Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Coordenadoria de Central de Contratos e Convênios
Relatório Geral de Contratos e Atas de Registro de Preços de maio de 2019 – Publicado em 29/04/2019
Situação:
Contrato

Credor

ARP N° 01/2018

ARP N° 01/2019

Vigentes
Valor Global

Gestor

I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE Registro de preços para futura(s) e eventual(ais) contratação(ões) de empresa
ALIMENTOS EIRELI-EPP
especializada na prestação de serviços de buffet, visando a realização de
coquetéis, coffee break, almoços e jantares, para o atendimento de
solenidades promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará

R$ 256.869,57

Assessoria de Cerimonial

28/01/2019 até
28/01/2020

PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de R$ 0,00
LTDA-EPP
COPOS DESCARTÁVEIS, CD’s E DVD’s, RIBBONS, PAPEL COUCHÊ
FOSCO, CARTÕES DE PROXIMIDADE E SEUS INSUMOS E MATERIAL
GRÁFICO, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder
Judiciário do Estado do Ceará.
AC COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de R$ 0,00
DE ESCRITÓRIO EIRELI ME; OBJETO.
copos descartáveis, cd’s e dvd’s, ribbons, papel couchê fosco, cartões de
proximidade e seus insumos e material gráfico, a fim de atender as unidades
judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 8.466,70

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

17/01/2019 até
17/01/2020

R$ 79.940,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

17/01/2019 até
17/01/2020

ARP N° 04/2019

F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI-EPP

Registro de preços para material permanente, visando a eventual aquisição de R$ 0,00
equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de atender às
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

R$ 339.990,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

19/02/2019 até
19/02/2020

ARP N° 11/2018

Acqua Rios Indústria e Comércio de Água Registro de Preços de material de consumo, visando eventual aquisição de R$ 0,00
Ltda. - ME
ÁGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20 LITROS E RESSARCIMENTO DE
VASILHAMES EM REGIME DE COMODATO, a fim de abastecer as diversas
unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 253.250,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

09/06/2018 até
08/06/2019

ARP N° 05/2019

PH & B Comércio e Serviços Eireli – ME

R$ 143.119,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

21/05/2019 até
21/05/2020

R$ 0,00

R$ 17.643,23

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

31/07/2018 até
30/07/2019

R$ 0,00

R$ 92.141,60

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

07/08/2018 até
06/08/2019

R$ 0,00

R$ 7.035,50

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

16/07/2018 até
16/06/2019

R$ 0,00

R$ 812.727,50

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

13/09/2018 até
12/09/2019

R$ 0,00

R$ 977.306,91

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

25/09/2018 até
24/09/2019

R$ 0,00

R$ 40.723,77

Secretaria de Tecnologia da
Informação

08/10/2018 até
08/10/2019

R$ 0,00

R$ 135.777,00

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

23/01/2019 até
23/01/2020

R$ 0,00

R$ 4.877,00

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

17/01/2019 até
17/01/2020

ARP N° 02/2019

ARP N° 13/2018

ARP N° 14/2018

ARP N° 15/2018

ARP N° 16/2018
ARP N° 17/2018

ARP N° 18/2018

ARP N° 19/2018

ARP N° 20/2018
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Objeto

Registro de preços visando eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS (frutas, hortaliças e laticínios), a fim de abastecer a Creche
Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
André VS Morais ME
Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de
carimbos, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
José Juarez Soares Filho ME
Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de
MATERIAL DE LIMPEZA e INSUMOS PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS,
a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário
do Estado do Ceará.
PH & B Comércio e Serviços Eireli – ME
Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de
MATERIAL DE LIMPEZA e INSUMOS PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS,
a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário
do Estado do Ceará.
2P Comércio e Serviços LTDA
Registro de preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS
(Armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras e estantes), a fim de atender
às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Serra Mobile Indústria e Comércio LTDA
Registro de preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS
(Armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras e estantes), a fim de atender
às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Bobina Super Indústria e Comércio EIRELI
Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição
MATERIAL DE INFORMÁTICA (abraçadeiras, anilhas, conectores, patch
cords, cabos e adaptadores HDMI), a fim de atender às necessidades da
Secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.
RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de
ME
COPOS DESCARTÁVEIS, CD’s E DVD’s, RIBBONS, PAPEL COUCHÊ
FOSCO, CARTÕES DE PROXIMIDADE E SEUS INSUMOS E MATERIAL
GRÁFICO, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder
Judiciário do Estado do Ceará.
PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de
LTDA-EPP
copos descartáveis, cd’s e dvd’s, ribbons, papel couchê fosco, cartões de
proximidade e seus insumos e material gráfico, a fim de atender as unidades
judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Valor Mensal

Período

ARP Nº 25/2017

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa R$ 0,00
especializada para o fornecimento de solução de appliances de Firewall para
VPN, softwares de gerência, serviços de instalação, treinamento na solução
bem como fornecimento de garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses,
conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO 01 do
instrumento.
Quales Tecnologia Comércio e Serviço Ltda. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o R$ 0,00
- ME
fornecimento de 2 (dois) equipamentos balanceadores de carga de aplicações
e de tráfego, na forma de appliances físicos, incluídos os serviços de
instalação, configuração, migração e treinamento, com garantia e suporte
técnico pelo período de 36 meses.
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE Fornecimento de Vale-Transporte Eletrônico – VTE – URBANO para utilização
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza/CE.
ESTADO DO CEARÁ –SINDIÔNIBUS
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE Fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – METROPOLITANO”
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região
ESTADO DO CEARÁ –SINDIÔNIBUS
Metropolitana de Fortaleza/CE.
TERCERIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de editorial e R$ 41.407,50
EIRELI - EPP
gráfica, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores da Indústria
Gráfica, da Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado do Ceará,
a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense.

R$ 346.000,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

21/09/2017 até
21/09/2020

R$ 810.000,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

09/11/2017 até
09/11/2020

CT N° 03/2019

NOSSA
SENHORA
TRANSPORTES EIRELI

R$ 419.523,66

Secretaria de
Infraestrutura

CT Nº 04/2015

LANLINK INFORMATICA LTDA

CT Nº 04/2017

ARP Nº 31/2017

CT Nº 01/2019
CT Nº 02/2019

CT N° 03/2018

CT N° 04/2018

CT N° 04/2019
CTNº 05/2015

CT Nº 05/2016

CT N° 05/2019

CT Nº 06/2015
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LANLINK SOLUÇÕES E
COMERCIALIZAÇÕES EM INFORMATICA
SA

Obs.: Secretaria
anual Pessoas

de

Gestão

de

02/01/2019 até
31/12/2019

Obs.: Secretaria
anual Pessoas

de

Gestão

de

02/01/2019 até
31/12/2019

Secretaria
Pessoas

de

Gestão

de

05/02/2018 até
04/07/2019

Administração

01/04/2019 até
01/04/2020

R$ 24.497.196,58

Secretaria de Tecnologia da
Informação

23/04/2015 até
23/04/2020

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de mão de R$ 398.839,34
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
obra especializada na condução de veículos, cujos empregados sejam regidos
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará
- SINTRO/CE, para prestação de serviços continuados, de acordo com as
especificações constantes do Contrato, para atender às necessidades do
Poder Judiciário cearense.
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA Fornecimento da renovação de assinatura de 2.500 (duas mil e quinhentas)
INFORMAÇÃO LTDA
licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for
Business - Select Brazilian.

