico institucionais.

Placas de sinalização e segurança 
A recente construção das escadas de incêndio no Edifício Sede III e da SEDE I requer a rotas de fuga e a consequente sinalização destas, bem como a substituição de materiais degradados pelo uso.

Material para COVID - consumo (álcool sabonete, máscara , touca, óculos, jaleco, luva, dispenser, borrifador, protetor facial, face shield, mascara personalizada. 

A presente aquisição visa atender à demanda emergencial de material para prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio do coronavírus, causador da COVID-19. 

Serviços de limpeza das caixas de esgoto e caixas-d’água 
A presente contratação justificamanter limpas e sem mal cheiro as caixas de recebem os resíduos de sanitários e torneiras dos nossos prédios, assim como para evitar a obstrução da tubulação pelo volume de detritos lançados.

Exaustores. Substituição de equipamentos antigosobsolescência existentes nas diversas unidades desta Seção Judiciária. 
Manutenção elevadores Sede I Segurança e bom funcionamento dos equipamentos
Manutenção elevadores Sede II Segurança e bom funcionamento dos equipamentos
Manutenção elevadores Sede III Segurança e bom funcionamento dos equipamentos
Fornecimento de caçambas para remoção de entulhos Remoção de entulhos de obras, restos da marcenaria e outros rejeitos em geral, não recolhidos pelo sistema de coleta urbana 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 

A aquisição ora pleiteada tem-se como fundamental para o serviço de segurança de autoridades, uma vez que, viabiliza a utilização do moderno armamento recém incorporado a SJDF , PA-SEI 0007697-84.2019.4.01.8005., para o qual não há na SJDF nenhum , haja vista que o armamento adquirido é de dimensão e modelo totalmente diferente do armamento atual, não sendo possível aproveitar os coldres, porta carregadores, carregadores 

NUASG 1 03/08/2021 4 

Suprir as necessidades da Seção de Comunicação Social SECOM e da Seção de Relações Públicas e Cerimonial SEREP, mediante a aquisição de equipamentos fotográficos, lentes, equipamentos de edição de com o intuito de promover melhor resultado no registro fotográfico institucionais. 
NUASG 1 15/07/2021 4 

A recente construção das escadas de incêndio no Edifício Sede III e da SEDE I requer a redefinição das rotas de fuga e a consequente sinalização destas, bem como a substituição de materiais degradados pelo uso. 
NUASG 1 03/09/2021 4 

A presente aquisição visa atender à demanda emergencial de material para prevenção e redução dos contágio do coronavírus, NUASG 1 22/07/2021 4 

A presente contratação justifica-se pela 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. 
NUASG 1 01/07/2021 4 

Substituição de equipamentos antigos e em estado de obsolescência existentes nas diversas unidades desta NUASG 1 05/04/2021 4 
Segurança e bom funcionamento dos equipamentos NUASG 2 16/05/2021 4 
Segurança e bom funcionamento dos equipamentos NUASG 2 23/08/2021 4 
Segurança e bom funcionamento dos equipamentos NUASG 2 12/12/2021 4 
Remoção de entulhos de obras, restos da marcenaria e outros rejeitos em geral, não recolhidos pelo sistema de NUASG 1 15/12/2021 4 

14 

14 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

2 1 30 13.675,00 10.000,00 

2 1 30 81.991,82 81.991,82 

2 1 30 19.267,00 15.000,00 

2 1 30 204.374,10 65.999,00 

2 1 39 14.000,00 14.000,00 

2 1 30 24.346,00 5.000,00 
1 2 39 141.779,97 49.779,97 
1 2 39 73.159,32 25.467,96 
1 2 39 42.408,00 21.204,00 
1 1 39 27.850,00 15.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  Fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas Fornecimento e a remoção dos vidros e espelhos substituídos e a instalação dos novos
Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros (com e sem gás) e em garrafões de 20 (vinte) litros. 

Suprir as necessidades da população fixa e flutuante da Seção Judiciária do Distrito Federal 

CEB - fornecimento de energia elétrica edifício sede I Fornecer energia elétrica para o funcionamento do edifício Sede I desta Seccional 
CEB -fornecimento de energia elétrica edifício sede II Fornecer energia elétrica para o funcionamento dos edifício Sede II desta Seccional 
CEB - fornecimento de energia elétrica edifício sede III Fornecer energia elétrica para o funcionamento dos edifício Sede II desta Seccional 
CEB - fornecimento de energia elétrica edifício SGON e bomba de incêndio Fornecer energia elétrica para o funcionamento do SGON e bomba e incêndio localizada no 
CAESB - fornecimento de água para as dependências deste Seccional Fornecer água para todos os prédios da JF

Serviços de fornecimento de carimbos Atender as necessidades das Varas Federais e das Unidades Administrativas da Seção Judiciária do Distrito Federal 
Fornecimento de gêneros alimentícios industrializados, a esta Seção Judiciária do Distrito Federal Fornecimento de produtos para atender as demandas desta Seccional 

Serviços de dedetização/desratização 

No meio urbano, o homem criou e continua propiciando condições favoráveis à proliferação de pragas, muitas delas plenamente adaptadas ao ambiente doméstico, como baratas, moscas e roedores, todos de importância para a saúde pública, devido à grande capacidade de propagação de microrganismos patogênicos por meio de seus corpos, patas, secreções e urina, além de, no caso das baratas, causarem danos a aparelhos eletroeletrônicos. Portanto, a contratação ora pretendida faz-se indispensável para o combate às pragas que infestam os ambientes da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais reprográficos/copiadoras e impressoras, cópias e impressões momo e policromáticas em papel e cartões, com fornecimento de todos os insumos. 

