
 Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Relatório Geral de Contratos e Atas de Registro de Preços mês Novembro de 2014

Situação: Vigentes
Contrato Credor Objeto Número Processo Período Total Contrato
ARP-001/2014 SD COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME 8518406-77.2013.8.06.0000 R$ 104.323,00

ARP-002/2014 MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME 8516184-39.2013.8.06.0000 R$ 316.666,20

ARP-003/2014 TERCLIMA - TÉCNICA CLIMÁTICA LTDA 8516184-39.2013.8.06.0000 R$ 4.579.377,56

ARP-004/2014 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL S.A. 8517791-24.2012.8.06.0000 R$ 184.850,00

ARP-005/2014 J N VIANA FILHO LTDA ME 8521455-29.2013.8.06.0000 R$ 39.474,00

ARP-006/2014 CACAUGÁS LTDA - ME 8500376-57.2014.8.06.0000 R$ 32.411,00

ARP-007/2014 8517791-24.2012.8.06.0000 R$ 92.650,00

ARP-008/2014 ROBERTO BEZERRA DE MELO 8502161-54.2014.8.06.0000 R$ 149.846,96

ARP-009/2014 8503795-85.2014.8.06.0000 R$ 960.000,00

ARP-010/2014 CIRÚRGICA VITÓRIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 8514923-39.2013.8.06.0000 R$ 69.290,81

ARP-011/2014 SODINE-SOCIEDADE DIST.DO NORDESTE LTDA 8501889-60.2014.8.06.0000 R$ 1.849,32

ARP-012/2014 JL COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 8501889-60.2014.8.06.0000 R$ 2.860,00

ARP-013/2014 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 8500962-94.2014.8.06.0000 R$ 774.200,00

ARP-014/2014 PLASTKEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP 8501889-60.2014.8.06.0000 R$ 20.000,00

ARP-015/2014 SODINE-SOCIEDADE DIST.DO NORDESTE LTDA 8503370-58.2014.8.06.0000 R$ 420.490,60

Registro de Preços visando eventual aquisição de copos descartáveis, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

04/02/2014 
até 
03/02/2015

Registro de preços para fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo janela e splitão e 
fornecimento com o serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo mini-split, nas 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote I).

18/02/2014 
até 
18/02/2015

Registro de preços para fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo janela e splitão e 
fornecimento com o serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo mini-split, nas 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lotes II, III, IV, V e VI).

21/02/2014 
até 
21/02/2015

Registro de Preços para aquisição de licenças, incluído o suporte técnico por 24 (vinte e quatro) 
meses, da ferramenta de Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL � Extract, Tranform and 
Load) e da ferramenta de processamento analítico de dados para análise e visualização de 
informações, bem como para contratação dos serviços de treinamento e de consultoria tipo 
mentoring para ambas as ferramentas, necessárias para propiciar uma forma de medir e 
acompanhar as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, e a execução da estratégia  
do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote 02).

25/03/2014 
até 
24/03/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de carimbos e seus suprimentos, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

07/03/2014 
até 
07/03/2015

Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em 
botijões de 13Kg e 45Kg para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e suas Unidades Judiciárias 
(Lotes I e II).

22/03/2014 
até 
21/03/2015

NTC � NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 
LTDA.

Registro de Preços para aquisição de licenças, incluído o suporte técnico por 24 (vinte e quatro) 
meses, da ferramenta de Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL � Extract, Tranform and 
Load) e da ferramenta de processamento analítico de dados para análise e visualização de 
informações, bem como para contratação dos serviços de treinamento e de consultoria tipo 
mentoring para ambas as ferramentas, necessárias para propiciar uma forma de medir e 
acompanhar as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, e a execução da estratégia  
do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote 01).

25/03/2014 
até 
24/03/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de papel cartolina, para atender as unidades 
administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

09/05/2014 
até 
09/05/2015

PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE 
PÚBLICO LTDA - EPP

Registro de preços visando eventual aquisição de Pedestal com Fita Retrátil, a fim de organizar as 
entradas dos espaços dotados com equipamentos de detecção de metais instalados e catracas, nas 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

12/05/2014 
até 
12/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de materiais odontológicos, a fim de atender às 
necessidades dos consultórios de odontologia instalados no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
e Fórum Clóvis Beviláqua.

14/04/2014 
até 
14/04/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de sacos plásticos, suprimentos para impressoras 
plotter, pilhas e baterias e insumos de limpeza para máquina de lavar louça, a fim de abastecer as 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

09/05/2014 
até 
09/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de sacos plásticos, suprimentos para impressoras 
plotter, pilhas e baterias e insumos de limpeza para máquina de lavar louça, a fim de abastecer as 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

09/05/2014 
até 
09/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição com instalação de catracas eletrônicas, software de 
controle de acesso, impressora/codificadora de cartões e cartões de proximidade inteligentes, para 
atender as necessidades dos prédios do Palácio da Justiça, Fórum das Turmas Recursais, Centro 
de Documentação e Informática, Corregedoria Geral de Justiça, Fórum Clóvis Beviláqua e aos 
Fóruns das Comarcas de Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Eusébio(Lote I).

27/05/2014 
até 
27/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de sacos plásticos, a fim de abastecer as diversas 
unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

20/05/2014 
até 
20/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de materiais de expediente, a fim de abastecer as 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

23/05/2014 
até 
23/05/2015



ARP-017/2014 ERLANYA S. DE LIMA - ME. 8504031-37.2014.8.06.0000 R$ 23.944,00

ARP-018/2014 NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. 8506447-75.2014.8.06.0000 R$ 96.800,00

ARP-019/2014 FS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8504039-14.2014.8.06.0000 R$ 12.847,20

ARP-020/2014 M & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 8506447-75.2014.8.06.0000 R$ 47.520,00

ARP-021/2014 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 8500962-94.2014.8.06.0000 R$ 59.648,62

ARP-022/2014 NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. 8506447-75.2014.8.06.0000 R$ 56.000,00

ARP-023/2014 MATEUS GUERRA DE FARIAS- ME 8504262-64.2014.8.06.0000 R$ 96.920,00

ARP-024/2014 G B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME. 8506924-98.2014.8.06.0000 R$ 874.660,80

ARP-025/2014 8501889-60.2014.8.06.0000 R$ 6.999,80

ARP-026/2014 PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. 8507347-58.2014.8.06.0000 R$ 33.336,00

ARP-027/2014 RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. 8505957-53.2014.8.06.0000 R$ 501.000,00

ARP-028/2014 HOLANDA & PINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - ME. 8509939-75.2014.8.06.0000 R$ 396.981,00

ARP-029/2014 JL COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 8509939-75.2014.8.06.0000 R$ 26.647,92

ARP-030/2014 ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA ME 8507981-54.2014.8.06.0000 R$ 275.000,00

ARP-031/2014 SD COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME 8512787-35.2014.8.06.0000 R$ 105.960,00

ARP-047/2013 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 8515377-19.2013.8.06.0000 R$ 177.095,00

ARP-048/2013 CASA FORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 8516228-58.2013.8.06.0000 R$ 1.707,00

ARP-049/2013 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME 8516228-58.2013.8.06.0000 R$ 108.108,00

Registro de preços visando eventual aquisição de aparelhos telefônicos com fio, a fim de atender as 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

13/06/2014 
até 
12/06/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender as 
necessidades da Creche Escola do Poder Judiciário do Estado.