R$ 4.786.072,08

Secretaria
Pessoas

de

01/03/2017 até
01/03/2020

R$ 162.500,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

08/02/2018 até
07/02/2021

Coinstel Construção e Instalações Eireli ME

Reforma parcial com ampliação do Fórum da Comarca de Viçosa do Ceará,
mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de
julgamento do menor preço global.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às R$ 475.879,41
TELÉGRAFOS.
necessidades do TJCE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) do instrumento
contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

R$ 610.558,13

Secretaria de Tecnologia da
Informação

31/01/2019 até
31/07/2019

R$ 5.710.552,92

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

23/04/2015 até
23/04/2020

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de serviços continuados de cerimonial nas unidades do Poder R$ 91.858,29
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
Judiciário cearense, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT) e pela convenção coletiva dos empregados em
empresas de asseio e conservação do Estado do Ceará, de acordo com as
especificações constantes do contrato, para atender às necessidades do
Poder Judiciário cearense.
Coinstel Construção e Instalações Eireli ME Execução da Reforma da Residência Oficial para abrigar o Juizado Especial
Cível e Criminal da Comarca de Icó, mediante o regime de empreitada por
preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global.

R$ 1.102.299,48

Secretaria
Pessoas

de

06/04/2016 até
05/04/2020

R$ 295.480,49

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

31/01/2019 até
31/07/2019

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

R$ 753.904,94

Secretaria de Tecnologia da
Informação

14/05/2015 até
13/05/2020

DA

LUZ Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado R$ 34.960,30
de rotas de transporte rastreadas para servidores e colaboradores do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, lotados no Centro Administrativo Governador
Virgílio Távora, no percurso de ida e volta do trabalho, e eventuais
deslocamentos extraordinários, de acordo com demandas, mediante regime de
empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento de menor valor
global anual por lote.
Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da R$ 2.041.433,05
Informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução
continuada de Tarefas de Suporte, Rotina e Demanda, compreendendo
atividades de suporte técnico remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, a
usuários de soluções de Tecnologia da Informação do TJCE, abrangendo a
execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas e
recebimento, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de
usuários, sustentação à infraestrutura tecnológica e gerenciamento de
processos de TI.

Serviços de suporte e atualizações de licenças de software de banco de dados R$ 62.825,41
Oracle para os servidores de banco de dados Oracle do Tribunal de Justiça do
Ceará.

R$ 150.000,00
Valor global
estimado
R$ 70.000,00
Valor global
estimado
R$ 496.890,00

de

de

Gestão

Gestão

CT N° 06/2018

R$ 63.440,00

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

22/02/2018 até
22/02/2020

CT N° 06/2019

Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de R$ 5.286,66
lanches para as sessões do Tribunal do Júri e CEJUSC da Comarca de
Fortaleza.
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 212.446,98

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

11/02/2019 até
11/02/2020

CT N° 07/2015

CTIS TECNOLOGIA S/A

Serviço de impressão corporativa - "outsourcing de impressão" – com de R$ 323.906,63
equipamentos novos multifuncionais, dotados de Solução Embarcada com , e
impressoras novas, todos de primeiro uso, suprimentos (exceto papel),
manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de sistemas de gestão e de
monitoramento, e sistema de atendimento de suporte aos usuários, incluindo o
treinamento na operacionalização dos equipamentos e no uso dos sistemas
citados.
TRANSÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerais, de R$ 24.458,33
LTDA.
resíduos de construção civil – RCC não segregados, de resíduos de serviços
de saúde e coleta, transporte, descontaminação (tratamento) e destinação final
de lâmpadas fluorescentes, dos prédios do Tribunal de Justiça do Centro
Administrativo Governador Virgílio Távora e do Fórum Clóvis Beviláqua,
localizados em Fortaleza/CE.
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 3.886.879,63

Secretaria de Tecnologia da
Informação

04/05/2015 até
04/05/2020

R$ 293.500,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

29/03/2016 até
28/03/2020

R$ 206.984,70

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

11/02/2019 até
11//02/2020

ÍCONE ELEVADORES LTDA. EPP

Serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos 19 R$ 14.181,47
(dezenove) elevadores instalados nas dependências das unidades do Poder
Judiciário do Ceará.
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Contratação de instituição para prestação dos serviços de agente de
integração, público ou privado, visando o desenvolvimento de atividades
conjuntas para operacionalização do programa continuado de estágio para
atender a demanda do Poder Judiciário Cearense.
Elite Dedetizações Indústria e Comércio Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
LTDA – EPP
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 170.177,64

Secretaria de
Infraestrutura

Administração

28/04/2015 até
28//04/2020

R$ 117.165,96

Secretaria
Pessoas

R$ 187.000,80

Secretaria de
Infraestrutura

CT Nº 09/2016

MOB
SERVIÇOS
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CT N° 09/2018

CT Nº 07/2016

CT N° 07/2019

CT Nº 08/2015
CT N° 08/2018

JR ALACRINO ROCHA MENEZES-ME

de

01/02/2018 até
01/02/2020

Administração

01/02/2019 até
01/02/2020

R$ 254.598,96

Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/04/2016 até
01/04/2020

Capital Táxi Agência de Viagens e Passeios
LTDA-EPP

R$ 370.908,36

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

20/03/2018 até
20/03/2020

CT Nº 10/2015

VM
LOCADORA
DE
AUTOMOTORES LTDA.

R$ 3.190.221,60

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

20/08//2017 até
20/08/2019

CT Nº 10/2016

EMPRESA OI MÓVEL S/A.

3.663.629,52

Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/04/2016 até
01/04/2020

CT N° 10/2018

Centro de Integração Empresa Escola – Contratação de instituição para prestação dos serviços de agente de R$ 4.648,77
CIEE
integração, público ou privado, visando o desenvolvimento de atividades
conjuntas para operacionalização do programa continuado de estágio para
atender a demanda do poder Judiciário Cearense.
MAIS SERVIÇOS LTDA
Contratação de empresa especializada em engenharia para a adequação
parcial do Fórum da Comarca de Chorozinho (Lote 3), mediante o regime de
empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço
global por lote.

R$ 55.785,24

Secretaria
Pessoas

de

25/04/2018 até
25/05/2020

R$ 63.643,29

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

20/02/2019 até
20/08/2019

CT N° 08/2019

CT N° 10/2019
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DE Serviço de Circuito de Dados, para os órgãos da administração direta, indireta R$ 21.216,58
e outras entidades de interesse do Governo do Estado do Ceará, de acordo
com as especificações, quantitativos e localidades previstas no Anexo I –
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20150001.
Contratação de empresa especializada no serviço de transporte de pessoas a
serviço do Poder Judiciário do Estado do Ceará dentro de Fortaleza e na
região metropolitana por meio de táxi e por demanda.
VEICULOS Serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem R$ 132.925,90
motorista, sem combustível, com seguro total, pelo período de 24 meses, para
atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem
como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário do interior do
Estado e Capital (Lote I).
Serviço de Circuito de Dados, para os órgãos da administração direta, indireta R$ 305.302,46
e outras entidades de interesse do Governo do Estado do Ceará, de acordo
com as especificações, quantitativos e localidades previstas no Anexo I –
Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20150001.

de

de

Gestão

Gestão

CT Nº 11/2015

ACECO TI S/A.

Contratação de empresa especializada em assistência técnica e realização de R$ 34.252,32
manutenção programada preventiva e manutenção corretiva de componentes
específicos dos DataCenters do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e
Fórum Clóvis Beviláqua da Comarca de Fortaleza, incluindo mão de obra e
todos os artefatos necessários para a execução dos serviços.