Produtividade e redução de custo

Contratação de serviços e produtos da empresa de Correios e Telégrafos - ECT. Serviço em regime de monopólio

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Fornecimento e a remoção dos vidros e espelhos substituídos e a instalação dos novos NUASG 1 07/01/2021 4 

Suprir as necessidades da população fixa e flutuante da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF NUASG 1 01/10/2021 4 

para o funcionamento do  NUASG 2 11/05/2021 2 
para o funcionamento dos  NUASG 2 11/05/2021 2 
para o funcionamento dos  NUASG 2 07/01/2021 2 
para o funcionamento do SGON e bomba e incêndio localizada no edifício Sede I NUASG 2 07/01/2021 2 

Fornecer água para todos os prédios da JF NUASG 1 07/01/2021 3 
necessidades das Varas Federais e das Unidades Administrativas da Seção Judiciária do Distrito NUASG 1 15/12/2021 2 

Fornecimento de produtos para atender as demandas NUASG 1 15/12/2021 4 
No meio urbano, o homem criou e continua propiciando condições favoráveis à proliferação de muitas delas plenamente adaptadas ao ambiente doméstico, como baratas, moscas e roedores, todos de importância para a saúde pública, devido à grande capacidade de propagação de microrganismos patogênicos por meio de seus corpos, patas, secreções lém de, no caso das baratas, causarem danos a aparelhos eletroeletrônicos. Portanto, a contratação se indispensável para o combate às pragas que infestam os ambientes da Seção Judiciária 

NUASG 1 15/12/2021 4 

Produtividade e redução de custo NUASG 1 17/08/2021 4 

Serviço em regime de monopólio NUASG 2 04/04/2021 2 

15 

15 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 
1 1 30 39.950,00 25.000,00 

1 1 30 37.410,00 37.410,00 

1 2 39 800.000,00 800.00,00 
1 2 39 600.000,00 600.000,00 
1 2 39 800.000,00 800.000,00 
1 2 39 223.000,00 65.000,00 

2 1 39 439.000,00 439.000,00 

1 1 39 1.741,50 1.500,00 

1 1 30 69.006,40 30.000,00 

1 1 39 6.798,00 6.798,00 

1 2 39 55.236,00 55.236,00 

1 2 39 400.000,00 320.000,00 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  
Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nos edifícios da Justiça Federal de Primeira Instância - SJDF 

Por se tratar de serviço essencial de natureza contínua, cuja interrupção compromete a realização da missão institucional, pois  as comunicaçdistância permitem agilizar os procedimentos internos mediante contato com magistrados e servidores.
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 

Propiciar as perfeitas condições de conservação e de funcionamento da central telefônica instalada no Ed. SEDE III. 
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, com capacidade para 400 ramais analógicos, 160 ramais digitais, com 60 troncos digitais E1 CAS. 

Propiciar as perfeitas condições de conservação e de funcionamento das centrais telefônicas instaladas no Ed. SEDE I e SEDE II 

Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nos edifícios da Justiça Federal de Primeira Instância - SJDF - SEDAJ 

Por se tratar de serviço essencial de natureza contínua, cuja interrupção compromete a realização da missão institucional, pois  as comunicações locais e longa distância permitem agilizar os procedimentos internos mediante contato com magistrados e servidores.
Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular (SMC), nas modalidades local (VC1) e de longa distância nacional (VC2 e VC3). 

Utilização de novas tecnologias; ampliação das formas de comunicação para maximixar a utilização de mão de obra; utilização remota de sistejurisdicionais; acesso às informações de caixa de email por smartphones ou notebooks funcionais.
Material de Expediente Aquisição de material de expediente para atender as necessidades de toda a administração
Toneres Suprir a administração do material necessários as impressões.
Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e copeiragem 

Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional
Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo 

Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional

Prestação de serviços de apoio técnico na área de engenharia, mediante alocação de mão de obra especializada 

Assegurar prestação de serviços especializados de engenharia, de modo a proporcionar à Administração o suporte indispensável à elaboração de projetos básicos, termos de referência, projetos executigerenciamento de riscos, gestão e fiscalização de obras de engenharia e seus conexos 

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Por se tratar de serviço essencial de natureza contínua, cuja interrupção compromete a realização da missão institucional, pois  as comunicações locais e longa distância permitem agilizar os procedimentos internos mediante contato com magistrados e servidores. 

