
Código
Unidade 

Requisitante

Quantidade a ser 

contratada
Objeto Justificativa

Estimativa preliminar do 

valor R$

Grau de prioridade 

da contratação

Data estimada da 

contratação

Projeto Estratégico 

vinculado à contratação 

(se houver)

Processo (se houver) Contratada (se houver)

27073 DETEC

Um servidor dedicado 

com capacidade de prover 

suporte para até 5000 

(cinco mil) usuários.

Contratação de uma empresa especializada para

prestação de serviços de hospedagem de site em

servidor dedicado, sob o domínio emerj.com.br e

subdomínio virtual.emerj.com.br, com aplicativo web

instalado, bem como todos os programas de servidor

necessários ao funcionamento e gestão operacional

do mesmo.

A presente contratação justifica-se em razão

do sistema de ensino à distância da EMERJ.

É através da hospedagem Moodle que são

realizados os cursos à distância oferecidos

aos Magistrados, bem como os cursos de

extensão e especialização.

R$ 21.438,00 MÉDIO

Já Contratado - 

Prorrogação  30/01/2023 a 

30/06/2023

PDI 2020-0664507 G Farias Educação Ltda.

26794
BIBLIO, SEPDI, 

SELOG e ASPUP

BIBLIO 02 MÁQ., 

SELOG 01 MÁQ.,  

SEPDI 01 MÁQ. e 

ASPUP 02 MÁQ. (Todas 

monocromáticas)

Cópia e impressão em preto e branco e colorida

(Serviço de impressão) e Serviço de suporte.

Obter Serviço de Cópia e Impressão nas

unidades demandantes.
R$ 2.517,44 MÉDIO

Já Contratado - C18 

Prorrogação 19/01/2023 a 

18/07/2023

PDI 2019-0603825
SIMPRESS  Comércio 

Locação e Serviços Ltda.

26794 

e

 26808

 DIACD
 DIACD 01 MÁQ. 

(policromática)

Cópia e impressão em preto e branco e colorida

(Serviço de impressão) e Serviço de suporte.

Obter Serviço de Cópia e Impressão nas

unidades demandantes.
R$ 2.232,57 MÉDIO

Já Contratado - C1 

Prorrogação 12/01/2023 a 

12/03/2023

PDI 2020-0604268
SIMPRESS  Comércio 

Locação e Serviços Ltda.

26808 SECOM e DEDES

SECOM 01 MÁQ. e 

DEDES 01 MÁQ. (Todas 

policromáticas)

Cópia e impressão em preto e branco e colorida

(Serviço de impressão) e Serviço de suporte.

Obter Serviço de Cópia e Impressão nas

unidades demandantes.
R$ 11.465,44 MÉDIO

Já Contratado - C22 

Prorrogação em tratativas 

de formalização de termo 

aditivo com previsão 

28/01/2023 a 28/08/2023

PDI 2019-0608949
SIMPRESS  Comércio 

Locação e Serviços Ltda.

26808 EMERJGAB
EMERJGAB 01 MÁQ. 

(policromática)

Cópia e impressão em preto e branco e colorida

(Serviço de impressão) e Serviço de suporte

Obter Serviço de Cópia e Impressão nas

unidades demandantes.
R$ 9.190,90 MÉDIO

Já Contratado - C26 

Prorrogação 07/01/2023 a 

07/10/2023

PDI 2019-0614096
SIMPRESS  Comércio 

Locação e Serviços Ltda.

26808 DIDEG
DIDEG 01 MÁQ. 

(policromática)

Cópia e impressão em preto e branco e colorida

(Serviço de impressão) e Serviço de suporte.

Obter Serviço de Cópia e Impressão nas

unidades demandantes.
R$ 9.476,64 MÉDIO

Já Contratado - C30 

Prorrogação 01/01/2023 a 

01/12/2023

PDI 2019-0623837
SIMPRESS  Comércio 

Locação e Serviços Ltda.

3719 GBMERJ 1250 serviços

Contratação de Serviços de Agência de viagens para

atender à demanda de transporte e hospedagem de

autoridades, magistrados, professores, palestrantes,

servidores e demais colaboradores.