R$ 411.027,80

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

29/05/2015 até
29/05/2019

CT N° 11/2016

IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E Serviços exclusivos de suporte técnico para manutenção corretiva e preventiva R$ 22.213,04
SERVIÇOS LTDA.
aos equipamentos IBM pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva (bimestral) e R$ 37.038,89
E SISTEMAS LTDA
corretiva (sob demanda) incluindo o fornecimento de peças e inovação
tecnológica, das 71 (setenta e uma) catracas eletrônicas, tipo balcão e tipo
Portadores de Necessidades Especiais-PNE, da marca Henry, bem como
suporte e atualizações do software de gerenciamento de acesso (VW
ACESSO / VELTI), que compõem o sistema de controle de acesso de algumas
unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 266.556,48

Secretaria de Tecnologia da
Informação

08/09/2016 até
08/09/2019

R$ 1.111.166,70

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

12/04/2018 até
11/10/2020

EMPRESA
DE
TRANSPORTES Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado R$ 58.935,96
RODOVIÁRIO
DE
PASSAGEIROS de rotas de transporte rastreadas para servidores e colaboradores do Tribunal
URUBURETAMA LTDA – ME
de Justiça do Estado do Ceará, lotados no Centro Administrativo Governador
Virgílio Távora, no percurso de ida e volta do trabalho, e eventuais
deslocamentos extraordinários, de acordo com demandas, mediante regime de
empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento de menor valor
global anual por lote.
GIBBOR
BRASIL
PUBLICIDADE
E Contratação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação e de R$ 2.733,02
PROPAGANDA LTDA EPP
outras matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a
serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, comprovada
pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação), com o objetivo de atender às
necessidades desta Corte, em especial à da Comissão Permanente de
Licitação – CPL (Lotes 01 e 02).
Construtora Silveira Lima LTDA
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
aquisição e instalação de paredes divisórias em vidro, portas em vidro e
cobertura em policarbonato montados em estrutura em metalon branco para
salas de espera no Fórum Clóvis Beviláqua, mediante o regime de empreitada
por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global.

R$ 707.231,52

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

01/04/2019 até
01/04/2020

R$ 32.796,24

Comissão de Licitação

06/04/2017 até
05/04/2020

R$ 194.600,00

Secretaria de Administração e 120 dias consecutivos
Infraestrutura
contados a partir da
expedição de ordem
de serviço

CT Nº 13/2016

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de asseio e R$ 853.455,51
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
conservação das unidades do Poder Judiciário cearense com fornecimento do
respectivo material, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT) e pelas Convenções Coletivas dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservação e dos Trabalhadores em
Telecomunicações, ambas do Estado do Ceará, para prestação de serviços
continuados, de acordo com as especificações constantes deste contrato,
buscando atender às necessidades do Poder Judiciário cearense.

R$ 10.241.466,12

Secretaria
Pessoas

de

03/06/2017 até
03/06/2020

CT N° 13/2017

NETWORK SECURE
INFORMAÇÃO LTDA

R$ 357.500,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

04/05/2017 até
03/05/2020

CT N° 13/2018

WJ Serviços de Informática Ltda.

R$ 9.458,28

Escola
Superior
Magistratura do Estado
Ceará.

24/04/2017 até
23/04/2020

CT N° 13/2019

Arcanjo Construções Ltda. - EPP

Prestação dos 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.
contratação de empresa especializada em engenharia para a adequação
parcial dos Fóruns nas Comarcas de Milagre, Cedro e Quixelô (Lote 1),
mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de
julgamento do menor preço global.

R$ 200.571,33

Secretaria de Administração e 120 dias consecutivos
Infraestrutura
contados a partir da
expedição de ordem
de serviço.

CT N° 14/2015

BANCO DO BRASIL S.A.

Prestação, pelo BANCO, dos serviços ao TRIBUNAL:em caráter de
exclusividade: Centralização e processamento de 100% de créditos
provenientes da folha de pagamento gerada pelo TRIBUNAL, lançados em
contas correntes do funcionalismo público no BANCO, abrangendo servidores
ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que
mantenha vínculo de remuneração com o TRIBUNAL, seja recebendo
vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados,
doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da
efetivação de débito na conta corrente do TRIBUNAL.

R$ 21.000.000,00

Secretaria de Finanças

CT N° 11/2018

CT N° 11/2019

CT Nº 12/2017

CT N° 12/2019

4

SEGURANÇA

DA Fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso R$ 29.791,67
de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
Brazilian e Kaspersky Security for Mail Server, e fornecimento de 2000(duas
mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) dos mesmos
softwares, com garantia mínima de 36(trinta e seis) meses, conforme
especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2016, bem como
no(s) seu(s) Anexo(s), todos parte(s) integrante(s) do Contrato.

de

Gestão

da
do

17/09/2015 até
17/09/2020

CT N° 15/2018

CT N°15 /2019

Gelar Refrigeração Comercial Ltda

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de R$ 27.391,65
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 do Palácio da Justiça (CE) e
Fórum de Caucaia(CE)
GESTOR
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS Contratação de empresa para prestação de serviços de mensageria,
ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, encarregado de equipe, auxiliar de protocolo e arquivista administrativo cujos
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e
LIMPEZA EIRELI
pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, de
acordo com as especificações constantes deste Termo de Contrato, a fim de
atender às necessidades do Poder Judiciário Cearense.

CT N° 16/2017

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO Fornecer água tratada e coleta de esgoto ao TJCE, nas Unidades Judiciárias.
CEARÁ – CAGECE

CT N° 16/2018

Fundação Getulio Vargas

CT N° 16/2019

INSTITUTO
CONSULPLAN
DESENVOLVIMENTO,
PROJETOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CT N° 17/2018

TELTEC Solutions LTDA

CT N° 17/2019

R$ 328.699,75

Superintedencia
Administrativa

R$ 4.417.164,96

Secretaria
Pessoas

Àrea

02/05/2018 até
02/05/2020

de

18/03/2019 até
18/03/2020

R$ 118.735,86; Obs.: R$ 1.424,830,34; Secretaria de Administração e
Valor estimado.
Obs.: Valor estimado. Infraestrutura

25/04/2017 até
24/04/2020

Gestão

da
do

21/05/2018 até
20/05/2020

de

08/03/2019 até
08/03/2020

R$ 1.993.419,60

Secretaria de Tecnologia da
Informação

27/04/2018 até
26/05/2023

RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME

R$ 775.153,61

Secretaria
Pessoas

de

26/04/2019 até
26/04/2020

CT Nº 18/2014

ALBERFLEX
LTDA.

R$ 4.996.560,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

16/05/2014 até
03/11/2019

CT N° 18/2018

US Import LTDA

R$ 2.383.580,96

CT N° 18/2019

ARFRIO Comércio
Condicionado LTDA

Secretaria de Administração e
Infraestrutura
Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/05/2018 até
12/07/2019
01/04/2019 até
01/04/2020

CT Nº 19/2015

LANLINK INFORMATICA LTDA

R$ 45.997,70

Secretaria de Tecnologia da
Informação

12/06/2016 até
12/06/2019

R$ 132.852,88

Secretaria de Tecnologia da
Informação

29/05/2016 até
29/06/2021

R$ 7.990.543,68

Superintendência
Administrativa

09/05/2017 até
08/05/2020

CT N° 19/2018

CT N° 20/2017
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Prestação dos serviços de execução de 01 (uma) turma do Curso de Pós- R$ 40,800,00; Obs.: R$ 734.400,00
Graduação Lato Sensu, nível especialização, denominado “MBA em Direito: pago em 18 parcelas
Gestão Pública”, com carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) iguais e consecutivas
horas-aula, destinado a até 40 (quarenta) participantes.

de

da

INDUSTRIA

e

DE

Serviço

DE Contratação dos serviços a serem prestados pelo contratado ao contratante,
E para planejamento, organização e realização de Seleção Pública visando a
designação para o exercício da função de Juiz Leigo, no Sistema de Juizados
Especiais do Estado do Ceará, para o provimento de 100 (cem) vagas, sendo
75 (setenta e cinco) ampla concorrência, 20 (vinte) para candidatos negros,
observando o valor de 20% disposto na Resolução nº 203 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), e 5 (cinco) reservadas aos candidatos portadores
de deficiência, considerando o percentual de 5% determinado na Lei de nº
7.853/89.
Contratação de empresa através de adesão à Ata de Registro de Preços
supracitadas, para o fornecimento de solução de segurança de perímetro com
características de Next Generation Firewall, instalação, configuração,
migração, garantia e suporte técnico.