16/07/2014 
até 
16/07/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de mesas e cadeiras plásticas, a fim de atender a 
Assessoria de Cerimonial, Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e ao Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais 
da Comarca de Fortaleza.

28/07/2014 
até 
28/07/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender as 
necessidades da Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote III).

31/07/2014 
até 
31/07/2015

Registro de preços visando eventual aquisição com instalação decatracas eletrônicas, software de 
controle de acesso, impressora/codificadora de cartões e cartões de proximidade inteligentes, para 
atender as necessidades dos prédios do Palácio da Justiça, Fórum das Turmas Recursais, Centro 
de Documentação e Informática, Corregedoria Geral de Justiça, Fórum Clóvis Beviláqua e aos 
Fóruns das Comarcas de Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Eusébio(Lote II).

27/05/2014 
até 
27/05/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender as 
necessidades da Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote I).

31/07/2014 
até 
30/07/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de luminárias de emergência, a fim de atender as 
unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

06/08/2014 
até 
06/08/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de papel sulfite no formato A4, a fim de abastecer as 
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

18/08/2014 
até 
17/08/2015

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA COM. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
TLDA

Registro de preços visando eventual aquisição de suprimentos para impressoras plotter, a fim de 
abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

27/08/2014 
até 
27/08/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de ribbons para impressoras EVOLYS/PRIMACY, a 
fim de atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

26/08/2014 
até 
26/08/2015

Registro de preços visando a confecção e o fornecimento de 15.000.000 (quinze milhões) de selos 
de autenticidade para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

16/09/2014 
até 
15/09/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de  materiais de limpeza em geral, a fim de abastecer 
as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

08/10/2014 
até 
07/10/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de  materiais de limpeza em geral, a fim de abastecer 
as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

09/10/2014 
até 
08/10/2015

Registro de Preços para fornecimento de água mineral natural e sem gás, não adicionada de sais, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros lacrados para atender às necessidades das unidades 
do Poder Judiciário da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza.

23/10/2014 
até 
22/10/2015

Registro de preços visando eventual aquisição de envelopes e etiquetas adesivas, a fim de atender 
as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

21/11/2014 
até 
20/11/2015

Registro de Preços para aquisição de suprimentos para processamento de dados (CD�S E DVD�S) e 
material para acondicionamento e embalagem de documentos (saco plástico), a fim de atender ao 
Serviço de Almoxarifado do TJCE e ao do Fórum Clóvis Beviláqua.

18/12/2013 
até 
18/12/2014

Registro de Preços para aquisição de suportes para apoio vertical de livro  (bibliocantos) e estantes 
de aço, a fim de atender à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, ao Tribunal de 
Justiça, ao Fórum Clóvis Beviláqua e ás diversas unidades judiciárias do interior do Estado.

18/12/2013 
até 
18/12/2014

Registro de Preços para aquisição de suportes para apoio vertical de livro  (bibliocantos) e estantes 
de aço, a fim de atender à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, ao Tribunal de 
Justiça, ao Fórum Clóvis Beviláqua e às diversas unidades judiciárias do interior do Estado.

23/12/2013 
até 
23/12/2014



ARP-050/2013 MARIA MADALENA S LIMA - ME 8516766-39.2013.8.06.0000 R$ 12.577,80

CT-001/2012 EDITORA VERDES MARES LTDA - DIARIO DO NORDESTE 8525829-59.2011.8.06.0000 R$ 240.000,00

CT-001/2014 8513825-19.2013.8.06.0000 R$ 250.000,00

CT-002/2012 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 8525829-59.2011.8.06.0000 R$ 390.000,00

CT-002/2014 FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 8519139-43.2013.8.06.0000 R$ 1.428.645,00

CT-003/2012 TRANSPORTADORA GONÇALVES LTDA. 8516414-52.2011.8.06.0000 R$ 607.500,00

CT-003/2014 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME 8504721-03.2013.8.06.0000 R$ 70.130,00

CT-004/2014 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME 8519730-05.2013.8.06.0000 R$ 13.978,00

CT-005/2012 J. ESDRAS G. DE MEDEIROS - ME 8515258-29.2011.8.06.0000 R$ 321.755,88

CT-006/2014 MAGILA HELLEN PEREIRA � ME 8500330-68.2014.8.06.0000 R$ 55.604,00

CT-007/2012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DE CEARA 8518716-54.2011.8.06.0000 R$ 1.603.960,56

CT-008/2012 TELTEC NETWORKS LTDA 8520266-84.2011.8.06.0000 R$ 1.053.355,00

CT-008/2014 MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 8520248-92.2013.8.06.0000 R$ 538.600,00

CT-010/2012 LANLINK INFORMATICA LTDA 8502401-14.2012.8.06.0000 R$ 895.879,64

CT-011/2010 PRIMARE ENGENHARIA LTDA 0014604-12.2009.8.06.0000 R$ 1.918.909,32

CT-011/2013 JOSÉ MURILO CIRINO NOGUEIRA JÚNIOR ME 8516792-71.2012.8.06.0000 R$ 243.378,40

Registro de preços visando eventual aquisição de colchões, mesas e cadeiras de plástico, a fim de 
atender à Assistência Militar, Unidade Judiciária Móvel, Assessoria de Cerimonial, Juizados 
Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher e ao Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais da Comarca de Fortaleza.

14/12/2013 
até 
13/12/2014

Prestação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação, e de outras matérias de 
interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em especial da Comissão Permanente de 
Licitação � CPL, em jornais de grande circulação local e nacional, comprovados pelo IVC (Instituto 
Verificador de Circulação), (Lote I � local).

17/01/2012 
até 
16/01/2015

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO 
ESTADO DO CEARA - SINDIONIBUS.

Fornecimento de �Vale-Transporte Eletrônico � VTE � URBANO e METROPOLITANO� para utilização 
no Sistema de Transporte Coletivo Urbano e Regular da Região Metropolitano de Fortaleza/CE.

02/01/2014 
até 
31/12/2014

Prestação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação, e de outras matérias de 
interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em especial da Comissão Permanente de 
Licitação � CPL, em jornais de grande circulação nacional, comprovados pelo IVC (Instituto 
Verificador de Circulação), (Lote II � Nacional).

31/01/2012 
até 
30/01/2015

Prestação de serviços técnico-especializados com vistas à organização e realização de concurso 
público para o provimento de 80 (oitenta) vagas e formação de cadastro de reserva para ingresso no 
cargo de Juiz Substituto.

21/01/2014 
até 
20/01/2016

Prestação dos serviços de transporte de carga para bens patrimoniais e materiais de uso e consumo 
em caminhões fechados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e as diversas unidades 
judiciárias da Capital e do Interior do Estado do Ceará.

31/01/2012 
até 
30/01/2015

Serviços de manutenção de extintores de incêndio, compreendendo descarga, recarga, teste 
hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, colocação de selos, pintura e demais 
serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, a fim de atender a 1ª Macrorregião de 
Planejamento.

21/01/2014 
até 
20/01/2015

Serviços de manutenção de extintores de incêndio, compreendendo descarga, recarga, teste 
hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, colocação de selos, pintura e demais 
serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, a fim de atender a 1ª Macrorregião de 
Planejamento.