Transporte de agentes necessários ao

processo de conhecimento acadêmico via

aérea, hospedagem e seguro.

R$ 600.000,00 MÉDIO

Já Contratado - 

Prorrogação 05/01/2023 a 

05/04/2023

PDI 2020-0602565 Voar Turismo EIRELI - EPP

26344 DETEC 30MBPS

Prestação de Serviço de conexão com a internet de

30MBPS, Gerenciamento de rede wireless,

Segurança de acesso a internet UTM.

Tecnologia de Gerenciamento de redes

wireless e acesso a internet UTM.
R$ 126.133,98 MÉDIO

Já Contratado - 

Prorrogação 31/01/2023 a 

31/07/2023

PDI 2020-0626821
OI  S.A. - Em Recuperação 

Judicial

ANEXO I

ANEXO - ATO NORMATIVO  Nº 03/2022               
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Planilha do Plano Anual de Contratações (PAC) - SERVIÇOS
Diretoria Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ
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20010 SECGE
Demanda de utilização 

mensal

Contratação de empresa especializada, visando à

prestação de serviços de captura, transmissão,

processamento e liquidação de transações eletrônicas

e manuais com cartões de crédito e débito, a vista e

parcelado, com aceitação mínima das bandeiras Visa,

Mastercard e Elo, de recebíveis dos valores dos

cursos e demais taxas devidas pelo público em geral

vinculado às atividades acadêmicas da EMERJ, com

o fornecimento de solução tecnológica para a

realização das transações financeiras para a EMERJ.

Objetivo de ampliar ao público em geral as

opções de forma de pagamento dos valores

dos cursos oferecidos pela EMERJ, por

cartões de débito e/ou crédito, seja a vista ou 

parcelado. E, diante do crescente uso de

meios eletrônicos de pagamento, os cartões

de débito ou de crédito são meios que

permitem a dedução do valor de um

pagamento diretamente na conta corrente ou

poupança do possuidor do cartão, na

primeira opção, ou um comprometimento de

pagamento dentro de determinado prazo, na

segunda opção. Além disso, traz facilidades

e comodidades ao público em geral para a

contratação de cursos para aperfeiçoamento

acadêmico e formação profissional,

reduzindo as taxas de inadimplências, com

maior efetividade, principalmente, nas

transações parceladas, otimizando processos

de trabalho, administração de recursos e

garantindo transações financeiras seguras.

R$ 79.034,76 ALTO

Já Contratado - Previsão de 

termino/prorrogação 

17/04/2023

PDI 2021-0661807
BF - Instituição de 

pagamento Ltda. 

12637
DEDES e 

GBEMERJ
13 Lotes e 19 Itens

Contratação de prestação de serviços de

tradução/intérprete simultânea para os idiomas inglês, 

espanhol, francês, italiano e alemão, bem como

serviços de tradução/interpretação da Língua

Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua

Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada,

sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou

consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não,

presencial ou virtual, com cessão de uso de imagem e

voz, guia intérprete, audiodescrição e legendagem

para surdos, a fim de fornecer suporte de

acessibilidade à informação e à comunicação nos

eventos, atividades, fóruns, debates, palestras,

webinars, lives, etc., realizados pela Escola da

Magistratura o Estado do Rio de Janeiro.

Justifica-se em razão da necessidade de

realização, pela EMERJ, de eventos

institucionais de natureza internacional,

como seminários, simpósios, debates,

palestras, webinars, nos quais ocorre a

participação de autoridades e professores

estrangeiros. Além disso, a acessibilidade é

um direito de todos os cidadãos brasileiros e

deve ser garantida nos diversos eventos e

reuniões organizadas pelos órgãos e

entidades da Administração Pública,

garantindo assim a efetiva participação de

todos os presentes, conforme preceituado

em nosso ordenamento jurídico estabelecido

na Constituição Federal. 

R$ 100.000,00 ALTO  JAN / 2023 PDI 2022-06063783

RANGEL PRODUCOES 

EVENTOS E SERVICOS 

LTDA.
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27472 DETEC 4 Itens 

Licenças Zoom • 2

Serviços de assinatura de 12 (doze) meses da licença

Zoom do tipo PRO com 2 (duas) contas

• 2 Serviços de assinatura de 12 (doze) meses da

licença Zoom do tipo Business com 10 (dez) contas.