Contratação de empresa para prestação de serviços de editorial e gráfica,
cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT) e pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, da
Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado do Ceará, para
prestação de serviços continuados, a fim de atender às necessidades do
Poder Judiciário cearense.
MOVEIS Aquisição de mobiliário para atender às necessidades das novas varas do R$ 0,00
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.
Fornecimento e instalação de Solução de Videomonitoramento.
R$ 198.631,67
de

Ar Contratação de empresa especializada realização de 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) de todas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento
de menor valor global por Lote.

Fornecimento de Switch Núcleo e acessórios, Software de gerenciamento de R$ 3.833,14
Rede, Serviços de implantação (instalação, configuração e migração),
Treinamento e Garantia do tipo NBD (Next Business Day) de 36 (trinta e seis)
meses – Lote 01.
LANLINK
SOLUÇÕES
E Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de
COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S. appliances de Firewall para VPN, softwares de gerência, serviços de
A.
instalação, treinamento na solução bem como fornecimento de garantia pelo
período de 36 (trinta e seis) meses conforme especificações contidas no
Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2017.
ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E Contratação de empresa para prestação de serviço continuado em R$ 665.878,64
SERVIÇOS
secretariado, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), visando atendimento às necessidades do Poder Judiciário
cearense, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº
03/2017 e seus anexos, bem como nos Anexos do Contrato, todos, partes
integrantes do mesmo.

Escola
Superior
Magistratura do Estado
Ceará.

R$ 93.000,00 Obs.: Secretaria
Valor estimado.
Pessoas

R$ 2.436.989,00

de

de

Gestão

Gestão

da

Área

CT N° 20/2018

Lanlink Soluções e Comercialização em Aquisição de equipamentos de informática para Data Center, com entrega,
Informática S.A.
garantia e suporte técnico, instalação e configuração para atender as
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Pregão Eletrônico n° 36/2017,
realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de
Fortaleza - SEPOG, o qual originou a Ata de Registro de Preços n° 08/2017,
que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aderiu.

R$ 192.561,32

Secretaria de Tecnologia da
Informação

14/05/2018 até
13/06/2021

CT N° 20/2019

Ferraz Engenharia LTDA

R$ 3.948.057,86

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

27/03/2019 até
27/03/2020

CT Nº 21/2016

SOFTPLAN
SISTEMAS LTDA.

R$ 14.944.014,12

Secretaria de Tecnologia da
Informação

09/08/2016 até
09/08/2019

CT N° 21/2017

LOCALIZA RENT A CAR S/A

R$ 664.109,64

CT N° 21/2018

PHOCUS Serviços e Representações LTDA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação R$ 12.329,67
– EPP
de impressoras multifuncionais a laser, colorida e p&b (preto e branco),
contendo scanner duplex com vidro e ADF's acoplados, incluídos os serviços
de manutenção preventiva e corretiva, além de todas as peças que se fizerem
necessárias à realização dos procedimentos corretivos, bem como os insumos
(tonners) e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento; para atender as necessidades do Poder
Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 147.956,04

Secretaria de Administração e
Infraestrutura
Assessoria de Cerimonial

13/06/2017 até
13/06/2019
27/04/2018 até
27/04/2020

CT N° 21/2019

F.I. Comércio em Geral EIRELI – EPP

R$ 588.500,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

18/03/2019 até
18/03/2020

CT N° 22/2017

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, na R$ 184.583,33
modalidade de Fábrica de Software, para prestação de serviços necessários
para desenvolvimento, evolução, manutenção, instalação, configuração e
documentação de software para atender às necessidades do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJCE).
Quales Tecnologia Comércio e Serviço Fornecimento de 2 (dois) equipamentos balanceadores de carga de aplicações
LTDA. - ME
e de tráfego, na forma de appliances físicos, incluídos os serviços de
instalação, configuração, migração e treinamento, com garantia e suporte
técnico pelo período de 36 meses.
W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
aquisição de estante de aço, a fim de abastecer as diversas unidades
administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará

R$ 2.274.390,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

12/06/2017 até
12/06/2019

R$ 810.000,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

14/05/2018 até
13/06/2021

R$ 336.710,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

20/03/2019 até
20/03/2020

XM
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS EIRELI.

E Prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de R$ 0,00
veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, pelo período de
24 meses, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e
magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder
Judiciário do interior do Estado e Capital (Lote IV).
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A
Contratação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e
corretiva de veículos por meio de cartão magnético para atender às
necessidades da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
com fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais
originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de
cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros
automotivos e mão-de-obra mecânica, que serão prestados nas condições
estabelecidas no contrato.
LTA-RH Informática, Representação LTDA - Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para
ME
fornecimento de solução de servidores para datacenter, incluindo serviços de
instalação e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses.
S.O.S ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
incluindo o fornecimento de materiais, peças, componentes e acessórios nas
subestações abaixadoras abrigadas e grupos geradores pertencentes a esse
Órgão, pelo regime de execução na forma de empreitada por preço global,
localizadas na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 67.423,20

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

19/11/2015 até
19/11/2019

R$ 443.100,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

05/10/2016 até
05/10/2019

R$ 1.552.500,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

28/05/2018 até
27/05/2019

R$ 299.990,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

02/05/2019 até
02/05/2020

CT Nº 24/2015

VM
LOCADORA
DE
AUTOMOTORES LTDA-EPP.

R$ 210.977,28

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

19/11/2015 até
19/11/2019

CT N° 24/2018

João Lopes Cavalcante

Comissão de 5% Secretaria de Administração e
(cinco por cento) Infraestrutura
sobre o valor da
arrematação

20/06/2018 até
19/06/2019

CT N° 22/2018

CT N° 22/2019
CT Nº 23/2015

CT Nº 23/2016

CT N° 23/2018
CT N° 23/2019
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PLANEJAMENTO

Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do
novo Fórum da Comarca de Senador Pompeu, mediante o regime de
empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço
global.
E Serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos R$ 1.245.334,51
judiciais físicos e digitais de primeira instância e segunda instância,
denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ do Poder Judiciário do
Estado do Ceará.
contratação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
R$ 55.342,47

Aquisição de equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de
atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

VEICULOS Prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de R$ 17.581,44
veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, pelo período de
24 meses, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e
magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder
Judiciário do interior do Estado e Capital (Lote III).
Prestação de serviços profissionais de Leiloeiro Público Oficial para alienação
de bens móveis pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará por
meio de processo licitatório, na modalidade leilão oficial.