NUASG 2 25/03/2021 4 

Propiciar as perfeitas condições de conservação e de funcionamento da central telefônica instalada no Ed. NUASG 2 18/03/2021 4 

Propiciar as perfeitas condições de conservação e de funcionamento das centrais telefônicas instaladas no NUASG 2 07/11/2021 4 

Por se tratar de serviço essencial de natureza contínua, cuja interrupção compromete a realização da missão institucional, pois  as comunicações locais e longa distância permitem agilizar os procedimentos internos mediante contato com magistrados e servidores. 
NUASG 2 25/03/2021 4 

Utilização de novas tecnologias; ampliação das formas de comunicação para maximixar a utilização de mão de obra; utilização remota de sistemas administrativos e ; acesso às informações de caixa de email por smartphones ou notebooks funcionais. 
NUASG 2 27/03/2021 4 

Aquisição de material de expediente para atender as de toda a administração NUASG 1 04/01/2021 4 
Suprir a administração do material necessários as impressões. NUASG 1 04/01/2021 4 
Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF de serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional NUASG 2 01/01/2021 4 
Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF de serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional NUASG 2 05/02/2021 4 
Assegurar prestação de serviços especializados de engenharia, de modo a proporcionar à Administração o suporte indispensável à elaboração de projetos básicos, termos de referência, projetos executivos, relatórios de gerenciamento de riscos, gestão e fiscalização de obras  

NUASG 2 11/09/2021 4 

16 

16 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

1 2 39 256.261,16 170.000,00 

1 2 39 24.496,20 24.496,20 

1 2 39 26.820,00 26.820,00 

1 2 39 30.000,00 30.000,00 

1 2 39 24.432,00 12.000,00 

2 1 30 70.000,00 40.000,00 
2 1 30 227.000,00 227.000,00 

1 2 37 2.182.459,68 2.182.459,68 

1 2 37 5.880.645,60 5.880.645,60 

1 2 37 182.984,64 182.984,64 



 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
        PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2021 

Demanda 

Objeto Justificativa

(1)  Prestação de serviços de manutenção predial, de forma continua, com fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários e veículos para uso dos profissionais 
Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional

Aquisição assinatura da ferramenta digital de Zênite Fácil 
O acesso à ferramenta permite rapidez nas pesquisas sobre à legislação pertinente à licitação e contratos, bem como doutrina, jurisprudências, acórdãos, estudos e recomendações. 

Aquisição de assinatura de ferramenta digital para pesquisa de preços 
A ferramenta permite rapidez nas pesquisas de preços, uma vez que disponibiliza em uma única plataforma as fontes de pesquisa recomendadas pelos controle da Administração Pública. 

EMENTA 
(1) Descrição suscinta do objeto demandado 
(2) Unidade Técnica Especializada é a unidade requisitante que detém a competência sobre o principal assunto da apresentado(s) 
(3) Indicar 1 - Contratação Nova 2 - Prorrogação 
(4) Informar, apenas quando for o caso, a data limite para prorrogação de um contrato vigente, para inicio de uma nova prestação de serviços ou entrega de materiais (formalização dassinatura da Ata de Registro de Preços. 
(5) Deve ser lançada uma das seguintes opções de forma de contratação: 1 - Adesão a Ata de Registro de Preços, 2 
(6) Informar se na etapa de execução do objeto se prevê a necessidade ou não da formalização de um contrato. Opções de lançamento: 1
(7)  Informar o carater da despesa segundo uma das seguintes opções: 1 - Ordinária, 2-Continuada, 3
(8) Identificar o objeto de gasto segundo as seguintes opções: 30-Material de Consumo, 33Jurídica, 51-Obras e Instalações, 52-Equipamentos e Material Permanente (9) Informar o valor total da contratação planejada. Nas contratações realizadas através da celebração de contrato, devese informar a estimativa para o valor total a ser registrado. 
(10) Informar, do valor total estimado para a contratação, o valor estimado para a parcela cuja execução ocorrerá durante o exer 

 
  

  

 Data Prevista para a Contratação/Prorrogação  

Nível de Complexidade

Justificativa Unidade Demandante 
 Contratação Nova ¹ ou Prorrogação ²  

Forma de Contratação 

(2) (3) (4) (5) 
Prover a Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF de serviços de natureza continuada que apoiem a realização da missão institucional NUASG 2 16/11/2021 4 

O acesso à ferramenta permite rapidez nas pesquisas sobre à legislação pertinente à licitação e contratos, bem como doutrina, jurisprudências, acórdãos, estudos NULIC 1 01/10/2021 2 

A ferramenta permite rapidez nas pesquisas de preços, uma vez que disponibiliza em uma única plataforma as fontes de pesquisa recomendadas pelos órgãos de le da Administração Pública. 
NULIC 1 02/10/2021 2 