22/01/2014 
até 
21/01/2015

Contratação de empresa especializada em tratamento químico preventivo e corretivo com 
fornecimento de equipamentos em regime de comodato, bem como fornecimento de materiais e 
serviços para a manutenção dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas dos 
sistemas de ar condicionado � torres de resfriamento e sistema fechado de água gelada � localizados 
nos prédios sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), Fórum Clóvis Beviláqua, 
Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte.

16/04/2012 
até 
15/04/2015

Prestação dos serviços de manutenção de extintores de incêndio, compreendendo descarga, 
recarga, teste hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, colocação de selos, 
pintura e demais serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, a fim de atender às unidades 
administrativas e judiciárias localizadas nas 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª MACRORREGIÕES DE 
PLANEJAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ.

19/02/2014 
até 
18/02/2019

Obriga-se a CAGECE por este instrumento a fornecer água tratada e coleta de esgoto ao TJCE, nas 
Unidades Judiciárias.

23/04/2012 
até 
24/04/2015

Contratação a aquisição da infraestrutura de rede Wireless, incluindo treinamento e serviços de 
implantação, assistência e suporte técnico.

04/04/2012 
até 
03/04/2015

Aquisição de veículos tipo Pick-Up e utilitário de passeio categoria SUV, novos, de primeiro uso, ano 
de fabricação 2014 e modelo 2014, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, para atender às necessidades da Assistência Militar e Secretaria de 
Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará(Lotes I e II).

30/05/2014 
até 
29/05/2017

Aquisição de solução de plataforma tecnológica para chassis, switches lan e san e servidores do tipo 
blade, além de serviços de instalação.

30/03/2012 
até 
29/03/2015

Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, em centrais de ar condicionados tipo chiller's instaladas nos prédios do Fórum Clóvis 
Beviláqua, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte.

26/02/2010 
até 
26/02/2015

Renovação e aquisição de licenças de uso de software antivírus Kaspersky Enterprise Space 
Security do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo), com banco de horas para consultoria e 
treinamento técnico (sob demanda), na nova versão da referida ferramenta para funcionários 
designados pelo TJCE.

30/04/2013 
até 
29/04/2016



CT-011/2014 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 8502559-98.2014.8.06.0000 R$ 39.100,00

CT-013/2013 CIMCORP COM INTERNAC E INFORMATICA S A 8506889-75.2013.8.06.0000 R$ 203.000,00

CT-013/2014 JOSÉ MURILO CIRINO NOGUEIRA JÚNIOR ME 8504957-18.2014.8.06.0000 R$ 115.621,60

CT-014/2013 STUDIO F3 LTDA � ME 8508681-64.2013.8.06.0000 R$ 412.861,50

CT-015/2013 CPM BRAXIS S.A. 8525171-35.2011.8.06.0000 R$ 70.000,00

CT-016/2011 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 8505904-77.2011.8.06.0000 R$ 992.000,00

CT-016/2013 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE 8509310-38.2013.8.06.0000 R$ 1.962.553,60

CT-017/2011 8511015-42.2011.8.06.0000 R$ 4.422.030,12

CT-017/2012 R P S MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA ME 8524123-41.2011.8.06.0000 R$ 101.882,88

CT-017/2014 CURVA CONSTRUTORA E SERVI¿OS LTDA 8509695-83.2013.8.06.0000 R$ 437.909,67

CT-018/2010 NET- VIDEOMAR REDE NORDESTE S.A 0000519-84.2010.8.06.0000 R$ 10.250,40

CT-018/2012 TELTEC NETWORKS LTDA 8523980-52.2011.8.06.0000 R$ 2.860,00

CT-018/2013 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A 8503473-02.2013.8.06.0000 R$ 133.136,14

CT-018/2014 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8505031-72.2014.8.06.0000 R$ 4.996.560,00

CT-019/201 MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A 8518394-63.2013.8.06.0000 R$ 2.480.000,00

CT-019/2013 E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. 8517391-10.2012.8.06.0000 R$ 727.340,00

Aquisição de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação 
fundamentada nas melhores práticas da biblioteca ITIL � Information Technology Infrastructure 
Library, compreendendo o fornecimento de licenças de software que atendam às disciplinas ITIL V3 
com gestão e controle de estações de trabalho (Inventário, Distribuição e Atualização de Softwares) 
e demais requisitos definidos no escopo do Termo de Referência, os serviços necessários à sua 
plena implementação em conformidade com os processos atualmente gerenciados pelo TJCE, os 
serviços de suporte técnico e atualização tecnológica, a capacitação das equipes e a execução de 
atividades (customizações, implementações) por demanda.

28/05/2014 
até 
17/01/2015

Aquisição da ampliação de solução de armazenamento � HDS AMS2500 de propriedade do Poder 
Judiciário e serviços de instalação, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

31/05/2013 
até 
30/07/2016

Renovação e aquisição de licenças de uso de software antivírus Kaspersky Enterprise Space 
Security do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo), com banco de horas para consultoria e 
treinamento técnico (sob demanda), na nova versão da referida ferramenta para funcionários 
designados pelo TJCE.

24/04/2014 
até 
23/05/2017

Contratação de Empresa Especializada para prestação dos Serviços de Captação, Edição e 
finalização de imagens destinadas ao programa de TV, de cunho jornalístico, �Judiciário em 
Evidência�, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

28/06/2013 
até 
14/05/2015

Contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, para atender às 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) � Lote I.

28/06/2013 
até 
27/12/2014Aquisição de 669 (seiscentos e sessenta e nove) notebooks, incluindo a confecção e fixação da 

plaqueta com o número do tombamento, garantia e o fornecimento de todas as peças de reposição e 
suporte técnico necessário para atender as necessidades do CONTRATANTE.

17/06/2011 
até 
16/06/2015

Prestação de serviços de Informática, incluindo:Acesso às redes de teleinformática de propriedade 
do Governo do Estado do Ceará;Utilização de sistemas de informação e banco de dados 
corporativos ou setoriais, cujos dados trafeguem pelas redes de teleinformática de propriedade do 
Governo do Estado do Ceará;Acesso à internet.

12/08/2013 
até 
31/12/2014

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE AUDITIVO - 
APADA

Serviços de fornecimento de mão-de-obra, em um total de 51 (cinquenta e uma) pessoas, sendo 47 
(quarenta e sete)  portadoras de deficiência auditiva, na função de digitalizadores,  e 04 (quatro)  na 
função de intérpretes, para atuação no projeto de virtualização do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará. 

16/05/2011 
até 
16/05/2015

Contratação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos gráficos, com reposição total de peças, para atender as necessidades do setor gráfico 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

29/05/2012 
até 
28/05/2015

Reforma geral com ampliação do prédio que irá abrigar o Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Aracati, localizado à Rua Cel. Alexandrino, 1224, Centro, Aracati/Ceará.

19/05/2014 
até 
27/01/2015

Contratação dos serviços de TV por assinatura a serem instalados na sede do Tribunal de Justiça  
do Estado do Ceará, sendo 1(um) ponto principal no gabinete da presidência e 2 (dois) pontos 
adicionais na vice-presidência e na assessoria de comunicação.

05/04/2010 
até 
05/04/2015

Aquisição de 02 (dois) Tranceiver Mini GBIC Mult-Modo/Mono-Modo 1000 Base LX para o Fórum 
Clóvis Beviláqua.