CT N° 25/2018

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de R$ 32.996,67
captação, edição e finalização de imagens destinadas à produção de 40
(quarenta) edições anuais do programa de TV, de cunho jornalístico,
“Judiciário em Evidência”, supervisionado pela Assessoria de Comunicação
Social do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e para produção de
reportagens que serão, semanalmente, exibidas nas redes sociais do TJCE e
outros canais.
Melhor Proposta Comércio e Representação Fornecimento de materiais de expediente diversos, a fim de abastecer as
LTDA-ME
diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado
do Ceará.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Contratação de Instituição Financeira Oficial para gerenciamento financeiro R$ 0,00
dos Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça, relativos aos processos
apresentados ao Poder Judiciário, contemplando, dentre outras atividades, a
arrecadação, o controle e o levantamento dos recursos financeiros. Obs.:
Caixa pagará ao TJCE o valor correspondente à remuneração líquida
calculado sobre a média de saldo mensal dos depósitos judiciais.

R$ 395.960,00

Assessoria
Social

R$ 59.730,30

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

R$ 0,00

Secretaria de Finanças

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Contratação de Instituição, sem fins lucrativos, para prestação de serviço de R$ 144.874,71
Auditivo – APADA
digitalização e higienização nas unidades do Poder Judiciário cearense, cujos
empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e
Convenção Coletiva da Federação Nacional de Cultura - FENAC, para
prestação de serviços continuados, de acordo com as especificações
constantes no Projeto Básico, para atender às necessidades do Poder
Judiciário cearense.
Núcleo Tecnologia e Comunicação LTDA
Prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado para rede de
dados, que compreende acessórios e materiais com instalação necessários
para o funcionamento, todos novos e de primeiro uso.
Usibank Soluções Ambientais e Unidade de Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de apoio
Tratamento de Resíduos Térmicos e Sólidos operacional, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis
LTDA – ME.
Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos empregados em empresas
de asseio e conservação do Estado do Ceará para atender às necessidades
do Poder Judiciário cearense, por meio dos seguintes profissionais:
carregador, porteiro, operador de transporte multimodal e assistente de
operações audiovisuais.
Space Informática e Móveis para Escritório Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de
LTDA - ME
Retroprojeção com garantia pelo período de 12 (doze) meses)

R$ 1.738.496,52

Secretaria
Pessoas

de

16/11/2016 até
16/11/2019

R$ 728.931,09

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

28/05/2018 até
27/05/2019

R$ 1.786.768,44

Secretaria
Pessoas

de

13/05/2019 até
13/05/2020

R$ 37.749,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

23/05/2018 até
22/06/2019

CT N° 27/2019

2P Comércio e Serviços LTDA

R$ 34.260,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/05/2019 até
13/05/2020

CT N° 28/2017

CTIS TECNOLOGIA S/A

R$ 1.826.753,28

Secretaria de Tecnologia da
Informação

21/09/2017 até
21/09/2019

CT N° 28/2018

Macale Transporte e Comércio – EIRELI – Contratação de empresa especializada em serviços de transporte de cargas R$ 18.810,00
ME
fracionadas, a fim de realizar transporte de bens patrimoniais e materiais de
uso e consumo em caminhões fechados entre o Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará e os diversos locais de Fortaleza, região metropolitana e interior do
estado, incluindo, carga exclusiva no veículo, mão de obra, seguro de carga,
equipamentos necessários à movimentação dos materiais, eventualmente
galpão, entre outras exigências estipuladas neste contrato, para atender às
necessidades do Poder Judiciário do estado do Ceará.

R$ 225.720,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

14/07/2018 até
13/07/2019

CT Nº 29/2013

EGEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Serviços de locação de veículos tipo van, adaptados, com motoristas R$ 101.417,40
habilitados na categoria D, 24(vinte e quatro) horas/dia e 7(sete) dias/semana
para atendimento ao Juizado Móvel da Comarca de Fortaleza.

R$ 1.217.008,80

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/12/2013 até
13/06/2019

CT N° 29/2017

INNEX TELECOM – SOLUÇÕES EM
NETWORK LTDA. - EPP

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de
videoconferência,
conforme
condições,
quantidades
e
exigências
estabelecidas no Pregão Eletrônico n° 41/2016, realizado pela Justiça
Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, o qual originou a Ata de Registro
de Preços nº 65/2016, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aderiu.

R$ 1.328.400,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/010/2017 até
02/10/2020

CT N° 25/2019

CT Nº 26/2014

CT Nº 26/2016

CT N° 26/2018

CT N° 26/2019

CT N° 27/2018
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Studio F3 LTDA. ME

Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários,
gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a R$ 152.229,44
prestação de serviços técnicos de análise, diagnóstico e resolução de
incidentes e problemas de sistemas (atendimento de 3° nível), objetivando
regularizar o funcionamento dos aplicativos ou rotinas afetados, incluindo as
atividades de suporte à homologação de sistemas, suporte à validação de
métricas e qualidade, suporte à arquitetura de software, suporte a portais e
suporte a sistemas de informação, executados sob demanda, limitada aos
quantitativos anuais.

de

de

de

Comunicação

Gestão

Gestão

22/05/2018 até
21/05/2019

17/05/2019 até o
recebimento dos
produtos.
14/07/2014 até
14/07/2019

CT N° 28/2019

FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da
Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Caucaia para Melhoria da
Segurança, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério
de julgamento do menor preço global.

R$ 1.137.812,58

CT N° 29/2018

PM COFRES LTDA – EPP.

Aquisição de armários cofre, com senha eletrônica, com o objetivo de
armazenar armas e munições que ficam atreladas a processos judiciais sob a

R$ 119.700,00

responsabilidade das comarcas do interior do Estado, de forma a prevenir
contra roubos, conforme especificações e quantitativos descritos no
instrumento.
Aquisição de mobiliários (mesa), a fim de abastecer as diversas unidades
administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

CT N° 29/2019

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI - EPP

CT Nº 30/2016

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Aquisição de mobiliário, visando atender à necessidade de instalação e R$ 0,00
estruturação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC.
Art Mud Mudanças e Transportes LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços de transporte de cargas
fracionadas, a fim de realizar transporte de bens patrimoniais e materiais de
uso e consumo em caminhões fechados entre o Tribunal de Justiça do estado
do Ceará e os diversos locais de Fortaleza, região metropolitana e interior do
estado, incluindo, carga exclusiva no veículo, mão de obra, seguro de carga,
equipamentos necessários à movimentação dos materiais, eventualmente
galpão, entre outras exigências estipuladas neste contrato, para atender às
necessidades do Poder Judiciário do estado do Ceará

CT N° 30/2018

CT N° 30/2019

Novex Construções Ltda. - ME

CT N° 31/2017

POSITIVO TECNOLOGIA S/A.

CT Nº 31/2016

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

CT N° 03/2018

RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Contratação de serviço continuado em odontologia, cujos empregados sejam
ME
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de
serviços de assistência odontológica aos servidores do Poder Judiciário
Cearense.
RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - Contratação de serviço continuado na área de educação, incluindo
ME
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 às necessidades da Creche do
Poder Judiciário do Estado do Ceará.
WEB VIAGENS E TURISMO LTDA.
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.
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de empresa especializada, cujos empregados sejam regidos pela
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
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.

CT N° 32/2018

CT Nº 32/2014

CT Nº 33/2013

Execução da Reforma Parcial com Ampliação do Fórum da Comarca de Trairi,
mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de
julgamento do menor preço global.
Aquisição de 650 (seiscentos e cinquenta) micomputadores para o Judiciário
Cearense, todos novos e com garantia de funcionamento on-site pelo período
de 48 (quarenta e oito) meses, observadas as especificações técnicas e
demais condições estabelecidas no contrato.
Contratação de serviço de fornecimento de Links de Conectividade IP, com
velocidade de 400 Mbps - cada link, para disponibilizar na internet a publicação
e utilização dos diversos serviços que constam no Portal do TJCE, de acordo
com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I do contrato.