• 2 Serviços de assinatura 12 (doze) meses da licença

Zoom do tipo WEBINAR até 500 participantes

• 2 Serviços de assinatura 12 (doze) meses da licença

Zoom do tipo WEBINAR até 1.000 participantes.

Esta aquisição se faz necessária a realização

de reunião on-line (webconferência) e de

seminários, palestras, apresentações, cursos,

aulas e eventos pela internet, para atender a

demanda da EMERJ.

R$ 115.828,40 ALTO  JAN / 2023   PDI 2022-06101919

17353 ASPUP
23.000 Impressões (4 

modelos de livro)

Eventual contratação de serviços de impressão e

fornecimento de livros, para atender à demanda de

publicações da EMERJ.

Faz necessária contratação de uma empresa

especializada com o intuito de executar os

serviços de impressão e fornecimento de

livros da EMERJ, uma vez que a Escola não

possui equipamentos e pessoal especializado

para atender as demandas e a qualidade dos

livros especificados na forma do item 3 deste

documento.

R$ 122.175,00 ALTO
JAN / 2023  ATA VENCE 

EM 13/12 
PDI 2021-0664485

Print Graf - Gráfica e Editora 

Eireli  Benificiária liberada do 

compromisso. Só restou a 

RB Comunicação Visual 

Eirelli.  

17272 DETEC 1 Assinatura Anual Assinatura de Banco de Imagens.

A aquisição visa atender a necessidade de

ilustrar, através de fotos e/ou ilustrações, a

comunicação da EMERJ, especialmente nas

publicações e divulgação de cursos e

eventos.

R$ 3.199,00 ALTO
Já Contratado -  

10/01/2023 a 10/05/2023
PDI 2022-06016351

Deposit Photos 

Licenciamento EIRELLI

4243 BIBLIOTECA Assinatura Anual
Assinatura anaual de diversos periódicos impressos

da EDITORA FÓRUM.

Para serem utilizados pela Biblioteca da

EMERJ.
R$ 34.721,00 ALTO  JAN / 2023 PDI 2022-06018954

23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual Assinatura anual de diversos periódicos Magister

A justificativa da UD para a contratação é

manter o seu acervo com a mesma qualidade

de outras bibliotecas de excelência nacional

na área do direito, eis que referência na área

jurídica do Estado do Rio de Janeiro, bem

assim em razão de a consulta de tais revistas

contribuir para a superioridade no

atendimento, vide Memorando BIBLIO

05/2022.

R$ 11.200,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2022-06048699 LEX Editora S/A.

23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual
Renovação da assinatura da "BIBLIOTECA

DIGITAL FÓRUM DE DIREITO".

A justificativa da UD para a contratação é

em razão de o conteúdo ser de suma

importância para os usuários da Biblioteca,

notadamente os magistrados da Capital e das

Comarcas do Interior, que vêm utilizando

continuamente a referida plataforma digital,

estabelecendo-se como relevante subsídio na

prestação jurisdicional, vide Memorando

BIBLIO 04/2022.

R$ 118.654,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2022-06048104 Editora FÓRUM Ltda.
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23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual

Renovação da assinatura anual da Revista Bonijuris,

para o período de 12 (doze) meses em favor da

empresa EDITORA BONIJURIS LTDA.

A justificativa da UD para a contratação é

em razão de o conteúdo ser de suma

importância para os usuários da Biblioteca,

notadamente os magistrados da Capital e das

Comarcas do Interior, que vêm utilizando

continuamente a referida plataforma digital,

estabelecendo-se como relevante subsídio na

prestação jurisdicional, vide Memorando

BIBLIO 06/2022.

R$ 720,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2022-06050508  Editora BONIJURIS Ltda.

23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual
Assinatura ao conteúdo dos catálogos da Minha

Biblioteca (MB Jurídica).