19/06/2012 
até 
18/06/2015

Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do 
Palácio da Justiça (Fortaleza-Ce) e do Fórum de Caucaia.

27/08/2013 
até 
26/08/2015

Aquisição de mobiliário para atender às necessidades das novas varas do Fórum Clóvis Beviláqua, 
bem assim das novas instalações dos fFruns de Assaré, Boa Viagem, Crateús, Uruburetama, 
Aracati, Itaiçaba, Itapipoca, Jaguaruana, Maracanau, Miraíma,Russas, Senador Pompeu, Várzea 
Alegre, Caucaia.

16/05/2014 
até 
15/05/2015

Serviços especializados, por demanda de Estruturação da segurança da informação do TJCE, com o 
fornecimento de software de GRC � Governança, Riscos e Compliance, para automatizar a Gestão de 
Segurança da Informação, incluindo levantamentos, inventários, diagnósticos, análises, avaliações, 
testes, e tratamento dos ativos, com a gestão da continuidade dos negócios e elaboração dos planos 
de contingência, com divulgação, planejamento, treinamento, elaboração e revisão dos normativos 
para sua implementação, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(Lote II).

26/05/2014 
até 
25/05/2016

Fornecimento de Microcomputadores pessoais notebook de médio desempenho para atender às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

05/09/2013 
até 
04/09/2015



CT-019/2014 MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A 8518394-63.2013.8.06.0000 R$ 2.480.000,00

CT-020/2013 LANLINK INFORMATICA LTDA 8515135-94.2012.8.06.0000 R$ 724.763,12

CT-020/2014 VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 8515452-58.2013.8.06.0000 R$ 2.389.975,69

CT-021/2011 CIMCORP COMÉRCIO INTERNACIONAL E INFORMÁTICA S/A 8504606-50.2011.8.06.0000 R$ 316.077,44

CT-021/2012 EPI � EMPRESA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 8520275-46.2011.8.06.0000 R$ 127.830,00

CT-021/2013 EMN - EMERGÊNCIAS MÉDICAS DO NORDESTE LTDA 8508700-70.2013.8.06.0000 R$ 401.816,88

CT-023/2010 ELITE DEDETIZAÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0021016-56.2009.8.06.0000 R$ 870.964,56

CT-023/2012 TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA 8505109-37.2012.8.06.0000 R$ 2.611.820,00

CT-023/2013 8506958-10.2013.8.06.0000 R$ 799.980,42

CT-023/2014 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL S.A. 8505076-76.2014.8.06.0000 R$ 150.796,92

CT-024/2012 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 8507126-46.2012.8.06.0000 R$ 1.808.000,00

CT-024/2013 IBM BRASIL - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. 8512638-73.2013.8.06.0000 R$ 183.393,00

CT-024/2014 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 8507953-86.2014.8.06.0000 R$ 608.150,00

CT-025/2012 CIA ENERGETICA DO CEARA- COELCE R$ 11.514.429,36

CT-025/2013 STUDIO F3 LTDA � ME 8503621-13.2013.8.06.0000 R$ 209.999,60

CT-025/2014 JT CONSTRU¿AO E CONSULTORIA LTDA 8519977-83.2013.8.06.0000 R$ 689.142,72

Serviços especializados, por demanda de Estruturação da segurança da informação do TJCE, com o 
fornecimento de software de GRC � Governança, Riscos e Compliance, para automatizar a Gestão de 
Segurança da Informação, incluindo levantamentos, inventários, diagnósticos, análises, avaliações, 
testes, e tratamento dos ativos, com a gestão da continuidade dos negócios e elaboração dos planos 
de contingência, com divulgação, planejamento, treinamento, elaboração e revisão dos normativos 
para sua implementação, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(Lote II).

27/05/2014 
até 
26/05/2016

Aquisição de licenças do Software IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition � TSM EE, incluindo 
banco de horas de consultoria e serviço de suporte técnico, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará.

26/08/2013 
até 
25/09/2016

Contratação de serviço técnico especializado, sob demanda, de monitoração proativa e reativa dos 
ativos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação � TIC com treinamento na ferramenta 
de monitoração, visando à continuidade dos negócios corporativos, contemplando o planejamento, 
implantação, operação e gestão do NOC (Network Operations Center) por intermédio de 
fornecimento de serviços utilizando ferramentas de monitoração, disponibilidade, falhas, 
desempenho e de nível de serviço, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

01/07/2014 
até 
30/06/2015

Aquisição de solução de armazenamento de dados e multiplexador para SAN (Storage Área 
Network), incluindo garantia on site.

24/05/2011 
até 
30/12/2014

Aquisição de 500 (quinhentos) Monitores Multimídia de 18,5 polegadas Widescreen para atender às 
necessidades do Parque Tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Lote II).

08/05/2012 
até 
07/05/2015

Prestação de serviço de Unidade Móvel de Suporte Básico à Vida (AMBULÂNCIA DE SUPORTE 
BÁSICO � TIPO B), para eventuais ocorrências verificadas nas dependências do Tribunal de Justiça 
e/ou outra Unidade Judiciária da Capital.

26/08/2013 
até 
25/08/2015

Contratação de empresa para prestação dos serviços de combate a insetos e animais sinantrópicos 
nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, consistente em desinsetização, 
descupinização, desratização, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário.

05/04/2010 
até 
05/04/2015

Aquisição, montagem e instalação de arquivos deslizantes e respectivos acessórios a serem 
instalados em sala localizada no subsolo, bloco A, do Fórum Clóvis Beviláqua.

31/05/2012 
até 
30/05/2017

SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
LTDA

Prestação de serviços, com fornecimento de material, de modernização do sistema de áudio e vídeo 
do Auditório do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Lote I).

02/10/2013 
até 
01/01/2017

Aquisição de licenças, incluído o suporte técnico por 24 (vinte e quatro) meses, da ferramenta de 
Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL � Extract, Tranform and Load) e da ferramenta de 
processamento analítico de dados para análise e visualização de informações, bem como para 
contratação dos serviços de treinamento e de consultoria tipo mentoring para ambas as ferramentas, 
necessárias para propiciar uma forma de medir e acompanhar as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, e a execução da estratégia  do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(Lote 02).

30/06/2014 
até 
29/06/2016

Aquisição de 1000 (mil) microcomputadores de médio desempenho para equipar o parque 
tecnológico do Tribunal de Justiça do Ceará.

14/01/2013 
até 
13/01/2016

Serviços  exclusivos de suporte técnico para manutenção corretiva e preventiva aos equipamentos 
IBM POWER750, switch san, expansão DS4000, tape library TS3200, como também, do serviço de 
suporte ao software (telesuporte) proprietário IBM para gerenciamento dos equipamentos POWER 
750, pertencentes ao TJCE.

19/09/2013 
até 
18/09/2015

Aquisição com instalação de catracas eletrônicas e software de controle de acesso, para atender as 
necessidades dos prédios do Palácio da Justiça, Fórum das Turmas Recursais, Centro de 
Documentação e Informática, Corregedoria Geral de Justiça, Fórum Clóvis Beviláqua e aos Fóruns 
das Comarcas de Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Eusébio (Lote I).

15/07/2014 
até 
14/07/2015

Fornecimento de energia elétrica a ser realizado pela contratada ao contratante, especificamente 
para os Fóruns de Maranguape, Caucaia, Itapajé e Nova Jaguaribara.