R$ 143.100,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/05/2019 até a
entrega definitiva do
produto

R$ 163.755,54

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

14/10/2016 até
14/10/2021

R$ 74.670,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

05/06/2018 até
04/06/2019

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

21/05/2019 até
21/05/2020

R $ 2 . 2 4 1 . 1 2 0 , 0 0 Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/10/2017 até
19/01/2022

R$ 404.755,00

R$ 434.432,16

Secretaria de Tecnologia da
Informação

06/10/2016 até
06/10/2019

R$ 37.025,62

R$ 444.307,49

Secretaria
Pessoas

de

Gestão

de

27/05/2019 até
27/05/2020

R$ 116.154,98

R$ 1.393.859,76

Secretaria
Pessoas

de

Gestão

de

13/06/2018 a
12/06/2020

R$ 2.283,61

R$ 27.403,37

Presidência do TJCE

R$ 112.148,12

1345777.44

Secretaria
Pessoas

R$ 9.097,63

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

29/07/2014 a
29/07/2019

R$ 2.863.012,56

Secretaria de Tecnologia da
Informação

18/07/2018 até
17/07/2019

CT Nº 33/2014

MAGILA HELLEN PEREIRA - ME.

CT N° 33/2018

Usibank Soluções Ambientais e Unidade de Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e R$ 238.584,38
Tratamento de Resíduos Térmicos e Sólidos atendimento, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis
LTDA – ME
Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresa
de Asseio e Conservação, para prestação de serviços continuados a fim de
atender às necessidades do poder judiciário cearense.
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Secretaria de Administração e Data da publicação:
30/04/19;
Vigência:
Infraestrutura
270
(duzentos
e
setenta)
dias
consecutivos
com
eficácia a partir da
expedição de OS
Secretaria de Administração e
09/06/2018 até a
Infraestrutura
entrega definitiva do
produto

Prestação dos serviços de manutenção de extintores de incêndio, R$ 758,13
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, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª
MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ.

de

Gestão

12/08/2014 até
12/08/2019
de

26/11/2013 até
26/05/2019

CT N° 33/2019

Arcanjo Construções Ltda. - EPP

CT Nº 34/2016

R$ 273.768,50

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

29/07/2014 a
29/07/2019

Lanlink Soluções e Comercialização em Fornecimento de Switch Núcleo e acessórios, Software de gerenciamento de R$ 0,00
Informática S/A.
Rede, Serviços de implantação (instalação, configuração e migração),
Treinamento e Garantia do tipo NBD (Next Business Day) de 36 (trinta e seis)
meses – Lote 01.
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação,
E SISTEMAS LTDA
com treinamento e manutenção preventiva e corretiva de veículo de propulsão
elétrica para transporte pessoal individual em pé, articulado em duas rodas,
com movimentação através da inclinação do corpo a fim de atender às
necessidades do Poder Judiciário.
US Import LTDA
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos R$ 188.824,00
componentes da Solução de Videomonitoramento implantada em unidades da
Contratante, para garantir o perfeito funcionamento do sistema em tempo
integral, sem interrupção, de modo a não comprometer as atividades de
monitoramento.
Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Contratação de Instituição Financeira Oficial para prestação dos serviços de: R$ 0,00
Gerenciamento financeiro das contas e respectivas sub-contas do “regime
especial de precatórios”, em conformidade com o art. 97, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e o art. 18 da Resolução nº 115, de
29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, 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, oriundos de condenações proferidas em sentenças
ou acórdãos, contra o Estado do Ceará, seus municípios ou respectivas
autarquias e fundações públicas, que já possuam o trânsito em julgado; e
Gerenciamento financeiro das contas e respectivas sub-contas do “regime
comum de precatórios”, em conformidade com o art. 100 da Constituição
Federal de 1988 e a Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho
Nacional de Justiça, 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
oriundos de condenações proferidas em sentenças ou acórdãos, contra os
municípios do Estado do Ceará e suas respectivas autarquias e fundações
públicas, que já possuam o trânsito em julgado, conforme especificações
contidas no Edital do Pregão Presencial n. 03/2016 e seus anexos, bem como
no Anexo Único do Contrato. Obs.: O percentual de Remuneração líquida, será
de 90% da taxa SELIC divulgada pelo Banco Central do Brasil.

R$ 3.258.701,32

Secretaria de Tecnologia da
Informação

01/12/2016 até
01/12/2019

R$ 99.960,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

31/07/2018 até
30/07/2019

R$ 2.265.888,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

07/07/2018 até
06/07/2019

R$ 0,00

Secretaria de Finanças

29/11/2016 até
29/11/2019

Lanlink Soluções e Comercialização em Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de
Informática S.A.
appliances de Firewall para VPN, softwares de gerência, serviços de
instalação, treinamento na solução bem como fornecimento de garantia pelo
período de 36 (trinta e seis) meses.
Torino Informática LTDA.
Fornecimento de microcomputadores padrão mini desktop.

R$ 36.091,50

Secretaria de Tecnologia da
Informação

06/12/2017 até
06/12/2020

R$ 4.987.500,00
R$ 1.566.656,65

27/07/2018 até
26/07/2022
27/08/2014 até
26/08/2019

CT N° 37/2018

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA Prestação dos serviços de gerenciamento da frota de veículos e R$ 130.554,72
E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM equipamentos, com a utilização de cartões magnéticos, em rede de serviço
LTDA. - EMBRATEC GOOD CARD.
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 .
Torino Informática LTDA
Aquisição de monitores de vídeo.

Secretaria de Tecnologia da
Informação
Secretaria de Administração e
Infraestrutura

R$ 778.500,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

CT Nº 38/2014

TOTAL CLIPPING DE NOTICIAS LTDA ME

R$ 66.093,14

Assessoria de Comunicação

CT N° 38/2018

Podium Construções LTDA

Contratação de empresa especializada em serviços de clipagem de notícias e R$ 0,00
avaliação qualitativa de matérias, referentes ao Poder Judiciário estadual,
veiculadas em emissoras de rádio e televisão.
Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção
predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no
Anexo 1 do contrato, mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo
critério de julgamento de menor valor global por Lote

27/07/2018 até 48
meses do receb.
definitivo dos
equipamentos
30/12/2014 até
30/12/2019

R$ 1.649.873,78

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

10/07/2018 até
09/07/2019

CT N° 39/2017

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos
CEBRASPE
GL Eletro Eletrônicos LTDA

Prestação de serviços técnico-especializados com vistas à organização e
realização de concurso público para o provimento de 50 (cinquenta) vagas
para ingresso no cargo de Juiz Substituto
Aquisição de nobreak para computadores, de acordo com os quantitativos,
preços, especificações técnicas, prazos de entrega, incluindo garantia

R$ 1.160.250,71

Secretaria
Pessoas

de

15/01/2018 até
14/01/2020

Secretaria de Tecnologia da
Informação

31/07/2018 até
30/07/2021

CT N° 34/2018

CT N° 35/2018

CT Nº 36/2016

CT Nº 36/2017

CT N° 36/2018
CT Nº 37/2014

CT N° 39/2018
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Contratação de empresa especializada em engenharia para a adequação
parcial dos Fóruns nas Comarcas de Novo Oriente, Amontada, Acaraú e
Tianguá (Lote 2), mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo
critério de julgamento do menor preço global.