(2) Unidade Técnica Especializada é a unidade requisitante que detém a competência sobre o principal assunto da demanda ou da solução, autora do Estudo Preliminar (já devidamente aprovado) e do(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência(s) 

ara prorrogação de um contrato vigente, para inicio de uma nova prestação de serviços ou entrega de materiais (formalização de um novo contrato ou emissão de novo empenho), ou ainda a data prevista para 
Adesão a Ata de Registro de Preços, 2 - Dispensa, 3 - Inexigibilidade, 4 - Pregão, 5 - Concorrência, 6 - Leilão, 7 - Outros  

ade ou não da formalização de um contrato. Opções de lançamento: 1- Contrato, 2-Empenho 
Continuada, 3-Investimento 

Material de Consumo, 33-Passagens e Despesas com Locomoção, 35-Serviços de Consultoria, 36-Serviços de Terceiros Pessoa Física, 37
) Informar o valor total da contratação planejada. Nas contratações realizadas através da celebração de contrato, deve-se informar o valor previsto para toda a vigência contratual proposta; nos casos de contratação por meio do 

) Informar, do valor total estimado para a contratação, o valor estimado para a parcela cuja execução ocorrerá durante o exercício referente ao Plano, considerando a data informada para disponibilização do novo ajuste. 

17 

17 

Nível de Complexidade Recursos 
Execução com ¹  ou sem ² Contrato 

Caráter da Despesa 
Elemento de Despesa 

Valor Total Estimado da despesa  
Despesa Estimada  para o exercício  

(6) (7) (8) (9) (10) 

1 2 37 2.762.280,00 2.762.280,00 

2 1 39 9.000,00 9.000,00 

2 1 39 9.000,00 9.000,00 

demanda ou da solução, autora do Estudo Preliminar (já devidamente aprovado) e do(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência(s) a ser(em) 

e um novo contrato ou emissão de novo empenho), ou ainda a data prevista para 
 

Serviços de Terceiros Pessoa Física, 37-Locação de Mão de Obra, 39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
se informar o valor previsto para toda a vigência contratual proposta; nos casos de contratação por meio do sistema de registro de preços, deve-

cício referente ao Plano, considerando a data informada para disponibilização do novo ajuste.  



  

18  

18 
 

ANEXO II 
CRONOGRAMA ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

 
CRONOGRAMA ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2021 

Demandas Data Prevista para a Contratação /Prorrogação 

Condicionantes para duração procedimento licitatório Datas Limites de Conclusão das Fases Intermediárias 
Objeto Unidade Demandante 

Contratação Nova (1) ou Prorrogação (2) 
Forma  de Contratação 

Diversidade de Itens do Objeto 
Seleção com ou sem Amostra 

Execução com (1) ou sem (2) Contrato 
Data de Entrega do ETP 

Entrega do Termo de Referência 
Aprovação do Termo de Referência 

Publicação do Edital Homologação do Resultado 
Formalização do Instrumento Contratual 

Contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais para voluntários e conciliadores da Justiça Federal do DF. NUCRE 1 28/12/2021 2 1 2 2 24/09/2021 24/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 
Torre de suporte/ expositor para halteres - Capacidade para 20 halteres. Material: Aço carbono. Peso suportado: 20 halteres / até 110 kg. Compatível com halteres emborrachados redondos (bola). Cor: preto, branco ou prata.  

SEREP 1 28/12/2021 2 1 2 2 24/09/2021 24/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 

Bicicleta ergométrica vertical - Elétrica, Sapatas antiderrapantes, Display multifuncional em LCD com funções de medir velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga e relógio. Banco anatômico. Guidão ergonômico. Capacidade: 120 kg. Cor: preta. 
SEREP 1 28/12/2021 2 1 2 2 24/09/2021 24/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 