14/06/2012 
até 
13/06/2015

Prestação dos serviços de sonorização, filmagem e transmissão simultânea, em 
eventos/solenidades institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme 
especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2013 e seus anexos, bem como no seu 
Anexo Único, todos partes integrantes deste Contrato.

30/09/2013 
até 
29/09/2015

Execução dos serviços de complementação da reforma do Fórum da Comarca de Horizonte, 
localizado na Av. Francisco Eudes Ximenes, s/nº - Centro, Horizonte/Ceará.

16/06/2014 
até 
02/01/2015



CT-026/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. Prestação, em âmbito nacional e internacional, de serviços postais convencionais e especiais. 0008393-57.2009.8.06.0000 R$ 18.928.063,22

CT-026/2011 SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. 8513449-04.2011.8.06.0000 R$ 55.042.071,83

CT-026/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG T JUSTICA 8506438-16.2014.8.06.0000 R$ 0,07

CT-027/2010 TRANSÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA. 0021017-41.2009.8.06.0000 R$ 578.656,80

CT-027/2011 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 8513472-47.2011.8.06.0000 R$ 15.800.379,96

CT-027/2014 HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA. 8508405-96.2014.8.06.0000 R$ 44.865,08

CT-028/2014 8507779-77.2014.8.06.0000 R$ 105.221,34

CT-029/2013 EGEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 8504131-26.2013.8.06.0000 R$ 875.967,84

CT-029/2014 8505079-31.2014.8.06.0000 R$ 58.925,00

CT-030/2013 FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA 8515823-22.2013.8.06.0000 R$ 1.999.750,00

CT-030/2014 COPY VIP - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA 8505557-39.2014.8.06.0000 R$ 343.962,00

CT-031/2011 AURIGA INFORMATICA E SERV LTDA 8513072-33.2011.8.06.0000 R$ 247.800,00

CT-031/2012 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 8508226-36.2012.8.06.0000 R$ 215.858,68

CT-031/2014 PARCERIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 8507082-56.2014.8.06.0000 R$ 166.997,16

CT-032/2013 FLORA TROPICAL COMERCIO DE FLORES LTDA ME 8514347-46.2013.8.06.0000 R$ 28.220,39

23/04/2010 
até 
23/04/2015

Prestação dos serviços de suporte técnico local, suporte técnico remoto, garantia de evolução 
tecnológica continuada, protocolação eletrônica, monitoria de ambiente e serviços sob demanda 
para atender à solução de virtualização judicial e administrativa do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

08/08/2011 
até 
30/04/2015

Contratação de Instituição Financeira Oficial para gerenciamento financeiro dos Depósitos Sob Aviso 
à Disposição da Justiça, relativos aos processos apresentados ao Poder Judiciário do Estado do 
Ceará, contemplando, dentre outras atividades, a arrecadação, o controle e o levantamento dos 
recursos financeiros.

14/07/2014 
até 
14/07/2019

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta e descarte de resíduos 
sólidos e de serviços de saúde, entulho, além da descontaminação de lâmpadas fluorescentes do 
prédio do Tribunal de Justiça do do Estado do Ceará e do Fórum Clóvis Beviláqua, localizados em 
Fortaleza.

05/04/2010 
até 
05/04/2015

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão de obra 
especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao 
contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT (Condutores de Veículos).

01/10/2011 
até 
30/09/2015

Serviços de manutenção corretiva dos equipamentos HDS, de propriedade do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará.

30/06/2014 
até 
30/06/2015

AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA

Aquisição de equipamentos de leitura biométrica digital tipo hamster, conforme especificações 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2013 e seus anexos.

10/09/2014 
até 
09/09/2017

Serviços de locação de veículos tipo van, adaptados, com motoristas habilitados na categoria D, 
24(vinte e quatro) horas/dia e 7(sete) dias/semana para atendimento ao Juizado Móvel da Comarca 
de Fortaleza, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2013 e seus 
anexos, bem como no seu Anexo Único, todos partes integrantes deste Contrato.

13/12/2013 
até 
13/12/2014

NTC � NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 
LTDA.

Aquisição de licenças, incluído o suporte técnico por 24 (vinte e quatro) meses, da ferramenta de 
Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL � Extract, Tranform and Load) e da ferramenta de 
processamento analítico de dados para análise e visualização de informações, bem como para 
contratação dos serviços de treinamento e de consultoria tipo mentoring para ambas as ferramentas, 
necessárias para propiciar uma forma de medir e acompanhar as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, e a execução da estratégia  do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(Lote 01).

28/07/2014 
até 
27/01/2015

Contratação de instituição para promover a qualificação integrada e o aperfeiçoamento do diálogo e 
debate social, com base nas ferramentas de democracia participativa, tendo como foco a cidadania 
na cena do judiciário com a sociedade, movimentos sociais, alunos e professores de ensino médio e 
agentes públicos, por meio da utilização de instrumentos pedagógicos de ensino à distância, 
incluindo-se plataformas que disponibilizam também à população a história do TJCE por meio de 
ferramentas paradidáticas que tem por objetivo provocar a apropriação de um conceito de cidadania, 
representado pelo fundamental papel do Poder Judiciário no Ceará, além de subsídios que visem à 
comunicação e mobilização em mídias sociais, objetivando o desenvolvimento de um canal de 
comunicação entre a sociedade e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, intitulado PROJETO 
CIDADANIA JUDICIÁRIA.

30/10/2013 
até 
31/12/2014

Prestação dos serviços de locação de solução de impressão Multifuncional a laser, composta por 
impressoras Colorida e P&B (Preto e Branco), com Scanners Duplex com vidro e ADFs acoplados, 
com fornecimento de peças e suprimentos, exceto papel, manutenção corretiva, preventiva e 
treinamento, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

31/07/2014 
até 
31/07/2015

Aquisição de 42 (quarenta e duas) estações de trabalho Workstation de alta performance para 
desempenhar serviços gráficos.

28/12/2011 
até 
27/12/2014

Serviços de suporte técnico e atualização/renovação da versão de licenças de software de 
ferramentas de banco de dados oracle diagnostics pack e tuning pack designadas aos servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

27/07/2012 
até 
31/12/2014

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para 
desenvolvimento das seguintes atividades: (I) elaboração do Plano Estratégico 2015-2020 e (II) 
proposição de melhorias no modelo de Gestão Estratégica, ambos relativos ao Poder Judiciário do 
Estado do Ceará � Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

30/07/2014 
até 
29/11/2014

Serviço com fornecimento de arranjos e flores naturais para atendimento em eventos/solenidades 
institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará.

