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Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Coordenadoria de Central de Contratos e Convênios

Situação: Vigentes

Contrato Credor Objeto Valor Mensal Valor Global Gestor Período

ARP N° 01/2020 R$ 24.628,45

ARP N° 02/2020 ZoomTecnologia Ltda R$ 1.030.999,98

ARP N° 03/2020 R$ 774.909,98

ARP N° 05/2019 R$ 143.119,00

ARP N° 06/2019 R$ 319.851,00

ARP N° 06/2020 R$ 1.435.551,30

ARP N° 07/2019 VHC Print Soluções Gráficas Eireli R$ 156.300,00

ARP N° 07/2020 2P Comércio e Serviços em Móveis EIRELI R$ 633.899,95

ARP N° 08/2019 R$ 39.977,00

ARP N° 08/2020 R$ 97.207,94

ARP N° 09/2019 R$ 1.320.000,00

ARP N° 09/2020 PR1 ENGENHARIA LTDA ME R$ 477.111,11

Relatório Geral de Contratos e Atas de Registro de Preços de junho de 2020 – Publicado em 30/06/2020

COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI

Registro de preços visando futura e eventual 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

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

06/02/2020 até 
06/02/2021

Registro de preços para futuro e eventual aquisição de switches, 
transceivers e cabos de conexão, conforme as especificações técnicas 
do termo de referência, a fim de fornecer infraestrutura adequada 
ao Poder Judiciário Cearense

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

08/04/2020 até 
08/04/2021

TRADEIN TECHNOLOGY COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA – 
EPP

Registro de preços para futuro e eventual aquisição de switches, 
transceivers e cabos de conexão, conforme as especificações técnicas 
do termo de referência, a fim de fornecer infraestrutura adequada 
ao Poder Judiciário Cearense

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

13/03/2020 até 
13/03/2021

PH & B Comércio e Serviços Eireli – ME 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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/05/2019 até 
21/05/2020

Camila Fragoso Aguiar dos Anjos ME. Registro de Preços de material de consumo, visando eventual 
aquisição de 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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

11/07/2019 até 
11/07/2020

STAGE OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME

Registro de preços visando à futura e eventual 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 – 
Lote VI

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

22/04/2020 até 
22/04/2021

Registro de preços de material de consumo, visando eventual 
aquisição de ENVELOPES E ETIQUETAS AUTOADESIVAS, a fim de 
atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

29/05/2019 até 
29/05/2020

Registro de preços visando à futura e eventual 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 – Lote III

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

27/04/2020 até 
27/04/2021

Dunas Gás Comercial LTDA Registro de preços de material de consumo, visando eventual 
aquisição de RECARGAS DE GLP (gás liquefeito de petróleo), a fim de 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

04/06/2019 até 
04/06/2020

WR LIMA Registro de preços visando futura e eventual aquisição de MATERIAL DE 
LIMPEZA, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

15/05/2020 até 
15/05/2021

Cosma Silva Oliveira ME Registro de preços de material de uso e consumo, visando à 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/07/2019 até 
19/07/2020

Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para 
eventual prestação de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de 
avaliações de imóveis descritos nos anexos deste edital, como também outros 
imóveis que a Administração venha a ter interesse na aquisição, locação, 
permuta, doação e venda, a fim de atender às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

16/05/2020 até 
16/05/2021
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ARP N° 10/2019 R$ 3.750,00

ARP N° 10/2020 WR LIMA R$ 291.781,06

ARP N° 11/2018 R$ 100.843,10

ARP N° 11/2019 R$ 100.843,10

ARP N° 12/2019 R$ 59.000,00

ARP N° 13/2019 R$ 94.616,37

ARP N° 14/2019 R$ 272.079,15

ARP N° 15/2019 J G MIRANDA FERREIRA - ME R$ 206.634,70

ARP N° 16/2019 R$ 652.972,94

ARP N° 17/2019 R$ 232.968,07

ARP N° 18/2019 R$ 586.551,68 Secretaria de Finanças

ARP N° 19/2019 R$ 140.372,05

ARP N° 20/2019 R$ 164.495,25

ARP N° 21/2019 R$ 10.358.062,50

ARP N° 22/2019 Torino Informática LTDA R$ 4.999.944,60

Dimaias Comercial LTDA Registro de preços de material de uso e consumo, visando à 
eventual aquisição de PAPEL SULFITE NO FORMATO A3, a fim de 
abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/07/2019 até 
19/07/2020

Registro de preços visando futura e eventual aquisição de MATERIAL DE 
LIMPEZA, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará,

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

11/06/2020 até 
11/06/2021

Acqua Rios Indústria e Comércio de Água 
Ltda. - ME

Registro de Preços de material de consumo, visando eventual aquisição de 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

24/07/2019 até 
24/07/2020

Andreza de A. Pinto Costa Registro de Preços visando a eventual aquisição de REFEIÇÕES PARA O 
JÚRI, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

24/07/2019 até 
24/07/2020

Prisma Distribuidora de Papéis LTDA - 
EPP

Registro de preços de material de uso e consumo, visando eventual aquisição 
de ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, a fim de atender as 
unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

10/07/2019 até 
10/07/2020

Denis Ernani Becker ME Registro de preços de material de consumo, visando eventual 
aquisição de ENVELOPES E ETIQUETAS AUTOADESIVAS, a fim de 
atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/07/2019 até 
19/07/2020

I M PEREIRA Registro de preços para os serviços de manutenção de extintores de 
incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de 
atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

25/07/2019 até 
25/07/2020

Registro de preços de material de consumo, visando à eventual aquisição de 
PAPEL CARTOLINA, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas 
e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

05/08/2019 até 
05/08/2020

RICA COMERCIAL EIRELI - ME Registro de preços de material de consumo, visando eventual 
aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, a fim de atender as 
unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado 
do Ceará.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

07/08/2019 até 
07/08/2020

MELHOR PROPOSTA COMERCIO 
VAREJISTA DE MERCEARIAS EM GERAL 
EIRELI

Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, a fim de atender as unidades judiciárias e 
administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

06/08/2019 até 
06/08/2020

PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual 
confecção e o fornecimento de 20.416.000 (vinte milhões, quatrocentos e 
dezesseis mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender 
às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará

06/08/2019 até 
06/08/2020

PH & B Comércio e Serviços Ltda. -ME Registro de preços visando eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
NÃO PERECÍVEIS, a fim de abastecer a Creche Escola do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará e as copas dos prédios do Tribunal de Justiça, 
Corregedoria Geral da Justiça, ESMEC - Escola Superior da Magistratura, 
Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

25/09/2019 até 
24/09/2020

DISTRIFORT Distribuidora de Produtos 
Alimentícios & Equipamentos LTDA - 
ME

Registro de preços visando eventual aquisição de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, a fim de abastecer a Creche Escola 
do Poder Judiciário do Estado do Ceará e as copas dos prédios do 
Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça, ESMEC - Escola 
Superior da Magistratura, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das 
Turmas Recursais

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

23/09/2019 até 
23/09/2020

POSITIVO TECNOLOGIA S/A Registro de preços para futuro e eventual aquisição de 
equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas 
de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para 
compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

30/09/2019 até 
29/09/2020

Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas 
de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para 
compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

26/09/2019 até 
25/09/2020
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ARP N° 23/2019 R$ 20.990,96

ARP N° 24/2019 R$ 13.340,09

ARP Nº 25/2017 R$ 346.000,00

ARP N° 25/2018 WR LIMA R$ 4.189,50

ARP N° 26/2019 R$ 1.818.490,00

ARP N° 27/2019 PRÓCER TECNOLOGIA EIREL R$ 177.390,00

ARP N° 28/2019 R$ 1.386.650,00

ARP N° 29/2019 R$ 5.967.487,50

ARP Nº 31/2017

CT Nº 01/2019

CT Nº 02/2019

CT N° 03/2019 R$ 24.223,90 R$ 290.686,89

CT N° 03/2020 R$ 392.117,62

UNISUPRI OFFICER COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA-EPP

Registro de preços de material consumo, visando eventual de 
ABRAÇADEIRAS, ANILHAS, PILHAS, BATERIAS E GARRAFAS 
TÉRMICAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do 
Ceará.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

11/10/2019 até 
10/10/2020

WR LIMA Registro de preços de material consumo, visando eventual de 
ABRAÇADEIRAS, ANILHAS, PILHAS, BATERIAS, a fim de abastecer ao 
Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

07/10/2019 até 
06/10/2020

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÕES EM INFORMATICA 
SA

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

21/09/2017 até 
21/09/2020

Registro de preços de material consumo, visando eventual de 
garrafas térmicas, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado 
do Ceará.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

08/11/2019 até 
08/11/2020

ALESSANDRA MILANI - EPP Equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas 
de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para 
compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

13/11/2017 até 
13/11/2020

Equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas de som, 
gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para compor a 
infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

08/11/2019 até 
08/11/2020

CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI – 
ME

Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
(computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas de som, gravadores de 
CD/DVD externos e webcams) e peças para compor a infraestrutura de TI do 
Poder Judiciário.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

13/11/2017 até 
13/11/2020

PRÓCER TECNOLOGIA EIRELI Registro de preços para futuro e eventual aquisição de 
equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas 
de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para 
compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

04/12/2019 até 
04/12/2020

Quales Tecnologia Comércio e Serviço 
Ltda. - ME

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para o 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.

R$ 810.000,00 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

09/11/2017 até 
09/11/2020

Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Ceará –
SINDIÔNIBUS

Fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – METROPOLITANO” 
para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região 
Metropolitana de Fortaleza/CE, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e 
alterações, Decreto nº 95.247/87 e Decreto Municipal nº 9.142/93.

R$ 70.000,00 Obs.: 
Valor global anual 
estimado

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

02/01/2020 até 
31/12/2020

Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Ceará –
SINDIÔNIBUS

Fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – URBANO” para 
utilização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza/CE, nos 
termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, Decreto nº 95.247/87 e 
Decreto Municipal nº 9.142/93

R$ 150.000,00 Obs.: 
Valor global anual 
estimado

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

02/01/2020 até 
31/12/2020

NOSSA SENHORA DA LUZ 
TRANSPORTES EIRELI

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado 
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.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

01/04/2019 até 
02/04/2021

FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 
- EPP

contratação de empresa de Engenharia Consultiva para elaboração 
de Projetos de Engenharia, Arquitetura e complementares e/ou 
serviços referentes aos projetos para construção do Novo Fórum da 
Comarca de Aracati/CE (Lote I) e readequações de ambientes do 
Fórum Clóvis Beviláqua (Lote II)

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

16/01/2020 até 
16/08/2020
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CT Nº 04/2015 LANLINK INFORMATICA LTDA R$ 884.451,64 R$ 10.613.419,68

CT Nº 04/2017 R$ 320.455,56 R$ 3.845.466,72

CT N° 04/2018 R$ 162.500,00

CT N° 04/2020 C. Menezes Engenharia Ltda R$ 3.303.043,09

CTNº 05/2015 R$ 475.879,41 R$ 5.710.552,92

CT Nº 05/2016 R$ 104.870,48 R$ 1.258.444,80

CT N° 05/2020 R$ 540.000,00 R$ 45.000,00

CT Nº 06/2015 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. R$ 62.825,41 R$ 753.904,94

CT N° 06/2016 Condor Turismo EIRELI-EPP R$ 372.000,00 Assessoria de Cerimonial

CT N° 06/2018 JR ALACRINO ROCHA MENEZES-ME R$ 6.608,33 R$ 79.300,00

CT N° 06/2019 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME R$ 212.446,98

CT N° 06/2020 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL R$ 6.200,00 R$ 74.400,00

Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

23/04/2015 até 
23/04/2021

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.

Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de mão de 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

01/03/2017 até 
01/03/2021

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO LTDA

Fornecimento da renovação de assinatura de 2.500 (duas mil e 
quinhentas) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint 
Security for Business - Select Brazilian.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

08/02/2018 até 
07/02/2021

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução reforma 
e ampliação do fórum da comarca de Crato, mediante o regime de empreitada 
por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme 
especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem 
como nas informações contidas no Edital da Concorrência Pública n. 06/2019

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

24/01/2020 até 
24/01/2021

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS.

Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às 
necessidades do TJCE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) do instrumento 
contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

23/04/2015 até 
23/04/2021

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.