Fone de ouvido sem fio – Intra-auricular, Bluetooth. SEREP 1 28/12/2021 2 2 2 2 14/09/2021 14/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 
Adaptador BLUETOOTH para PC SEREP 1 28/12/2021 2 2 2 2 14/09/2021 14/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 
Iluminador de LED com tripé ring light USB 16 cm. SEREP 1 28/12/2021 2 2 2 2 14/09/2021 14/10/2021 13/11/2021 28/11/2021 23/12/2021 28/12/2021 
Cabeamento vertical dos edifícios Sede I e Sede II através de Fibra Ótica NUTEC 1 31/05/2021 4 2 2 1 14/01/2021 14/02/2021 05/04/2021 30/04/2021 25/05/2021 30/05/2021 
Lançamento de fibra ótica redundante/substituição entre os edifícios sede I e sede II até o CPD da SJDF. NUTEC 1 31/03/2021 4 1 2 1 26/11/2020 26/12/2020 04/02/2021 01/03/2021 26/03/2021 31/03/2021 
Aquisição de equipamento switch para os andares dos edifícios da SJDF NUTEC 1 30/04/2021 4 4 2 2 15/01/2021 14/02/2021 16/03/2021 31/03/2021 25/04/2021 30/04/2021 
Aquisição de Sistema de controle  de acesso para os Edifícios Sede I e II NUSIT 1 15/05/2021 4 1 1 1 26/12/2020 25/01/2021 06/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 15/05/2021 
Sistema de botão de pânico e intrusão  NUSIT 1 15/05/2021 4 1 1 1 26/12/2020 25/01/2021 06/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 15/05/2021 
Aquisição de armas de fogo  NUSIT 1 01/07/2021 4 1 2 2 28/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Câmeras de CFTV NUSIT 1 01/07/2021 4 1 1 2 13/03/2021 12/04/2021 02/05/2021 17/05/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos da Seção Judiciária  NUSIT 1 20/08/2021 4 4 2 2 07/05/2021 06/06/2021 06/07/2021 21/07/2021 15/08/2021 20/08/2021 
Máquina para teste e limpeza de injetores GDI - Máquina de limpeza de Bico Padrão e GDI Solenoide NUSIT 1 01/03/2021 4 1 2 2 16/11/2020 16/12/2020 05/01/2021 20/01/2021 14/02/2021 19/02/2021 
HD Disco Rígido (HD) para sistemas CFTV de grande porte, capacidade 64 NUSIT 1 01/07/2021 4 1 2 2 28/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
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Bateria para equipamento taser  NUSIT 1 01/07/2021 4 1 2 2 28/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Munição para arma de fogo NUSIT 1 01/07/2021 2 1 2 2 28/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Carregador para arma Glock G17 NUSIT 1 01/07/2021 2 1 2 2 27/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Dispositivos elétricos incapacitantes para atender a demanda da segurança interna da SJDF (SPARK) em substituição a equipamentos TASER em função da inexistência de manutenção  

NUSIT 1 01/07/2021 4 1 2 1 24/02/2021 28/03/2021 07/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 