R$ 425.000,00

de

Gestão

CT N° 39.1/2018

CT N° 40/2018

CT N° 41/2017

CT N° 41/2018
CT Nº 42/2014

FOX Comércio e Serviços LTDA

Contratação de empresa para aquisição de switches de pequeno porte para
rede local, a serem utilizados em unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.
Judah Serviços de Engenharia LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção R$ 78.869,78
predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no
Anexo 1.
Instituto de Estudos Superiores do Extremo A organização, o planejamento e a realização do Concurso Público de Provas
Sul - IESES
e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros pelo Poder
Judiciário do Estado do Ceará, com ingresso por provimento ou remoção,
especialmente o processamento e o julgamento das provas, o fornecimento de
recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades referentes
ao certame. OBS: DO VALOR: Pela prestação dos serviços ora contratados,
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pagará ao IESES a importância
adicional de R$ 597.800,00 (quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos
reais), se o total de candidatos inscritos não exceder 1.500 (um mil e
quinhentos), acrescido da quantia de R$ 97.350,00 (noventa e sete mil e
trezentos e cinquenta reais), se o número de candidatos inscritos exceder
1.500 (hum mil quinhentos) e não ultrapassar 2000 (dois mil) e, ainda, o
acréscimo de R$ 64.780,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais),
se o número de inscritos for superior a 2.000 (dois mil).o Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará deduzirá do valor complementar a ser pago ao IESES a
quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) por cada candidato pagante que exceder
a 1.500 (hum mil e quinhentos) inscritos como tal.
Podium Construções LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção R$ 55.539,71
predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará.
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auxiliar R$ 1.326.293,46
DE MÃO-DE-OBRA LTDA
de apoio administrativo, sob a forma de execução indireta, cujos empregados
sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela
Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação
do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, para atender as
necessidades do Poder Judiciário Cearense.

CT N° 42/2017

Lanlink Soluções e Comercialização em Aquisição de equipamentos de informática para Data Center, com entrega,
Informática S.A.
garantia e suporte técnico, instalação e configuração para atender as
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Pregão Eletrônico n° 36/2017,
realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de
Fortaleza - SEPOG, o qual originou a Ata de Registro de Preços n° 08/2017,
que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aderiu.

CT N° 42/2018

Podium Construções LTDA

Arcanjo Construções Ltda. - EPP
CT N° 43/2018

Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção R$ 55.652,84
predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no
Anexo 1
Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção R$ 72.907,35
predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no
Anexo 1.
Prestação dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e R$ 18.314,49
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.

CT Nº 44/2013

PRIMTEC ELETRICA LTDA.

CT N° 44/2018

Empresa de Tecnologia da Informação do Prestação de serviços de Informática, através da rede de teleinformática do R$ 1.814.874,24
Ceará - ETICE.
Governo do Estado do Ceará, o Cinturão Digital do Ceará – CDC, incluindo
provimento de serviços Links de dados e internet (SCM) em bandas de
velocidade totalizando 20 Mbps, usando tecnologia Gpon, para uso
administrativo, projetos sociais ou de interesse e conveniência deste tribunal,
utilização de sistemas de informação e banco de dados corporativos ou
setoriais, cujos dados trafeguem pelo Cinturão Digital do Ceará-CDC, acesso à
internet.
4U Digital Comércio e Serviços EIRELI- ME Aquisição de SCANNERS para atender às necessidades tecnológicas do
Poder Judiciário Cearense.

CT N° 45/2018
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Secretaria de Tecnologia da
Informação

30/07/2018 até
29/07/2021

R$ 946.437,45

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

31/07/2018 até
30/07/2019

R$ 597.800,00

Comissão Examinadora do
19/12/2017 até 30
Concurso Público de Provas e (trinta) dias após a
Títulos para Outorga de conclusão da última
Delegação de Notas e de atividade prevista no
Registro do Estado do Ceará,
Edital
conforme
Portaria
Nº
1060/2017

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

15/08/2018 até
14/08/2019

R$ 15.915.521,52

Secretaria
Pessoas

de

24/11/2014 até
24/11/2019

R$ 302.384,42

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

11/12/2017 até
10/12/2020

R$ 667.834,10

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

15/08/2018 até
14/08/2019

R$ 874.888,20

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

15/08/2018 até
14/08/2019

R$ 219.773,88

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

10/12/2013 até
09/06/2019

R$ 151.239,52

Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/09/2018 até
12/09/2019

R$ 136.015,20

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

18/01/23

R$ 666.476,62

de

Gestão

CT N° 46/2018

Contratação de empresa para Aquisição, Subscrição de Licenças,
Gerenciamento, Garantia e Suporte Técnico para a solução de HiperConvergência de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste
documento para atender às necessidades tecnológicas do Poder Judiciário
Cearense
Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda
contratação de empresa para Aquisição, Subscrição de Licenças, R$ 60.000,00
Gerenciamento, Garantia e Suporte Técnico para a solução de HiperConvergência de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste
documento para atender às necessidades tecnológicas do Poder Judiciário
Cearense
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de R$ 77.985,92
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
medicina preventiva e curativa, cujos empregados sejam regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços de
assistência médica aos servidores do Poder Judiciário cearense.
Global Distribuição de Bens de Consumo Aquisição de microcomputadores portáteis para o Poder Judiciário Cearense.
LTDA

R$ 72.600,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

04/08/2018 até
03/08/2019

R$ 720.000,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

04/08/2018 até
03/08/2019

R$ 935.831,04

Secretaria
Pessoas

de

26/01/2015 até
26/07/2019

R$ 860.000,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/10/2018 até
01/10/2019

CT N° 51/2018

Arcanjo Construções Ltda. - EPP

R$ 62.484,32

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

06/09/2018 até
05/09/2019

CT N° 52/2018

Fagundez Distribuição LTDA

Contratação de empresa especializada para execução do serviço de remoção
de esquadrias e fornecimento e instalação de grades e brises no Fórum Clóvis
Beviláqua.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de R$ 15.312,41
segurança de rede elétrica para os racks de rede do Judiciário Cearense.

R$ 183.748,95

Secretaria de Tecnologia da
Informação

09/10/2018 até
10/10/2019

CT N° 54/2018

Radar Distribuidora EIRELI-EPP

Fornecimento de cartuchos de fita magnética LTO7, cartuchos de limpeza para
drives de gravação de fita padrão LTO e etiquetas de identificação para fitas
LTO para atender a demanda Poder Judiciário Cearense.

R$ 60.768,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

02/10/2018 até
01/10/2019

CT Nº 53/2018

SEPROL Comércio
Informática LTDA

R$ 55.655,51

Secretaria de Tecnologia da
Informação

14/09/2018 até
13/09/2019

CT N° 55/2018

Studio F3 LTDA - ME

R$ 41.402,80

Assessoria de Cerimonial

10/10/2018 até
09/10/2019

CT Nº 56/2013

D&L
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO LTDA.