Contratação de serviços continuados de cerimonial nas unidades do Poder 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

06/04/2016 até 
05/04/2021

SATINVEST IMOBILIÁRIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

Locação de imóvel comercial, situado na Rodovia BR 116, nº 2555, km 6, 
módulo 09, em Fortaleza/CE, destinado ao funcionamento do Depósito de 
Bens Móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

10/03/2020 até 
10/03/2023

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

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

14/05/2015 até 
13/05/2020

Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE por meio de ferramenta on-
line de autoagendamento (selfbooking)

12/02/2016 até 
31/12/2020

Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de 
lanches para as sessões do Tribunal do Júri e CEJUSC da Comarca de 
Fortaleza.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

22/02/2018 até 
23/02/2021

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.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

11/02/2019 até 
11/02/2021

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 concessão de 
vagas de estágio para estudantes de Pós Graduação, regularmente 
matriculados e com frequência efetiva em instituições de educação superior, a 
fim de atender às necessidades do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

31/01/2020 até 
31/01/2021
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CT N° 07/2015 CTIS TECNOLOGIA S/A R$ 323.906,63 R$ 3.886.879,63

CT Nº 07/2016 R$ 24.458,33 R$ 293.500,00

CT N° 07/2019 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME R$ 206.984,70

CT N° 07/2020 WIND SERVICE LTDA R$ 32.400,00

CT Nº 08/2015 ÍCONE ELEVADORES LTDA. EPP R$ 14.181,47 R$ 170.177,64

CT Nº 08/2016 PRIMARE ENGENHARIA LTDA. R$ 37.586,12 R$ 451.033,44

CT N° 08/2018 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL R$ 117.165,96

CT N° 08/2019 R$ 193.116,00

 CT Nº 08/2020 R$ 324.997,88 Presidência do TJCE

CT Nº 09/2016 R$ 21.216,58 R$ 254.598,96

CT N° 09/2018 R$ 345.201,84

CT N° 09/2020 R$ 121.515,18 R$ 113.414,16

Serviço de impressão corporativa - "outsourcing de impressão" – com de 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

04/05/2015 até 
04/05/2020

TRANSÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA 
LTDA.

Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerais, de 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

29/03/2016 até 
28/03/2021

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.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

11/02/2019 até 
12//02/2021

Contratação de empresa especializada em engenharia para a realização de 
serviços técnicos de engenharia mecânica visando à elaboração de projeto 
executivo detalhado de sistema de climatização para as áreas de circulação 
de público e automação desse sistema, incluindo cadernos de especificações 
e encargos, memoriais descritivos e de cálculo e planilhas de quantidades e 
preços destinados ao prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, abrangendo área de 
16.383,37 m², mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério 
de julgamento do menor preço global

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

03/03/2020 até 
03//09/2020

Serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos 19 
(dezenove) elevadores instalados nas dependências das unidades do Poder 
Judiciário do Ceará.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

28/04/2015 até 
28//10/2020

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
operação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, incluindo 
fornecimento de peças e materiais, nos equipamentos que compreendem os 
sistemas de ar condicionado por expansão indireta do Palácio da Justiça, 
Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum de Juazeiro do Norte.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

29/02/2016 até 
01/03/2021

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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

01/02/2018 até 
02/02/2021

Elite Dedetizações Indústria e Comércio 
LTDA – EPP

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.

Secretaria de 
Administração 
Infraestrutura

01/02/2019 até 
01/02/2021

I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
ALIMENTOS LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação, por demanda, 
de serviços continuados de buffet (coffee break, almoços, jantares e 
coquetéis), quando da realização de eventos e solenidades 
vinculados aos objetivos institucionais do Poder Judiciário do Estado 
do Ceará

19/02/2020 até 
19/02/2021

MOB SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Serviço de Circuito de Dados, para os órgãos da administração direta, indireta 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

02/04/2016 até 
01/04/2020

Capital Táxi Agência de Viagens e Passeios 
LTDA-EPP

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

20/03/2018 até 
20/03/2021

Criart Serviços de Terceirização de Mão-de-
Obra Ltda

Contratação de serviço continuado 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 às necessidades da Creche do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

15/05/2020 até 
12/06/2021
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CT Nº 10/2016 EMPRESA OI MÓVEL S/A. R$ 305.302,46

CT N° 10/2018 R$ 5.430,00 R$ 65.160,00

CT N° 10/2020 R$ 720.704,00

CT Nº 11/2015 ACECO TI S/A. R$ 35.265,71 R$ 423.188,58

CT N° 11/2016 R$ 4.951,08 R$ 59.412,96

CT N° 11/2018 R$ 37.038,89 R$ 1.111.166,70

CT N° 11/2019 R$ 58.935,96 R$ 707.231,52

CT N° 11/2020 LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA R$ 38.508,38 R$ 16.686,96

CT Nº 12/2017 R$ 2.733,02 R$ 32.796,24 Comissão de Licitação

CT N° 13/2020 R$ 244.900,00

CT Nº 13/2016 R$ 483.710,65 R$ 5.804.527,80

Serviço de Circuito de Dados, para os órgãos da administração direta, indireta 
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.

3.663.629,52 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

02/04/2016 até 
01/04/2021

Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE

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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

25/04/2018 até 
25/04/2021

INSTITUTO PUBLIX PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 
PÚBLICA

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-profissionais 
especializados para realização de cursos de capacitação “Programa de 
Desenvolvimento em Gestão Estratégica orientada para resultados”, para os 
servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Gerência da Estratégia 
Institucional

01/03/2020 até 
30/06/2021

Contratação de empresa especializada em assistência técnica e realização de 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

29/05/2015 até 
29/09/2020

IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA.

Serviços exclusivos de suporte técnico para manutenção corretiva e 
preventiva aos equipamentos IBM pertencentes ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

08/09/2016 até 
08/09/2020

HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
E SISTEMAS LTDA

Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva (bimestral) e 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

12/04/2018 até 
11/10/2020

EMPRESA DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 
URUBURETAMA LTDA – ME

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/04/2019 até 
02/04/2021

Contratação de serviço continuado em odontologia, cujos empregados sejam 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para prestação de 
serviços de assistência odontológica aos servidores do Poder Judiciário 
Cearense, por meio dos seguintes profissionais: odontólogos e auxiliares de 
saúde bucal.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

15/05/2020 até 
27/05/2021

GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA LTDA EPP

Contratação dos serviços de publicação de avisos e editais de licitação e de 
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).