Pneu para veículos da  frota  NUSIT 1 01/07/2021 4 1 2 2 28/03/2021 27/04/2021 17/05/2021 01/06/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Serviços de recarga e insumos para extintores NUSIT 1 01/12/2021 4 3 2 2 18/08/2021 17/09/2021 17/10/2021 01/11/2021 26/11/2021 01/12/2021 
Fornecimento de chaves  NUSIT 1 30/12/2021 4 1 2 1 27/08/2021 26/09/2021 05/11/2021 30/11/2021 25/12/2021 30/12/2021 
Fornecimento de peças para manutenção em veículos NUSIT 1 30/12/2021 4 3 2 1 17/08/2021 16/09/2021 05/11/2021 30/11/2021 25/12/2021 30/12/2021 
Serviços de manutenção dos equipamentos de raios-X NUSIT 2 25/01/2021 7 2 2 1 12/09/2020 12/10/2020 01/12/2020 26/12/2020 20/01/2021 25/01/2021 
Serviços terceirizados - BRIGADA DE INCÊNDIO  NUSIT 2 31/10/2021 7 1 2 1 28/06/2021 28/07/2021 06/09/2021 01/10/2021 26/10/2021 31/10/2021 
Serviços terceirizados - BRIGADA DE INCÊNDIO   NUSIT 2 30/06/2021 7 1 2 1 25/02/2021 27/03/2021 06/05/2021 31/05/2021 25/06/2021 30/06/2021 
Serviços terceirizados - VIGILÂNCIA desarmada NUSIT 1 31/12/2021 4 1 2 1 28/08/2021 27/09/2021 06/11/2021 01/12/2021 26/12/2021 31/12/2021 
Contratação de seguro da frota de veículos NUSIT 2 12/03/2021 7 1 2 1 07/11/2020 07/12/2020 16/01/2021 10/02/2021 07/03/2021 12/03/2021 
Serviços Terceirizados - AGENTE DE PORTARIA  NUSIT 2 28/02/2021 7 1 2 1 26/10/2020 25/11/2020 04/01/2021 29/01/2021 23/02/2021 28/02/2021 
Aquisição de uniforme para agentes de segurança  NUSIT 1 01/07/2021 4 3 1 2 03/03/2021 02/04/2021 02/05/2021 17/05/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Aquisição de cartão para SCA  NUSIT 1 01/03/2021 4 1 1 2 11/11/2020 11/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 24/02/2021 01/03/2021 
Manutenção de equipamento desfibrilador - DEA  NUSIT 1 01/08/2021 4 1 2 1 29/03/2021 28/04/2021 07/06/2021 02/07/2021 27/07/2021 01/08/2021 
Aquisição de colete balístico tipo camisa blindada  NUSIT 1 01/06/2021 4 1 1 2 11/02/2021 13/03/2021 02/04/2021 17/04/2021 27/05/2021 01/06/2021 
Procedimentos para renovação do porte de armas de fogo - categoria institucional NUSIT 1 31/10/2021 4 1 2 2 28/07/2021 27/08/2021 16/09/2021 01/10/2021 26/10/2021 31/10/2021 
Contratação de prestação de serviços em saúde (Serviço Médico) NUBES 2 09/07/2020 7 3 2 1 25/02/2020 26/03/2020 15/05/2020 09/06/2020 04/07/2020 09/07/2020 
Contratação de profissional/empresa para elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT NUBES 1 14/06/2021 2 1 2 2 11/03/2021 10/04/2021 30/04/2021 15/05/2021 09/06/2021 14/06/2021 
Materiais de consumo Farmacológicos/Medicamentos NUBES 1 30/09/2021 2 4 2 2 17/06/2021 17/07/2021 16/08/2021 31/08/2021 25/09/2021 30/09/2021 
Materiais de consumo Odontológicos NUBES 1 30/09/2021 2 4 2 2 17/06/2021 17/07/2021 16/08/2021 31/08/2021 25/09/2021 30/09/2021 
Materiais de consumo Hospitalares NUBES 1 30/09/2021 2 4 2 2 17/06/2021 17/07/2021 16/08/2021 31/08/2021 25/09/2021 30/09/2021 
Bancadas em granito e cubas de apoio para sanitários. NUASG 1 01/03/2021 4 2 1 2 01/11/2020 01/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 24/02/2021 01/03/2021 
Revestimento em granito (piso e rodapé),  NUASG 1 01/03/2021 4 2 1 2 01/11/2020 01/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 24/02/2021 01/03/2021 
 Persianas Verticais. NUASG 1 16/03/2021 4 1 1 2 26/11/2020 26/12/2020 15/01/2021 30/01/2021 11/03/2021 16/03/2021 
Divisórias especiais NUASG 1 18/05/2021 4 2 1 2 18/01/2021 17/02/2021 19/03/2021 03/04/2021 13/05/2021 18/05/2021 
Divisórias sanitárias, portas e respectivos acessórios. NUASG 1 04/09/2021 4 1 1 2 17/05/2021 16/06/2021 06/07/2021 21/07/2021 30/08/2021 04/09/2021 
Aparelhos de ar-condicionado NUASG 1 08/06/2021 4 3 1 2 08/02/2021 10/03/2021 09/04/2021 24/04/2021 03/06/2021 08/06/2021 
Material para instalação de ar-condicionado (compressor e  bomba de drenagem, gás, espuma, cobre, fita) NUASG 1 13/05/2021 4 4 1 2 13/01/2021 12/02/2021 14/03/2021 29/03/2021 08/05/2021 13/05/2021 
Forro e divisórias de gesso. NUASG 1 03/06/2021 4 3 1 2 03/02/2021 05/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 29/05/2021 03/06/2021 
Material para marcenaria. NUASG 1 13/07/2021 4 4 1 2 15/03/2021 14/04/2021 14/05/2021 29/05/2021 08/07/2021 13/07/2021 
Aquisição de materiais hidráulicos (tubos, conexões, NUASG 1 13/08/2021 4 4 1 2 15/04/2021 15/05/2021 14/06/2021 29/06/2021 08/08/2021 13/08/2021 
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louças, velas). 
Aquisição de materiais elétricos (fios, cabos, UTP, fita isolante, interruptor, tomada, canaleta, disjuntor, abraçadeira, luminária de emergência). NUASG 1 13/08/2021 4 4 1 2 15/04/2021 15/05/2021 14/06/2021 29/06/2021 08/08/2021 13/08/2021 
Aquisição de material para instalação de CFTV. NUASG 1 15/07/2021 4 3 1 2 15/03/2021 15/04/2021 15/05/2021 30/05/2021 09/07/2021 14/07/2021 
Aquisição de materiais de alvenaria. NUASG 1 24/09/2021 4 3 1 2 23/05/2021 24/06/2021 24/07/2021 08/08/2021 17/09/2021 22/09/2021 
Aquisição de material para Impermeabilização e revestimento. NUASG 1 01/07/2021 4 3 1 2 25/02/2021 30/03/2021 29/04/2021 14/05/2021 23/06/2021 28/06/2021 
Aquisição de materiais de pintura NUASG 1 24/09/2021 4 4 1 2 19/05/2021 22/06/2021 22/07/2021 06/08/2021 15/09/2021 20/09/2021 
Aquisição de materiais para serralheria e perfis metálicos. NUASG 1 01/07/2021 4 3 1 2 21/02/2021 28/03/2021 27/04/2021 12/05/2021 21/06/2021 26/06/2021 
Aquisição de ferramentas de consumo para manutenção predial. NUASG 1 06/05/2021 4 4 1 2 25/12/2020 30/01/2021 01/03/2021 16/03/2021 25/04/2021 30/04/2021 
Aquisição de máquinas e equipamentos para manutenção predial. NUASG 1 24/06/2021 4 4 1 2 10/02/2021 19/03/2021 18/04/2021 03/05/2021 12/06/2021 17/06/2021 
Aquisição de eletrodomésticos e purificadores NUASG 1 09/10/2021 4 3 1 2 26/05/2021 03/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 26/09/2021 01/10/2021 
Aquisição de motobombas NUASG 1 06/08/2021 4 2 1 2 21/03/2021 29/04/2021 29/05/2021 13/06/2021 23/07/2021 28/07/2021 
Aquisição de placas de acrílico NUASG 1 04/09/2021 4 3 1 2 17/04/2021 27/05/2021 26/06/2021 11/07/2021 20/08/2021 25/08/2021 
Aquisição de materiais para programação visual e de incêndio. NUASG 1 01/07/2021 4 2 1 2 09/02/2021 22/03/2021 21/04/2021 06/05/2021 15/06/2021 20/06/2021 
Aquisição de lixeiras NUASG 1 10/06/2021 4 2 1 2 10/02/2021 12/03/2021 11/04/2021 26/04/2021 05/06/2021 10/06/2021 
Aquisição de tapetes de borracha, lonas. NUASG 1 10/05/2021 4 2 1 2 10/01/2021 09/02/2021 11/03/2021 26/03/2021 05/05/2021 10/05/2021 
Aquisição de rodapé em material sintético. NUASG 1 01/07/2021 4 2 1 2 03/03/2021 02/04/2021 02/05/2021 17/05/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Aquisição de cadeiras e sofás NUASG 1 01/07/2021 4 2 1 2 03/03/2021 02/04/2021 02/05/2021 17/05/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Aquisição de gaveteiros NUASG 1 24/04/2021 4 2 1 2 25/12/2020 24/01/2021 23/02/2021 10/03/2021 19/04/2021 24/04/2021 
 Aquisição de peças Sistema de Controle de Acesso   (Catracas) NUASG 1 30/04/2021 4 3 1 2 31/12/2020 30/01/2021 01/03/2021 16/03/2021 25/04/2021 30/04/2021 
Aquisição de acessórios compatíveis com a pistola G-17. NUASG 1 03/08/2021 4 3 1 2 05/04/2021 05/05/2021 04/06/2021 19/06/2021 29/07/2021 03/08/2021 
Aquisição de equipamentos fotográficos NUASG 1 15/07/2021 4 2 1 2 17/03/2021 16/04/2021 16/05/2021 31/05/2021 10/07/2021 15/07/2021 
Aquisição de placas de sinalização e segurança NUASG 1 03/09/2021 4 4 1 2 06/05/2021 05/06/2021 05/07/2021 20/07/2021 29/08/2021 03/09/2021 
Aquisição de material para COVID - consumo (álcool sabonete, máscara , touca, óculos, jaleco, luva, dispenser, borrifador, protetor facial, face shield, mascara personalizada. 