30/12/2013 
até 
31/12/2014



CT-032/2014 WEB VIAGENS E TURISMO LTDA 8508594-74.2014.8.06.0000 R$ 26.679,96

CT-033/2011 SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA. 8516701-15.2011.8.06.0000 R$ 940.000,00

CT-033/2013 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 8513600-96.2013.8.06.0000 R$ 1.429.281,12

CT-033/2014 MAGILA HELLEN PEREIRA � ME 8509905-03.2014.8.06.0000 R$ 9.097,63

CT-034/2010 GM INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA 0021018-26.2009.8.06.0000 R$ 270.558,60

CT-034/2013 NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA 8514922-54.2013.8.06.0000 R$ 428.993,52

CT-034/2014 8516716-13.2013.8.06.0000 R$ 399.000,00

CT-035/2014 C. MENEZES ENGENHARIA LTDA. 8504529-36.2014.8.06.0000 R$ 3.600.242,88

CT-036/2012 CPM BRAXIS S.A. 8525171-35.2011.8.06.0000 R$ 8.615.344,17

CT-037/2010 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 0005703-21.2010.8.06.0000 R$ 320.258,17

CT-037/2014 8510514-83.2014.8.06.0000 R$ 1.566.656,65

CT-038/2010 VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 0002426-94.2010.8.06.0000 R$ 1.712.802,96

CT-038/2011 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 8519976-69.2011.8.06.0000 R$ 1.509.272,47

CT-038/2013 WEB VIAGENS E TURISMO LTDA 8513941-25.2013.8.06.0000 R$ 310.000,00

CT-039/2011 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. 8519461-34.2011.8.06.0000 R$ 0,00

CT-039/2013 E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. 8516849-55.2013.8.06.0000 R$ 70.960,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação eventual de veículos, com a 
finalidade de transportar autoridades nos demais Estados da Federação Brasileira, atendendo às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

12/08/2014 
até 
11/02/2015

Aquisição de 2.000 (dois mil) no-breaks para as Comarcas do Interior do Estado do Ceará. 28/11/2011 
até 
27/11/2014

Contratação de empresa especializada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços de assistência médica preventiva e curativa, aos 
servidores do Poder Judiciário cearense, por meio dos seguintes profissionais: Médicos, 
Enfermeiros, Odontólogos, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Auxiliares de Saúde Bucal.

26/11/2013 
até 
26/11/2014

Prestação dos serviços de manutenção de extintores de incêndio, compreendendo descarga, 
recarga, teste hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, colocação de selos, 
pintura e demais serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, a fim de atender às unidades 
administrativas e judiciárias localizadas nas 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª MACRORREGIÕES DE 
PLANEJAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ.

29/07/2014 
até 
28/07/2019

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos elevadores 
instalados em diversos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, nesta capital e 
no interior.

27/05/2010 
até 
27/05/2015

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Unidade Móvel de Suporte 
Básico à Vida (AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO � TIPO B), para eventuais ocorrências 
verificadas nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua e/ou outra Unidade Judiciária, durante 05 
(cinco) dias por semana, no período de 12 (doze) meses.

12/11/2013 
até 
11/11/2015

INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 
PÚBLICA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para desenvolver 
Solução Integrada e plano de implementação contemplando os seguintes subprojetos: Mapeamento 
de Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho, inclusive do Estágio Probatório e 
Sistemática de Ascensão Funcional, visando à reorientação da política de gestão de pessoas, 
alinhando-a a meta específica do CNJ, aos objetivos estratégicos institucionais, à integração dos 
subsistemas de recursos humanos do Poder Judiciário cearense.

20/08/2014 
até 
19/03/2015

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da obra de construção do 
novo Fórum da Comarca de Itapipoca, localizado à Av. Esaú Alves Aguiar, Bairro Fazendinha, no 
Município de Itapipoca � Ceará.

25/08/2014 
até 
21/04/2015

Contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, para atender às 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) - Lote I.

31/07/2012 
até 
31/12/2014

Serviços suporte e atualizações de licenças de software de banco de dados Oracle para os 
servidores de banco de dados do Tribunal de Justiça. 

14/05/2010 
até 
14/05/2015

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS HOM LTDA. - EMBRATEC GOOD CARD.

Prestação dos serviços de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos, com a utilização de 
cartões magnéticos, em rede de serviço especializada, que permita a obtenção de um controle 
eletrônico eficaz da gestão da frota de veículos e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará - TJCE, e os que estiverem a serviço do mesmo.

27/08/2014 
até 
26/08/2015

Serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos sem motorista, sem combustível e 
com seguro total, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

04/02/2010 
até 
03/02/2015

Serviços de suporte técnico e atualização/renovação da versão de licenças de software de banco de 
dados Oracle designados aos servidores de banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

17/10/2011 
até 
13/05/2015

Serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, destinados à utilização por Desembargadores, Magistrados, Servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, bem como aqueles que se desloquem para prestar serviços de 
interesse deste Poder Judiciário e ainda por autoridades que se desloquem a esta Capital.

02/01/2014 
até 
31/12/2014

Contratação de Instituição Financeira Oficial para Gerenciamento Financeiro das Contas Especiais, 
destinadas ao depósito dos valores referentes aos precatórios que tramitam no Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região.

30/11/2011 
até 
29/11/2015

Fornecimento de 20 (vinte) Microcomputadores pessoais NOTEBOOK de médio desempenho para 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

23/12/2013 
até 
22/12/2017



CT-039/2014 COINSTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA. 8502765-15.2014.8.06.0000 R$ 1.296.865,64

CT-040/2011 DINÂMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA 8508656-22.2011.8.06.0000 R$ 8.874.201,22

CT-040/2012 CIMCORP COM INTERNAC E INFORMATICA S A 8503075-89.2012.8.06.0000 R$ 760.760,00

CT-040/2013 GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. 8517539-84.2013.8.06.0000 R$ 820.367,60

CT-041/2011 COINSTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA. 8508656-22.2011.8.06.0000 R$ 4.795.836,62

CT-041/2012 LANLINK INFORMATICA LTDA 8502056-48.2012.8.06.0000 R$ 927.830,22

CT-041/2013 INSTITUTO EUVALDO LODI 8516311-74.2013.8.06.0000 R$ 93.840,00

CT-042/2012 AÇAO INFORMATICA BRASIL LTDA 8520264-17.2011.8.06.0000 R$ 508.000,00

CT-042/2013 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA 8507866-67.2013.8.06.0000 R$ 2.531.106,00

CT-043/2012 LANLINK INFORMATICA LTDA 8504495-32.2012.8.06.0000 R$ 627.255,14

CT-043/2013 WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 8515069-80.2013.8.06.0000 R$ 7.980,00

CT-044/2013 PRIMTEC ELETRICA LTDA 8509614-37.2013.8.06.0000 R$ 196.999,92

CT-045/2010 VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 0043658-86.2010.8.06.0000 R$ 661.427,68

CT-045/2011 VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA 8520049-41.2011.8.06.0000 R$ 1.162,50

CT-045/2013 MAGILA HELLEN PEREIRA � ME 8517241-92.2013.8.06.0000 R$ 27.861,00

CT-046/2013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - (FUB) 8519452-04.2013.8.06.0000 R$ 0,00

CT-047/2011 DELL COMPUTADORS DO BRASIL LTDA 8512741-51.2011.8.06.0000 R$ 254.197,00

Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção e adequação predial 
para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça (TJCE), localizadas em 38 (trinta e oito) 
municípios do Estado do Ceará.

21/10/2014 
até 
20/10/2015

Contratação de empresa especializada em manutenção predial, reformas e pequenas obras, para 
atuação nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, interior e capital (Lote I).