06/04/2017 até 
05/04/2021

C D I S  INFORMÁTICA LTDA Aquisição de Solução Integrada de Sistema de Gestão Estratégica e Projetos, 
com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, 
parametrização e integração com sistemas legados, incluindo os serviços 
continuados de suporte técnico, garantia de atualização, treinamento e 
operação assistida, de acordo com as necessidades apresentadas por este 
Tribunal de Justiça

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

14/05/2020 até 
14/05/2023

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA LTDA.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de asseio e 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

03/06/2017 até 
03/06/2021
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CT N° 13/2017 R$ 29.791,67 R$ 357.500,00

CT N° 13/2018 WJ Serviços de Informática Ltda. R$ 9.458,28

CT N° 13/2020 Oracle do Brasil Sistemas Ltda R$ 784.060,08

CT N° 14/2015 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 21.000.000,00 Secretaria de Finanças

CT N° 14/2020 MAIS SERVIÇOS LTDA R$ 3.194,79 R$ 138.337,59

CT N° 15/2018 Gelar Refrigeração Comercial Ltda R$ 28.970,24 R$ 347.642,95

CT N°15 /2019 R$ 332.381,07 R$ 3.988.572,93

CT N° 16/2017 Fornecer água tratada e coleta de esgoto ao TJCE, nas Unidades Judiciárias.

CT N° 16/2018 R$ 734.400,00

CT N° 16/2019

CT N° 17/2018 TELTEC Solutions LTDA R$ 1.993.419,60

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO LTDA

Fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

04/05/2017 até 
03/05/2020

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.

Escola Superior da 
Magistratura do 
Estado do Ceará.

24/04/2017 até 
23/04/2020

Contratação de Serviços de Suporte e Atualizações de Licenças de Software 
de Banco de Dados Oracle para os Servidores de Banco de Dados Oracle do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

15/05/2020 até 
15/05/2021

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.

17/09/2015 até 
17/09/2020

Contratação de serviço continuado em Saúde, 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: Enfermeiros, 
Médicos, Fonoaudiólogo e Nutricionista.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

19/05/2020 até 
28/05/2021

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 do Palácio da Justiça (CE) e Fórum de 
Caucaia(CE)

Superintedencia da Àrea 
Administrativa

02/05/2018 até 
02/05/2021

GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
LIMPEZA EIRELI

Contratação de empresa para prestação de serviços de mensageria, 
encarregado de equipe, auxiliar de protocolo e arquivista administrativo 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, de 
acordo com as especificações constantes deste Termo de Contrato, a fim de 
atender às necessidades do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

18/03/2019 até 
18/03/2021

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
CEARÁ – CAGECE

R$ 118.735,86; Obs.: 
Valor estimado.

R$ 1.424,830,34;  
Obs.: Valor estimado.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

25/04/2017 até 
24/04/2020

Fundação Getulio Vargas Prestação dos serviços de execução de 01 (uma) turma do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu, nível especialização, denominado “MBA em Direito: 
Gestão Pública”, com carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) 
horas-aula, destinado a até 40 (quarenta) participantes.

R$ 40,800,00; Obs.: 
pago em 18 parcelas 
iguais e consecutivas

Escola Superior da 
Magistratura do 
Estado do Ceará.

21/05/2018 até 
20/05/2020

INSTITUTO CONSULPLAN DE 
DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação dos serviços a serem prestados pelo contratado ao contratante, 
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.

R$ 93.000,00    Obs.: 
Valor estimado.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

08/03/2019 até 
08/03/2020

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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

27/04/2018 até 
26/05/2023
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CT N° 17/2019 R$ 82.185,69 R$ 986.228,28

CT N° 18/2019

CT N° 19/2018 R$ 132.852,88

CT N° 19/2019 R$ 1.040.000,00

CT N° 20/2018 R$ 192.561,32

CT Nº 21/2016 R$ 1.307.989,64 R$ 15.695.875,78

CT N° 21/2018 R$ 12.329,67 R$ 147.956,04 Presidência do TJCE

CT N° 21/2019 F.I. Comércio em Geral EIRELI – EPP R$ 588.500,00

CT N° 22/2017 R$ 198.193,33 R$ 2.378.320,00

CT N° 22/2018 R$ 810.000,00

CT N° 22/2019 W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA R$ 336.710,00

RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - 
ME

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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

26/04/2019 até 
26/04/2020

ARFRIO Comércio e Serviço de Ar 
Condicionado LTDA

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.

R$ 2.599.249,00 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/04/2019 até 
01/04/2020

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S. 
A.

Contratação de empresa 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 contidas no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2017.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

29/05/2016 até 
29/06/2021

Transformar Transportes EIRELI ME Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 4 (quatro) 
veículos tipo vans adaptados, com motoristas, 24 (vinte e quatro) horas/dia e 7 
(sete) dias/semana e 1 (um) veículo tipo van adaptado, que servirá de carro 
reserva, que tem como objetivo principal, garantir a continuidade dos serviços 
do Juizado Móvel da Comarca de Fortaleza do Tribunal do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará, mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo 
critério de julgamento de menor valor global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

14/06/2019 até 
14/06/2021

Lanlink Soluções e Comercialização em 
Informática S.A.

Aquisição de equipamentos de informática para Data Center, com entrega, 
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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

14/05/2018 até 
13/06/2021

SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E 
SISTEMAS LTDA.

Serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos 
judiciais físicos e digitais de primeira instância e segunda instância, 
denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

09/08/2016 até 
09/08/2020

PHOCUS Serviços e Representações LTDA 
– EPP

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação 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.

27/04/2018 até 
27/04/2020

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

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

18/03/2019 até 
18/03/2020

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA 
LTDA

Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, na 
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).