NUASG 1 22/07/2021 4 4 1 2 24/03/2021 23/04/2021 23/05/2021 07/06/2021 17/07/2021 22/07/2021 

Serviços de limpeza das caixas de esgoto e caixas-d’água NUASG 1 01/07/2021 4 1 1 2 13/03/2021 12/04/2021 02/05/2021 17/05/2021 26/06/2021 01/07/2021 
Aquisição de exaustores. NUASG 1 05/04/2021 4 2 1 2 06/12/2020 05/01/2021 04/02/2021 19/02/2021 31/03/2021 05/04/2021 
Serviços de Manutenção elevadores Sede I NUASG 2 16/05/2021 4 2 2 1 01/01/2021 31/01/2021 22/03/2021 16/04/2021 11/05/2021 16/05/2021 
Serviços de Manutenção elevadores Sede II NUASG 2 23/08/2021 4 1 2 1 20/04/2021 20/05/2021 29/06/2021 24/07/2021 18/08/2021 23/08/2021 
Serviços de Manutenção elevadores Sede III NUASG 2 12/12/2021 4 1 2 1 09/08/2021 08/09/2021 18/10/2021 12/11/2021 07/12/2021 12/12/2021 
Fornecimento de caçambas para remoção de entulhos NUASG 1 15/12/2021 4 1 2 1 12/08/2021 11/09/2021 21/10/2021 15/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 
Fornecimento e instalação de vidros, espelhos e películas NUASG 1 07/01/2021 4 3 1 1 10/08/2020 09/09/2020 29/10/2020 23/11/2020 02/01/2021 07/01/2021 
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 Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros (com e sem gás) e em garrafões de 20 (vinte) litros. 
NUASG 1 01/10/2021 4 3 2 1 19/05/2021 18/06/2021 07/08/2021 01/09/2021 26/09/2021 01/10/2021 