30/11/2011 
até 
29/11/2014

Aquisição da ampliação de solução de armazenamento � HDS AMS2500 de propriedade do Poder 
Judiciário e serviços de instalação, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

31/08/2012 
até 
30/08/2015

Aquisição de 928 (novecentos e vinte e oito) nobreaks de 1,4KVA e 105 (cento e cinco) nobreaks de 
3KVA (Lote  I  e II), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

10/03/2014 
até 
09/03/2017

Contratação de empresa especializada em manutenção predial, reformas e pequenas obras, para 
atuação nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, interior e capital (Lotes II e III).

12/12/2011 
até 
12/12/2014

Ampliação de comutadores de núcleo e de acesso, seus componentes, acessórios e garantia, para 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Lote I e II).

20/08/2012 
até 
19/08/2015

Contratação de instituição para prestação dos serviços de agente de integração para operacionalizar 
o programa de concessão de vagas de estágio para estudantes matriculados e com frequência 
efetiva em instituições de educação superior, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário.

05/12/2013 
até 
05/12/2014

Aquisição de licenças para software de virtualização de servidores de rede, para atender às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

20/08/2012 
até 
19/08/2015

Prestação dos serviços de assistência técnica, instalações (inclusive reinstalações), manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e materiais, nos equipamentos que 
compreendem os sistemas de ar condicionado por expansão direta (janeleiros, splits e selfs), 
inclusive suas redes de dutos e sistemas de ventilação de todas as unidades do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará.

28/11/2013 
até 
27/11/2014

Ampliação de solução, armazenamento e recuperação de cópias de segurança e serviços de 
instalação, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

23/08/2012 
até 
22/08/2015

Serviços de suporte técnico ao SIABI � Sistema de Automação de Bibliotecas, instalado nas 
Bibliotecas do Poder Judiciário Cearense, localizadas no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e 
na Escola Superior da Magistratura � ESMEC.

04/12/2013 
até 
04/12/2014

Prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva permanente, com 
fornecimento de peças de reposição e reembolso destas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, para as 
Subestações Abrigadas, Banco de Capacitores e Grupo Geradores instalados nas dependências do 
Edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Palácio da Justiça), Centro de 
Documentação de Informática (CDI), Fórum Clóvis Beviláqua, Fórum da Comarca de Caucaia, 
Fórum da Comarca de Sobral e Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte.

10/12/2013 
até 
09/12/2014

Prestação dos serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos sem motorista, sem 
combustível e com seguro total, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

12/07/2010 
até 
12/07/2015

Aquisição de 15 (quinze) fitas de backup LTO-4 destinadas a atender a crescente demanda de 
armazenamento de cópias de segurança (backup) dos servidores de arquivos pertencentes ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

15/12/2011 
até 
14/12/2016

Prestação dos serviços de manutenção de extintores de incêndio, compreendendo descarga, 
recarga, teste hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, colocação de selos, 
pintura e demais serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, a fim de atender às unidades 
administrativas e judiciárias localizadas nas 2ª e 3ª MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO DO 
ESTADO DO CEARÁ.

13/12/2013 
até 
12/12/2018

Prestação de serviços técnico-especializados com vistas à organização e realização do concurso 
público com vista ao provimento de 238 vagas, sendo 118 para o cargo de Analista Judiciário e 120 
para o cargo de Técnico Judiciário.

23/01/2014 
até 
22/01/2015

Fornecimento de 05 (cinco) servidores de rede, sendo 03 (três) servidores de alto desempenho 
(poweredge 910) e 02 (dois) servidores de médio desempenho (poweredge 710), bem como na 
prestação de serviços de assistência técnica da garantia.

28/12/2011 
até 
25/03/2017



CT-048/2013 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 8519927-57.2013.8.06.0000 R$ 1.266.700,00

CT-049/2011 EMPRESA TRANSPORTE RODOVIARIO URUBURETAMA 8506958-78.2011.8.06.0000 R$ 2.520.383,04

CT-050/2010 DESIGN ON DIVISORIAS LTDA 0021026-03.2009.8.06.0000 R$ 566.517,40

CT-051/2011 IBM BRASIL - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. 8525070-95.2011.8.06.0000 R$ 672.111,00

CT-051/2013 DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 8515934-06.2013.8.06.0000 R$ 49.800,00

CT-052/2012 EPI � EMPRESA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 8515991-58.2012.8.06.0000 R$ 242.877,00

CT-052/2013 8520464-53.2013.8.06.0000 R$ 529.817,40

CT-053/2010 P4PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 0036366-50.2010.8.06.0000 R$ 3.324.903,88

CT-055/2013 GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. 8520165-76.2013.8.06.0000 R$ 88.605,00

CT-056/2012 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 8513851-51.2012.8.06.0000 R$ 2.172.800,88

CT-056/2013 D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - EPP 8516709-21.2013.8.06.0000 R$ 825.311,52

CT-058/2012 R. A. DE OLIVEIRA BARROS - ME 8511098-24.2012.8.06.0000 R$ 361.862,34

CT-059/2010 VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 0047304-07.2010.8.06.0000 R$ 1.567.178,78

CT-059/2012 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA 8507790-77.2012.8.06.0000 R$ 535.444,37

CT-060/2012 WALDIR FROTA SAMPAIO FILHO ME 8515324-72.2012.8.06.0000 R$ 760.000,00

CT-061/2010 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A. 0039394-26.2010.8.06.0000 R$ 6.616.418,64

Aquisição de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação 
fundamentada nas melhores práticas da biblioteca ITIL � Information Technology Infrastructure 
Library, compreendendo o fornecimento de licenças de software que atendam às disciplinas ITIL V3 
com gestão e controle de estações de trabalho (Inventário, Distribuição e Atualização de Softwares) 
e demais requisitos definidos no escopo do Termo de Referência, os serviços necessários à sua 
plena implementação em conformidade com os processos atualmente gerenciados pelo TJCE, os 
serviços de suporte técnico e atualização tecnológica, a capacitação das equipes e a execução de 
atividades (customizações, implementações) por demanda.

12/12/2013 
até 
11/12/2016

Prestação dos serviços de transporte para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
lotados no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora (Cambeba), no percurso residência - 
trabalho e vice-versa.

02/01/2012 
até 
02/01/2015

Fornecimento e instalação de divisórias acústicas para o edifício-sede do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará.

08/06/2011 
até 
07/06/2016

Serviços de manutenção corretiva dos equipamentos IBM, de propriedade do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará.

03/01/2012 
até 
03/01/2015

Aquisição de extensão de garantia do fabricante por mais 12(doze) meses para 4 (quatro) servidores 
DELL PowerEdge R900 e por mais 24 (vinte e quatro) meses para 4(quatro) servidores DELL R710, 
com regime de atendimento 24x7, e prazo de solução de 4 (quatro) horas, para atender aos 
servidores do parque computacional do Datacenter do TJCE.

23/12/2013 
até 
22/02/2016

Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) Monitores Multimídia de 18,5 polegadas Widescreen 
para atender às necessidades do Parque Tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

31/10/2012 
até 
30/10/2015

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE AUDITIVO - 
APADA

Serviços de 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 18 (dezoito) portadores de deficiência auditiva, na 
função de higienizadores, e 03 (três) intérpretes da língua brasileira de sinais, que prestarão serviços 
junto à biblioteca e arquivos da sede do tjce e do Fórum Clóvis Beviláqua..