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

12/06/2017 até 
10/09/2020

Quales Tecnologia Comércio e Serviço 
LTDA. - 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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

14/05/2018 até 
13/06/2021

aquisição de estante de aço, a fim de abastecer as diversas 
unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado 
do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

20/03/2019 até 
20/03/2020
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CT Nº 23/2016 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A R$ 443.100,00

CT N° 23/2019 R$ 299.990,00

CT N° 25/2017 R$ 50.499,00 Presidência do TJCE

CT N° 25/2019

CT Nº 26/2016 R$ 152.984,98 R$ 1.835.819,76

CT N° 26/2018 R$ 728.931,09

CT N° 26/2019 R$ 156.342,24 R$ 1.876.106,88

CT N° 27/2019 R$ 34.260,00

CT N° 28/2018 R$ 18.810,00 R$ 225.720,00

CT N° 28/2019 R$ 1.214.476,21

CT N° 29/2017

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

05/10/2016 até 
05/10/2020

S.O.S ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

02/05/2019 até 
03/05/2021

Indicador Popular Serviços Ltda Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de 
fornecimento de arranjos e flores naturais para ornamentação de 
eventos/solenidades institucionais promovidas pelo Poder Judiciário 
do Estado do Ceará, conforme especificações contidas no Edital do 
Pregão Eletrônico n. 04/2017 e seus anexos, bem como no Anexo I 
deste Contrato, todos, partes integrantes do mesmo. Parágrafo 
Único – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste 
Contrato, bem como às disposições assumidas na proposta firmada 
pela CONTRATADA, dirigida ao CONTRATANTE, independentemente 
da transcrição, a qual faz parte integrante e complementar deste 
Contrato, no que não o contrarie.

14/08/2017 até 
14/08/2020

Melhor Proposta Comércio e Representação 
LTDA-ME

Fornecimento de materiais de expediente diversos, a fim de 
abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 59.730,30 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

17/05/2019 até 
17/12/2019

Associação de Pais e Amigos do Deficiente 
Auditivo – APADA

Contratação de Instituição, sem fins lucrativos, para prestação de serviço de 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

17/11/2016 até 
17/11/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

28/05/2018 até 
25/03/2020

Usibank Soluções Ambientais e 
Unidade de Tratamento de Resíduos 
Térmicos e Sólidos LTDA – ME.

Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de 
apoio operacional, 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 atender às necessidades do Poder Judiciário cearense, 
por meio dos seguintes profissionais: carregador, porteiro, operador 
de transporte multimodal e assistente de operações audiovisuais.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

13/05/2019 até 
13/05/2020

2P Comércio e Serviços 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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

13/05/2019 até 
13/05/2020

Macale Transporte e Comércio – EIRELI 
– ME

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

14/07/2018 até 
13/07/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

30/04/19 até 
28/03/2020

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
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CT N° 29/2018

CT Nº 30/2016 R$ 163.755,54

CT N° 30/2019 R$ 425.427,27

CT N° 31/2017 POSITIVO TECNOLOGIA S/A.

CT Nº 31/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$ 13.836,00 R$ 166.032,00

CT N° 31/2019 R$ 38.511,84 R$ 462.142,08

CT N° 32/2018

CT N° 33/2018 R$ 2.977.608,72

CT N° 34/2018 R$ 1.900,00 R$ 22.800,00 Assistência Militar

CT Nº 36/2016 Banco do Nordeste do Brasil S/A. Secretaria de Finanças

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 responsabilidade das comarcas do interior do Estado, 
de forma a prevenir contra roubos, conforme especificações e 
quantitativos descritos no instrumento.

R$ 119.700,00 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

08/06/2018 até 
07/06/2020

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
LTDA

Aquisição de mobiliário, visando atender à necessidade de instalação e 
estruturação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - 
CEJUSC.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

14/10/2016 até 
14/10/2021

Novex Construções Ltda. - ME 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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/05/2019 até 
21/05/2020

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.

R$2.241.120,00 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

02/10/2017 até 
19/01/2022

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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

06/10/2016 até 
06/02/2021

RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - 
ME

Contratação de serviço continuado em odontologia, cujos 
empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), para prestação de serviços de assistência odontológica aos 
servidores do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

27/05/2019 até 
27/05/2020

RM – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 
ME

Contratação de serviço continuado 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 às 
necessidades da Creche do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

R$ 121.515,27 R$ 1.458183,24 Secretaria de Gestão de 
Pessoas

13/06/2018 a 
12/06/2020

Usibank Soluções Ambientais e 
Unidade de Tratamento de Resíduos 
Térmicos e Sólidos LTDA – ME

Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e 
atendimento, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação 
das Leis 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.

R$ 248.134,06 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

18/07/2018 até 
17/07/2020

HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
E SISTEMAS LTDA

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação, 
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.

31/07/2018 até 
30/07/2020

Contratação de Instituição Financeira Oficial para prestação dos serviços de: 
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.

29/11/2016 até 
30/11/2020
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CT Nº 36/2017 R$ 36.091,50

CT N° 36/2018

CT N° 37/2018 R$ 778.500,00

CT N° 37/2019 R$ 1.740.000,00

CT N° 38/2019 MT VÍDEO PRODUÇÕES LTDA – EPP R$ 265.430,00 Presidência do TJCE

CT N° 39/2018 GL Eletro Eletrônicos LTDA R$ 425.000,00

CT N° 39.1/2018 FOX Comércio e Serviços LTDA R$ 5.000,00

CT N° 39/2019 R$ 138.339,99 R$ 1.660.079,88

CT N° 40/2019 FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

CT Nº 42/2014 R$ 739.752,52 R$ 8.877.030,24

CT N° 42/2017 R$ 302.384,42

CT N° 42/2019 R$ 55.652,84 R$ 235.000,00

CT N° 43/2019 R$ 581.499,20

CT N° 45/2018 R$ 136.015,20

Lanlink Soluções e Comercialização em 
Informática S.A.

Contratação de empresa 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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

06/12/2017 até 
06/12/2020

Torino Informática LTDA. Fornecimento de microcomputadores padrão mini desktop. R$ 4.987.500,00 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

27/07/2018 até 
26/07/2022

Torino Informática LTDA Aquisição de monitores de vídeo. Secretaria de Tecnologia 
da Informação

26/07/2018 
até 25/07/2022

Fundação Getulio Vargas Prestação de serviços técnicos especializados de organização e 
realização de Concurso Público, visando ao provimento de 08 (oito) 
vagas, mais formação de cadastro reserva de até 320 (trezentos e 
vinte) vagas, para cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

01/07/2019 até 
01/07/2020

Contratação de serviços de filmagem, edição e pós-produção de eventos, 
produções jornalísticas e promocionais/institucionais/documentais e 
produção de áudios, para veiculação em locais de interesse do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

26/06/2019 até 
27/06/2021

Aquisição de nobreak para computadores, de acordo com os quantitativos, 
preços, especificações técnicas, prazos de entrega, incluindo garantia

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

31/07/2018 até 
30/07/2021

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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

30/07/2018 até 
29/07/2021

Transloc Terceirização, Serviços e Locação 
de Mão de Obra Eireli-EPP

Contratação de serviço continuado em Saúde, 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: Enfermeiros, 
Médicos, Fonoaudiólogo e Nutricionista

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

28/05/2019 até 
28/05/2020

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da 
adequação e ampliação do fórum da comarca de Maracanaú para melhoria da 
segurança, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério 
de julgamento do menor preço global.