CEB - fornecimento de energia elétrica edifício sede I NUASG 2 11/05/2021 2 1 2 1 06/01/2021 05/02/2021 17/03/2021 11/04/2021 06/05/2021 11/05/2021 
CEB-fornecimento de energia elétrica edifício sede II NUASG 2 11/05/2021 2 1 2 1 06/01/2021 05/02/2021 17/03/2021 11/04/2021 06/05/2021 11/05/2021 
CEB - fornecimento de energia elétrica edifício sede III NUASG 2 07/01/2021 2 1 2 1 02/09/2020 03/10/2020 12/11/2020 07/12/2020 01/01/2021 06/01/2021 
CEB - fornecimento de energia elétrica edifício SGON e bomba de incêndio NUASG 2 07/01/2021 2 1 2 1 31/08/2020 02/10/2020 11/11/2020 06/12/2020 31/12/2020 05/01/2021 
CAESB - fornecimento de água para as dependências deste Seccional NUASG 1 07/01/2021 3 1 2 2 04/10/2020 03/11/2020 23/11/2020 08/12/2020 02/01/2021 07/01/2021 
Serviços de fornecimento de carimbos NUASG 1 15/12/2021 2 1 2 1 12/08/2021 11/09/2021 21/10/2021 15/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 
Fornecimento de gêneros alimentícios industrializados, a esta Seção Judiciária do Distrito Federal NUASG 1 15/12/2021 4 1 2 1 12/08/2021 11/09/2021 21/10/2021 15/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 
Serviços de dedetização/desratização NUASG 1 15/12/2021 4 1 2 1 12/08/2021 11/09/2021 21/10/2021 15/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais reprográficos/copiadoras e impressoras, cópias e impressões momo e policromáticas em papel e cartões, com fornecimento de todos os insumos. 

NUASG 1 17/08/2021 4 1 2 1 14/04/2021 14/05/2021 23/06/2021 18/07/2021 12/08/2021 17/08/2021 

Contratação de serviços e produtos da empresa de Correios e Telégrafos - ECT. NUASG 2 04/04/2021 2 1 2 1 30/11/2020 30/12/2020 08/02/2021 05/03/2021 30/03/2021 04/04/2021 
Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nos edifícios da Justiça Federal de Primeira Instância - SJDF NUASG 2 25/03/2021 4 2 2 1 10/11/2020 10/12/2020 29/01/2021 23/02/2021 20/03/2021 25/03/2021 
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 

NUASG 2 18/03/2021 4 1 2 1 13/11/2020 13/12/2020 22/01/2021 16/02/2021 13/03/2021 18/03/2021 

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, com capacidade para 400 ramais analógicos, 160 ramais digitais, com 60 troncos digitais E1 CAS. 

NUASG 2 07/11/2021 4 2 2 1 25/06/2021 25/07/2021 13/09/2021 08/10/2021 02/11/2021 07/11/2021 

Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nos edifícios da Justiça Federal de Primeira Instância - SJDF - SEDAJ NUASG 2 25/03/2021 4 2 2 1 10/11/2020 10/12/2020 29/01/2021 23/02/2021 20/03/2021 25/03/2021 
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Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP ou serviços de Telefonia Móvel Celular (SMC), nas modalidades locais (VC1) e de longa distância nacional (VC2 e VC3). 
NUASG 2 27/03/2021 4 1 2 1 22/11/2020 22/12/2020 31/01/2021 25/02/2021 22/03/2021 27/03/2021 

Material de Expediente NUASG 1 04/01/2021 4 4 1 2 06/09/2020 06/10/2020 05/11/2020 20/11/2020 30/12/2020 04/01/2021 
Toneres NUASG 1 04/01/2021 4 4 1 2 06/09/2020 06/10/2020 05/11/2020 20/11/2020 30/12/2020 04/01/2021 
Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e copeiragem NUASG 2 01/01/2021 4 1 2 1 29/08/2020 28/09/2020 07/11/2020 02/12/2020 27/12/2020 01/01/2021 
Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo NUASG 2 05/02/2021 4 1 2 1 03/10/2020 02/11/2020 12/12/2020 06/01/2021 31/01/2021 05/02/2021 
Prestação de serviços de apoio técnico na área de engenharia, mediante alocação de mão de obra especializada NUASG 2 11/09/2021 4 1 2 1 07/05/2021 07/06/2021 17/07/2021 11/08/2021 05/09/2021 10/09/2021 
Prestação de serviços de manutenção predial, de forma contínua, com fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários e veículos para uso dos profissionais 

NUASG 2 16/11/2021 4 1 2 1 12/07/2021 13/08/2021 22/09/2021 17/10/2021 11/11/2021 16/11/2021 

Aquisição assinatura da ferramenta digital de Zênite Fácil NULIC 1 01/10/2021 2 1 2 2 18/07/2021 28/07/2021 17/08/2021 01/09/2021 26/09/2021 01/10/2021 
Aquisição de assinatura de ferramenta digital para pesquisa de preços NULIC 1 02/10/2021 2 1 2 2 19/07/2021 29/07/2021 18/08/2021 02/09/2021 27/09/2021 02/10/2021 
Locação de equipamentos para registro de ponto eletrônico, com leitor biométrico e cartões de proximidade (RFID) e Kits para cadastro biométrico, com cartão de proximidade (RFID), incluído sua manutenção corretiva, que deverão possuir integração completa como Sistema Tack – Sistema Eletrônico de Frequência – FORPONTO 

SEMAD 2 20/05/2021 7 1 2 1 14/02/2021 14/02/2021 26/03/2021 20/04/2021 15/05/2021 20/05/2021 

 