R$ 1.309.062,00

Secretaria
Pessoas

de

20/01/2014 até
20/07/2019

CT N° 56/2018

Torino Informática LTDA

R$ 842.856,00

CT N° 57/2018

2P Comércio e Serviços LTDA

Secretaria de Tecnologia da
Informação
Secretaria de Tecnologia da
Informação

08/10/2018 até
15/02/2023
23/11/2018 até
22/11/2019

CT N° 58/2018

INSTITUTO WCF BRASIL (CHILDHOOD Capacitar, presencialmente, profissionais do sistema de justiça brasileiro que
BRASIL)
atuam ou pretendem atuar em programas e serviços de tomada de
depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências,
em especial a sexual
ZOOM TECNOLOGIA LTDA
Fornecimento de Unidade de Armazenamento de Dados em Cluster Ativo/Ativo
All Flash, para o Poder Judiciário Cearense.
Lanlink Soluções e Comercialização em O fornecimento de Switch SAN, e serviços de instalação e configuração, para
Informática S.A.
o Poder Judiciário Cearense.
TELTEC Solutions LTDA
Contratação de empresa para aquisição de solução para ampliação da
capacidade de utilização dos switches de núcleo; VALOR GLOBAL: R$
77.500,00 (setenta e sete mil, quinhentos reais).
Suporte Informática Soluções LTDA
Fornecimento de cordões de fibra óptica para os datacenters do Poder
Judiciário Cearense.
Mais Serviços LTDA
Contratação de empresa especializada para execução do serviço de
Readequação Parcial do Fórum de Maracanaú para Implantação de 2 (duas)
Novas Unidades Judiciárias, mediante o regime empreitada por preço unitário,
pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações
contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 20/2018.

R$ 15.873,00

Secretaria
Pessoas

de

28/11/2018 até
27/05/2019

R$ 1.753.750,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação
Secretaria de Tecnologia da
Informação
Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/11/2018 até
12/11/2019
30/10/2018 até
29/10/2019
13/11/2018 até
12/11/2019

Secretaria de Tecnologia da
Informação
Secretaria de Administração e
Infraestrutura

09/11/2018 até
08/11/2021
19/11/2018 até
18/07/2019

Núcleo Tecnologia e Comunicação LTDA

R$ 115.438,63

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

07/11/2018 até
06/11/2019

CT N° 47/2018

CT Nº 48/2014

CT N° 49/2018

CT N° 60/2018
CT N° 61/2018
CT N° 62/2018
CT N° 63/2018
CT N° 64/2018

CT N° 65/2018
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Arrow Ecs Brasil Distribuidora LTDA

e

Consultoria

DE

em Fornecimento de Software de Backup, Suporte Técnico 24x7, Garantia Mínima R$ 667.866,20
de 60 (sessenta) meses, instalação, configuração e migração, para o Poder
Judiciário Cearense.
Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de R$ 3.450,23
sonorização, filmagem e transmissão simultânea, em eventos/solenidades
institucionais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará.

APOIO Contratação de empresa especializada, cujos empregados sejam regidos pela R$ 109.088,50
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de serviços
continuados de recepcionista, para atender as necessidades do Poder
Judiciário Cearense.
Contratação de empresa para aquisição de monitores de vídeo.
Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários,
gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ; VALOR
GLOBAL:R$ 600.240,00 (seiscentos mil, duzentos e quarenta reais)

Prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado para rede de
dados, que compreende acessórios e materiais com instalação necessários
para o funcionamento, todos novos e de primeiro uso.

R$ 600.240,00

R$ 852.666,64
R$ 77.500,00
R$ 10.000,00
R$ 182.354,01

de

de

de

Gestão

Gestão

Gestão

CT N° 66/2018

J. Esdras G. de Medeiros ME

CT N° 67/2018

2P Comércio e Serviços LTDA

R$ 222.000,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

23/11/2018 até
22/11/2019

Aquisição e montagem de mobiliários (armários, gaveteiros, mesas, poltronas,
cadeira, estantes), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará
Serra Mobile Indústria e Comércio LTDA
Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários,
gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
TRANSCETUR Transportadora Cearense e Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado
Turismo LTDA
de rotas de transporte rastreadas para servidores e colaboradores do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, lotados no Centro Administrativo Governador
Virgílio Távora, no percurso de ida e volta do trabalho.

R$ 61.260,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

29/11/2018 até
28/11/2019

R$ 103.989,36

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

06/12/2018 até
05/12/2019

R$ 546.915,60

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

02/12/2018 até
01/06/2019

CT N° 70/2018

ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 268.498,56

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

19/12/2018 até
18/12/2019

CT N° 71/2018

Elite Dedetizações Indústria e Comércio Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
LTDA.
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 78.110,76

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/12/2018 até
12/12/2019

CT N° 72/2018

Elite Dedetizações Indústria e Comércio Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de
LTDA.
controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas englobando:
desinsetização, desratização e descupinização, nas áreas internas e externas
das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - (TJCE) localizadas
na capital e interior do Estado com fornecimento de material.

R$ 24.665,76

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/12/2018 até
12/12/2019

CT N° 73/2018

POSITIVO TECNOLOGIA S/A.

Aquisição de 1.258 (mil duzentos e cinquenta e oito) microcomputadores com
respectivos monitores de vídeo para atender as necessidades do Judiciário
Cearense, observadas as especificações técnicas e demais condições
estabelecidas
RA de Oliveira Barros - ME
contratação de serviços de operação e manutenção da Estação de Tratamento
de Esgoto (E.T.E.) e da Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E.) do Palácio da
Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (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.
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, sendo 1500 (um
mil e quinhentos) certificados do tipo e-CPF com validade de 3 (três) anos e 6
(seis) visitas técnicas para emissão de certificados, a fim de atender ao
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
GLOBAL
RED
TECNOLOGIA
DA Aquisição de 219 (duzentos e dezenove) Switches gerenciável de Acesso do
INFORMAÇÃO LTDA
Tipo 1 e aquisição de 219 (duzentos e dezenove) Transceivers SFP+
1000BASE-LX.
ACESSO TELECOM LTDA
Contratação de Empresa para o fornecimento de MacBook Air de 13´ com
Processador: Intel Core i5 dual core de 1,8 GHz (Turbo Boost de até 2,9 GHz)
e 3 MB de 5.1.2. cache L3 compartilhado, Memória RAM: 8 Gbytes e HD: SSD
PCIe de 128 GB, com 12 (doze) meses de garantia, para atender as
necessidades tecnológicas do Poder Judiciário Cearense.

R$ 4.676.489,20

Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/12/2018 até
12/12/2023

R$ 162.000,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

19/12/2018 até
18/12/2019

R$ 84.120,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

22/01/2019 até
22/01/2020

R$ 1.157.807,01

Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/12/2018 até
12/12/2019

R$ 6.049,96

Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/12/2018 até
13/12/2019

CT N° 78/2018

DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

R$ 5.998,00

Secretaria de Tecnologia da
Informação

13/12/2018 até
12/12/2019

CT N° 79/2018

COINSTEL
CONSTRUÇÃO
INSTALAÇÕES LTDA-ME.

R$ 551.369,68

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

18/12/2018 até
17/05/2019

R$ 5.168.312,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/06/2017 até
13/06/2019

CT N° 68/2018
CT N° 69/2018

CT N° 74/2018

CT N°75/2018

CT N° 76/2018
CT N° 77/2018

CT Nº 681/2017
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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 no
Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE),
no Fórum Clóvis Beviláqua e no Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte.

Contratação de empresa para aquisição de placas de redes para serem
instaladas em cada computador que fará a interligação das comarcas do
interior com a sede do TJCE através do CDC implementando uma VPN

E Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da
Reforma Parcial da Creche-Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará,
mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de
julgamento do menor preço global.
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da R$ 430.692,66
COELCE
unidade consumidora, sendo vedado o emprego da energia elétrica fornecida
para outros fins diversos dos previstos neste instrumento à revelia da
contratada e, em qualquer hipótese, para revenda ou cessão a terceiros.

CT Nº 682/2017
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COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da R$ 3.195,26
COELCE
unidade consumidora, sendo vedado o emprego da energia elétrica fornecida
para outros fins diversos dos previstos neste instrumento à revelia da
contratada e, em qualquer hipótese, para revenda ou cessão a terceiros.

R$ 38.224,00

Secretaria de Administração e
Infraestrutura

13/06/2017 até
13/06/2019