R$ 476.686,50 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

26/06/2019 até 
23/03/2020

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA LTDA

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auxiliar 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

24/11/2014 até 
25/08/2020

Lanlink Soluções e Comercialização em 
Informática S.A.

Aquisição de equipamentos de informática para Data Center, com entrega, 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

11/12/2017 até 
10/12/2020

WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS 
AUDIOVISUAIS LTDA EPP

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com 
fornecimento de material para substituição e modernização do sistema de 
áudio das Salas de Sessões 1, 2 e 3 no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo 
critério de julgamento do menor preço global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

22/07/2019 até 
22/07/2020

NEXSOLAR Soluções em Energia Solar 
LTDA - ME

Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de 
projeto executivo/as built incluindo a sua aprovação junto a concessionária de 
energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da 
solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, 
a efetivação de acesso, treinamento operacional e suporte técnico de sistema 
fotovoltaico conectado à rede com potência mínima de 160kWp a ser instalado 
nos telhados dos Fóruns das Comarcas de Itapajé e Russas, mediante o 
regime de empreitada por preço global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

29/07/2019 até 
02/03/2020

4U Digital Comércio e Serviços EIRELI- 
ME

Aquisição de SCANNERS para atender às necessidades tecnológicas 
do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

18/08/2018 até 
15/08/2022
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CT N° 45/2019 F.I. Comércio em Geral EIRELI – EPP R$ 938.070,00

CT N° 46/2019 Web Viagens e Turismo Ltda-ME R$ 58.749,82 Presidência do TJCE

CT N° 47/2019 R$ 759.050,00

CT N° 48/2019 R$ 1.842.110,07

CT N° 53/2019 A. M. MOLITERNO EIRELI

CT N° 54/2019 R$ 3.487,85

CT N° 56/2018

CT N° 56/2019 R$ 20.050.522,92

CT N° 57/2019 LOCALIZA RENT A CAR S/A R$ 178.720,57 R$ 5.361.617,10

CT N° 58/2019 R$ 2.904.604,36

CT N° 61/2019 R$ 229.447,61

CT N° 62/2019 R$ 178.517,48

CT N° 63/2018 R$ 10.000,00

CT N° 63/2019 R$ 267.500,00

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

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

11/07/2019 até 
11/07/2020

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 
veículos para transporte de autoridades nos demais Estados da Federação 
Brasileira, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma 
continuada, por demanda, para atender às necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará.

13/08/2019 até 
13/08/2020

INSTITUTO PUBLIX PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 
PÚBLICA

Prestação de serviços de capacitação para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará – TJCE, com vistas ao desenvolvimento de 
competências dos Gestores e de formação de sucessores visando à 
potencialização dos resultados das equipes e da organização como 
um todo

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

22/08/2019 até 
22/08/2020

MPI Construções LTDA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra 
de construção do novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre, mediante o 
regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor 
preço global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

29/07/2019 até 
29/07/2020

A aquisição de material odontológico que se destina a atender à 
Coordenadoria de Saúde Ocupacional do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

20/08/2019 até 
19/02/2020

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
LTDA

A aquisição de material odontológico que se destina a atender à 
Coordenadoria de Saúde Ocupacional do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

20/08/2019 até 
20/12/2019

Torino Informática LTDA Contratação de empresa para aquisição de monitores de vídeo. R$ 842.856,00 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

08/10/2018 até 
15/02/2023

Empresa de Tecnologia da Informação do 
Ceará  - ETICE.

Pestação de Serviços de Transmissão de Dados/Imagens e Voz através de 
Links de Comunicação para o TJCE, na capital, Região Metropolitana e 
interior, vinculando as necessidades da contratação aos objetivos estratégicos 
e às necessidades corporativas da instituição, garantindo alinhamento ao 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

13/08/2019 até 
13/08/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 
mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, 
com seguro total, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender à 
necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como 
assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital 
do estado cearense.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

22/08/2019 até 
21/02/2022

TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E 
SERVIÇOS LTDA

Contratação de solução para impressão corporativa, com fornecimento de 
equipamentos multifuncionais de impressão e digitalização novos e de primeiro 
uso, fornecimento dos suprimentos para impressão(exceto papel), assistência 
técnica, gerenciamento dos equipamentos e seus consumíveis, software de 
bilhetagem e desenvolvimento e disponibilização de solução embarcada com 
fluxo(workflow), inclusive com utilização de software de reconhecimento ótico 
de caracteres, para atendimento das necessidades do Poder Judiciário

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

03/10/2019 até 
02/10/2020

A C COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME

Contratação de empresas especializadas em engenharia para a execução da 
Reforma Parcial em Fóruns do Interior do Estado do Ceará: Bela Cruz, 
Quiterianópolis, Santana do Acaraú e Solonópole em 4 (quatro) lotes distintos, 
sendo o Lote 3, referente à Comarca de Santana do Acaraú, mediante o 
regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor 
preço global por lote

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

24/09/2019 até 
24/05/2020

A C COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME

Contratação de empresas especializadas em engenharia para a execução da 
Reforma Parcial em Fóruns do Interior do Estado do Ceará: Bela Cruz, 
Quiterianópolis, Santana do Acaraú e Solonópole em 4 (quatro) lotes distintos, 
sendo o Lote 4, referente à Comarca de Solonópole, mediante o regime de 
empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço 
global por lote.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

24/09/2019 até 
24/03/2020

Suporte Informática Soluções LTDA Fornecimento de cordões de fibra óptica para os datacenters do 
Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

09/11/2018 até 
08/11/2021

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 
S/A.

Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, sendo 
2000 (dois mil) certificados do tipo e-CPF A3 e 2000 (dois mil) Token USB, a 
fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

26/08/2019 até 
26/08/2020
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CT N° 64/2019 R$ 1.547.630,00

CT N° 65/2018 Núcleo Tecnologia e Comunicação LTDA R$ 115.438,63

CT N° 65/2019 FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA R$ 12.000.000,00 Presidência do TJCE

CT N° 66/2018 J. Esdras G. de Medeiros ME R$ 222.000,00

CT N° 66/2019 THEMA INFORMÁTICA LTDA R$ 6.800.000,00

CT N° 67/2019 UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A R$ 122.400,00

CT N° 68/2019 GOMES DE MATOS NNE LTDA R$ 61.000,00

CT N° 69/2019 Serra Mobile Indústria e Comércio LTDA R$ 105.688,78

CT N° 70/2018 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS-ME

CT N° 70/2019 R$ 1.229.898,88

CT N° 71/2018 R$ 80.368,16

CT N° 71/2019 R$ 1.169.987,60

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA

Contratação de empresa especializada para 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 e os que estiverem 
a serviço do mesmo.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/10/2019 até 
30/09/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

07/11/2018 até 
08/05/2020

Contratação de instituição para promover a qualificação integrada e o 
aperfeiçoamento do debate social, incentivado, promovendo e discutindo 
justiça e promovendo o diálogo social com movimentos sociais, entidades de 
classe, servidores públicos, professores e organizações não governamentais, 
através de ações integradas de educação à distância, com o intuito de 
aproximar a sociedade em geral no âmbito do fortalecimento das ações do 
Programa Celeridade do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

09/09/2019 até 
09/09/2020

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.

Assessoria de 
Comunicação Social

23/11/2018 até 
24/11/2020

Aquisição de solução integrada de software de gestão de pessoas, 
com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, incluindo 
os serviços de implantação, parametrização, integração de sistemas 
legados, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico, 
bem como o desenvolvimento de novos módulos de acordo com as 
necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

18/09/2019 até 
17/11/2023

Promover a formação e aperfeiçoamento dos servidores, de modo a melhor 
capacitá-los para o exercício de suas atribuições e competências.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

04/10/2019 até 
03/10/2020

A execução de ação prevista no Plano de Capacitação 2019/2020, que trata 
do Curso Introdutório à SEJUD ÚNICA DE 1º GRAU, incluindo na capacitação 
o Programa de Desenvolvimento de Servidores da SEJUD quanto à 
sensibilização dos servidores ao propósito e funcionamento da nova Unidade

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

10/06/2019 até 
10/06/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

08/10/2019 até 
07/10/2020

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$ 280.986,84 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/12/2018 até 
20/12/2020

AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA

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 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário, 
pelo critério de julgamento de menor valor global por lote.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/10/2019 até 
30/09/2020

Elite Dedetizações Indústria e Comércio 
LTDA.

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

13/12/2018 até 
14/12/2020

AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA

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 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário, 
pelo critério de julgamento de menor valor global por lote (lote 2)

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/10/2019 até 
30/09/2020



14

CT N° 72/2018 R$ 25.378,56

CT N° 72/2019

R$ 1.239.950,41

CT N° 73/2018 POSITIVO TECNOLOGIA S/A. R$ 4.676.489,20

CT N° 73/2019 R$ 769.996,07

CT N° 74/2018 RA de Oliveira Barros - ME R$ 162.000,00

CT N° 74/2019 2P Comércio e Serviços LTDA R$ 116.967,50

CT N°75/2018 R$ 84.120,00

CT N° 75/2019 Caixa Econômica Federal Secretaria de Finanças

CT N° 76/2019 R$ 4.172.838,79

CT N° 77/2019 R$ 170.082,50

CT N° 78/2019 R$ 33.144,52

CT N° 79/2019 I M PEREIRA R$ 75.285,21

CT N° 80/2019 Fornecer água tratada e coleta de esgoto ao TJCE, nas Unidades Judiciárias.

CT N° 81/2019 R$ 76.500,00

Elite Dedetizações Indústria e Comércio 
LTDA.

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

13/12/2018 até 
14/12/2020

AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA

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 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário, 
pelo critério de julgamento de menor valor global por lote.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

26/09/2019 até 
25/09/2020

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

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

13/12/2018 até 
12/12/2023

AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA

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 deste documento, 
mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de 
julgamento de menor valor global por lote (Lote VI).

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

01/10/2019 até 
30/09/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/12/2018 até 
20/12/2020

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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

17/10/2019 até 
16/10/2020

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.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

22/01/2019 até 
22/01/2020

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.

16/09/2019 até 
16/09/2024

D & L SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA

Contratação de empresa para prestação de serviço continuado em 
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.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

01/11/2019 até 
08/05/2021

BRÁSIDAS EIRELI - EPP Aquisição de BEBEDOURO tipo Gelágua, a fim de atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará; VALOR 
GLOBAL: R$ 170.0 BRÁSIDAS EIRELI - EPP 82,50 (cento e setenta mil, 
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

31/10/2019 até 
31/10/2020

BRÁSIDAS EIRELI - EPP Aquisição de eletrodomésticos (frigobares e refrigeradores), a fim de 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

31/10/2019 até 
31/10/2020

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de 
peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

30/09/2019 até 
29/09/2020

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 
CAGECE

R$ 158.333,33 (vlr 
estimado mensal)

R$ 1.900.000,00 (vlr 
estimado global)

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

02/12/2019 até 
02/12/2020

VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA

Fornecimento de 50 (cinquenta) relógios de ponto biométrico para atendimento 
das necessidades do Poder Judiciário Cearense.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

11/10/2019 até 
10/10/2020
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CT N° 82/2019 R$ 17.099,52

CT N° 83/2019 Podium Construções LTDA R$ 96.583,11 R$ 1.158.997,32

CT N° 84/2019 Podium Construções LTDA R$ 98.333,09 R$ 1.179.997,08

CT N° 85/2019 R$ 33.801,97

CT N° 86/2019 POSITIVO TECNOLOGIA S/A. R$ 10.352.538,20

CT N° 87/2019 R$ 4.439.131,20

CT N° 88/2019 R$ 32.571,16

CT N° 89/2019 R$ 82.120,12

CT N° 90/2019 R$ 546.437,09

CT N° 91/2019 R$ 2.375.824,05

CT N° 93/2019

CT N° 94/2019

FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

Aquisição de 219 (duzentos e dezenove) transceivers SFP 1000BASE-
LX, de acordo com a especificação constante da proposta de preços, 
a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário 
Cearense

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

21/10/2019 até 
21/10/2021

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 deste documento, 
mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de 
julgamento de menor valor global por lote.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/10/2019 até 
20/10/2020

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 deste documento, 
mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de 
julgamento de menor valor global por lote.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/10/2019 até 
20/10/2020

I M PEREIRA contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de 
peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

23/10/2019 até 
22/10/2020

Aquisição de computadores, novos, com garantia de funcionamento 
do tipo on site, a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder 
Judiciário Cearense, observados as especificações técnicas do termo 
de referência do Edital do Pregão Eletrônico n. 25/2019, e, ainda, da 
Ata de Registro de Preços oriunda do mesmo, todos , integrante(s) 
deste contrato(LOTE I).