16/12/2013 
até 
15/12/2014

Prestação de serviços de gerenciamento de projetos de tecnologia, funcionando como um escritório 
de projetos temporário, disponibilizando recursos de pessoal, metodologia e ferramentas, e 
transferência de tecnologia para a equipe do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

13/08/2010 
até 
13/12/2014

Aquisição de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) estabilizadores de 1.000VA(Lote III), para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

05/02/2014 
até 
04/06/2017

Contratação de empresa especializada no ramo de serviços na área de Educação, incluindo 
fornecimento de mão de obra uniformizada, cujos empregados serão regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e respectivas Convenções Coletivas de Trabalho no Ceará, para atender as 
necessidades da Creche do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

19/12/2012 
até 
18/12/2015

Contratação de empresa especializada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços continuados de recepcionista, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário Cearense.

20/01/2014 
até 
19/01/2015

Serviços de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.), Estação 
Elevatória de Esgoto (E.E.E.) da Sede do TJCE e da Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) do 
Fórum Clóvis Beviláqua, com o fornecimento de mão de obra e todo o material necessário ao 
cumprimento do contrato, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

01/12/2012 
até 
30/11/2014

Serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos sem motorista, sem combustível e 
com seguro total, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

31/08/2010 
até 
31/08/2015

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de assistência técnica, 
instalações, manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e materiais, nos 
equipamentos que compreendem os sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variável 
(VRF), inclusive suas redes de dutos e sistemas de ventilação, para atender as necessidades do 
TJCE.

30/11/2012 
até 
29/11/2014

Contratação de serviços de buffet visando a realização de coquetéis, lanche (coffee break), almoços 
e jantares finos, para o atendimento de solenidades promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

26/11/2012 
até 
25/11/2014

Contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, englobando processos de 
atendimento aos usuários e gestão de serviços de TI, segundo as recomendações do ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), bem como, locação de produtos necessários à 
prestação dos serviços para a equipe do TJCE.

30/09/2010 
até 
31/12/2014



CT-066/2012 GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 8508963-39.2012.8.06.0000 R$ 167.805,04

CT-068/2010 TICKET SERVIÇOS S.A. 0000559-66.2010.8.06.0000 R$ 1.684.175,00

CT-072/2010 VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 4753394-19.2010.8.06.0000 R$ 6.298.899,40

CT-077/2010 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 0043414-60.2010.8.06.0000 R$ 2.818.398,60

CT-078/2010 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 0035616-48.2010.8.06.0000 R$ 37.921.017,72

CT-079/2010 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A. 4754435-21.2010.8.06.0000 R$ 1.426.478,24

CT-080/2009 BANCO DO BRASIL S.A. 0031759-28.2009.8.06.0000 R$ 19.500.000,00

CT-083/2009 AD2M COMUNICAÇÃO LTDA 0022218-68.2009.8.06.0000 R$ 457.203,72

CT-084/2009 VM LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 0012004-18.2009.8.06.0000 R$ 7.290.389,58

CT-087/2009 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A. 0016387-39.2009.8.06.0000 R$ 19.107.050,50

CT-093/2009 MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO 0020980-14.2009.8.06.0000 R$ 26.616.841,98

CT-113/2012 CIA ENERGETICA DO CEARA- COELCE R$ 115.029,36

TC-006/2012 ANA MARIA GOMES BRITO - ME 8503556-52.2012.8.06.0000 R$ 120.000,00

TC-007/2012 ANA MARIA GOMES BRITO - ME 8518185-31.2012.8.06.0000 R$ 319.419,42

Contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados de 
engenharia mecânica para a elaboração de projeto executivo detalhado de condicionamento de ar, 
incluindo ventilação, exaustão, projeto completo de automação do sistema e ainda a elaboração do 
Caderno de Especificações e Encargos e da Planilha de Quantidades e Preços, destinados a 
reforma do Edifício do Tribunal de Justiça e do Edifício da SETIN, com área aproximada de 
18.265,66 m2 e 773,00 m2 respectivamente.

01/04/2014 
até 
07/12/2014

Contratação de empresa especializada no gerenciamento de sistema informatizado e integrado, com 
utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou chip, de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças.

20/09/2010 
até 
19/09/2015

Serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos sem motorista, sem combustível e 
com seguro total, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

19/11/2010 
até 
18/11/2015

Serviços de locação de mão-de-obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, 
que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas � CLT (Cerimonial),

01/12/2010 
até 
30/11/2014

Serviços de locação de mão-de-obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, 
que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas � CLT (Asseio e Conservação).

03/12/2010 
até 
02/12/2015

Contratação dos serviços especializados em Tecnologia da Informação, englobando processos de 
atendimento aos usuários e gestão de serviços de TI, segundo as recomendações do lTIL 
(Information Technology Infrastructure Library), bem como, locação de produtos necessários à 
prestação dos serviços para a equipe do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

23/11/2010 
até 
22/11/2014

Prestação pelo Banco dos serviços financeiros de (a) centralização e processamento, com 
exclusividade, de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo Tribunal; (b) 
processamento, sem exclusividade, em caráter preferencial, de todas as movimentações financeiras 
de pagamento a credores do Tribunal; (c) concessão, sem exclusividade, de crédito aos servidores 
ativos e inativos, magistrados, pensionistas do Tribunal, mediante consignação em folha de 
pagamento; (d) concessão, sem exclusividade, de crédito imobiliário aos servidores ativos e inativos, 
magistrados e pensionistas.

03/12/2009 
até 
03/12/2014

Contratação de empresa especializada em monitoramento de notícias e clipagem de rádio e tv, para 
atender às necessidades da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

30/12/2009 
até 
30/12/2014

Prestação dos serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos sem motorista, sem 
combustível e com seguro total, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

25/11/2009 
até 
25/11/2014

Contratação dos serviços especializados e Tecnologia da Informação, englobando processos de 
atendimento aos usuários e gestão de serviços de TI, segundo as recomendações do ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), bem como, locação de produtos necessários à 
prestação dos serviços para a equipe do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

29/12/2009 
até 
29/12/2014

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais lasers 
monocromáticas e impressoras lasers monocromáticas, incluídos a entrega, a instalação, o suporte 
técnico e operacional, a manutenção e o fornecimento de suprimentos, para atender às 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

23/12/2009 
até 
23/12/2014

Fornecimento de energia elétrica a ser realizado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
especificamente para o Tribunal do Povo, Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, Centro 
de Documentação e Informática, Fórum Clóvis Beviláqua, ESMEC, Creche do Poder Judiciário, 
Juizado da Infância e da Adolescência, e para os Fóruns de Iguatu, Aracati, Crateús, Barbalha, 
Granja, Aracoiaba, Juazeiro do Norte, Capistrano, Acaraú, Brejo Santo, Paracuru, Maranguape, 
Canindé, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Quixadá, Baturité, Sobral, Caucaia, Tauá, Aquiraz 
de Limoeiro do Norte.

14/06/2012 
até 
13/06/2015

Contratação de empresa especializada na exploração de Restaurante com serviço do tipo �Self-
Service� e Lanchonete, mediante concessão de uso de área total de 490,05 m², localizado no prédio 
do Fórum Clóvis Beviláqua.

11/03/2013 
até 
10/09/2015

Concessão de uso do espaço reservado para o funcionamento de restaurante/lanchonete, medindo 
aproximadamente 247,63 m², localizado no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Ceará.

21/05/2013 
até 
20/05/2015
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