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

18/10/2019  até 
17/10/2024

Torino Informática LTDA Aquisição de MONITORES DE VÍDEO, novos, com garantia de 
funcionamento do tipo balcão, a fim de fornecer infraestrutura 
adequada ao Poder Judiciário Cearense, observados as 
especificações técnicas do termo de referência do Edital do Pregão 
Eletrônico n. 25/2019, e, ainda, da Ata de Registro de Preços oriunda 
do mesmo, todos, parte(s) integrante(s) deste contrato (LOTE III).

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

21/10/2019 até 
20/10/2024

I M PEREIRA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de 
peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

23/10/2019 até 
22/10/2020

I M PEREIRA contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de 
peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

23/10/2019 até 
22/10/2020

MPI Construções LTDA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da 
reforma total do fórum da comarca de Baturité, mediante o regime de 
empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço 
global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/11/2019 até 
21/11/2020

MPI Construções LTDA Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra 
de construção do novo Fórum da Comarca de Uruburetama, mediante o 
regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor 
preço global.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/11/2019 até 
21/11/2020

Prócer Tecnologia EIRELI Aquisição de caixas de som e gravadores de CD/DVD externos, 
todos, novos com garantia de funcionamento do tipo balcão, a fim 
de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense, 
observados as especificações técnicas do termo de referência do 
Edital do Pregão Eletrônico n. 25/2019, e, ainda, da Ata de Registro 
de Preços oriunda do mesmo, todos, parte(s) integrante(s) deste 
contrato (LOTES 7,10 e 11)

R$ 157.212,84 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

21/11/2019 até 
21/11/2020

Torino Informática LTDA Aquisição de 357 (trezentos e cinquenta e sete) computadores 
portáteis do tipo notebook, todos novos e com garantia de 
funcionamento on-site, para o Poder Judiciário Cearense.

R$ 1.790.355,00 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

04/12/2020 a 
04/12/2020
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CT N° 95/2019 R$ 151.109,50 R$ 1.813.314,00

CT N° 96/2019

CT N° 97/2019 MCR Sistemas e Consultoria Ltda R$ 150.986,00

CT N° 98/2019 I M PEREIRA R$ 37.399,43

CT N° 99/2019 R$ 9.771,37 R$ 117.256,47

CT N° 100/2019

CT N° 101/2019 FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 173.400,00

CT N° 102/2019 R$ 2.359.682,40

CT N° 103/2019 R$ 372.989,52 R$ 4.475.874,24

CT N° 104/2019 WT DISTRIBUIDORA LTDA R$ 71.661,60

CT N° 105/2019 R$ 548.557,50

CT Nº 681/2017 R$ 538.365,83 R$ 6.460.390,00

DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS LTDA

Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção, 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, a 
fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

21/11/2019 até 
21/11/2020

Salinas Empreendimentos e Construções 
LTDA-ME

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.

R$ 3.938.364,65 Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

02/12/2019 a 
07/11/2020

Contratação de empresa especializada no fornecimento de 10 (dez) licenças 
Adobe Creative Cloud, com subscrição garantida pelo período de 48 (quarenta 
e oito) meses, para atender as necessidades do Judiciário Cearense

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

04/12/2020 a 
04/12/2020

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de 
peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

15/01/2020 até 
15/01/2021

BELÉM SERVIÇOS EM PORTARIA E 
LIMPEZA EIRELI

Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de apoio 
operacional, 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 atender às necessidades 
do Poder Judiciário cearense, por meio dos seguintes profissionais: 
carregador, porteiro, operador de transporte multimodal e assistente de 
operações audiovisuais

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

14/01/2020 até 
14/05/2021

CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI – 
ME

Aquisição de Nobreaks Potência Mínima 600VA/300W Tensão 
Entrada Bivolt Automático Tensão Saída 115V, a fim de fornecer 
infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense, observados as 
especificações técnicas do termo de referência do Edital do Pregão 
Eletrônico n. 25/2019, e, ainda, da Ata de Registro de Preços oriunda 
do mesmo, todos, parte(s) integrante(s) deste contrato (LOTES 5 e 
6).

R$ 1.210.545,45 Secretaria de Tecnologia 
da Informação

De 04/12/2019 a 
16/12/2022

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
adequação do prédio da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará 
(Esmec) para climatização, prevenção de acidentes e segurança contra 
incêndio e pânico, mediante o regime de empreitada preço unitário, pelo 
critério de julgamento do menor preço global

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

20/01/2020 até 
20/06/2020

IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação 
para a prestação de serviços técnicos continuados 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 testes 
/ homologação de sistemas, métricas de software, arquitetura de 
software, documentação/configuração de sistemas, executados sob 
demanda, limitada aos quantitativos anuais, para atender às 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

05/12/2019 até 
05/12/2020

GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
LIMPEZA EIRELI

Contratação de empresa para prestação de serviços de TRIAGEM E 
ATENDIMENTO, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresa 
de Asseio e Conservação a fim de atender às necessidades do Poder 
Judiciário cearense

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

14/01/2020 até 
14/01/2021

Aquisição de AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, visando atender as 
necessidades das edificações do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/12/2019 até 
19/12/2020

O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIREL

Aquisição de AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, visando atender as 
necessidades das edificações do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

19/12/2019 até 
19/12/2020

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- 
COELCE

Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

14/01/2020 até 
14/01/2021
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CT Nº 682/2017 R$ 3.195,26 R$ 38.224,00COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- 
COELCE

Estabelecer as condições de compra de energia elétrica para suprimento da 
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.

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

13/06/2017 até 
13/06/2020
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