A justificativa da UD para a assinatura da

plataforma "MINHA BIBLIOTECA" é em

virtude de ser requisito imprescindível para a

habilitação do Curso de Mestrado

Profissional junto ao SEDES/MEC,

almejado pela EMERJ, que determina, ainda,

que tal serviço esteja sempre disponível ao

usuário, razão pela qual foi escolhida a

solução tecnológica de aquisição de licenças,

cujo quantitativo foi estimado em 2500

contas (licenças individuais), com vistas a

contemplar todos os alunos dos cursos

regulares, inclusive os futuros mestrandos,

os juízes e desembargadores deste TJERJ,

além de satisfazer a necessidade de

virtualização da Biblioteca, notadamente

com a intensificação do trabalho remoto,

contribuindo para a prestação jurisdicional,

não se podendo olvidar que a Biblioteca é

referência na área jurídica do Estado, sendo

que a referida ferramenta contribuirá

grandemente para a superioridade do

atendimento e a manutenção do acervo com

a mesma qualidade de instituições de

excelência, conforme Memorando COBIC nº

14/2021.

R$ 163.500,00 ALTO  JAN / 2023 PDI 2021-0618077
MINHA BIBLIOTECA 

Ltda.

23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual
Assinatura de Periódico da Editora IBDFAM, no 

período de JAN-FEV/2021

A justificativa para a presente contratação é

a manutenção do acervo da Biblioteca com a

mesma qualidade de outras bibliotecas de

excelência nacional na área do direito, a

exemplo da Biblioteca do Senado e do STJ,

uma vez que tal periódico contribui em

muito para superioridade de atendimento ao

usuário da Biblioteca.

R$ 1.120,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-0628066 Editora IBDFAM.
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4243 BIBLIOTECA Assinatura Anual Assinatura do Jornal Folha de São Paulo

A justificativa para aquisição é a Biblioteca

da EMERJ/TJERJ no meio jurídico é

considerada uma das melhores do país, pois

oferece amplo acervo de obras publicadas, a

assinatura anual do Jornal Folha de São

Paulo será mais uma ferramenta aos

usuários, eis que tal periódico está entre os

de maior circulação no país, sendo um dos

mais completos com diversos cadernos

informativos, análises jurídicas e com

atualidades sobre os acontecimentos no

Brasil e no mundo, não se podendo olvidar

que sua aquisição ao catálogo é um dos

requisitos do MEC para o projeto de

Mestrado Profissional.

R$ 1.401,90 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-0647469 FOLHA DA MANHÃ S/A.

4243 BIBLIOTECA Assinatura Anual Assinatura de "RT ON LINE" versão clássica.

A justificativa da UD para a contratação é

em razão de o conteúdo ser de suma

importância para os usuários da Biblioteca,

notadamente os magistrados da Capital e das

Comarcas do Interior, que vêm utilizando

continuamente a referida plataforma digital,

estabelecendo-se como relevante subsídio na

prestação jurisdicional, em especial com a

intensificação do trabalho remoto. Aduziu,

ainda, que a Biblioteca da EMERJ é

referência na área jurídica do Estado e visa a

manter seu acervo com a mesma qualidade

de outras bibliotecas de excelência nacional

na área do direito, tais como a Biblioteca do

Senado e do STJ, razão pela qual o acesso à

plataforma "RT ON LINE" contribui para a

superioridade nos serviços desempenhados,

vide Memorando BIBLIO 19/2021.

R$ 56.970,50 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-0676532
Editora REVISTA DOS 

TRIBUNAIS Ltda.
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23108 BIBLIOTECA Assinatura Anual
Assinatura do "Buscador DOinet - Base de Diários

Oficias"

A justificativa da UD para a contratação é

em razão de o conteúdo ser de suma

importância para o desempenho das

atividades da Biblioteca, tendo em vista que

o serviço DOINET permite o acesso à

informações oficiais confiáveis, pois

apresenta a própria página do Diário Oficial

digitalizada. Desse modo, é um serviço

extremamente útil para o desempenho das

atividades da Biblioteca eis que possibilita

pesquisas online de atos publicados nos

Diários Oficiais dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário do ERJ, auxiliando

na localização dos pedidos dos magistrados

e servidores, da Capital e do Interior, vide

Memorando BIBLIO nº 15/2021.

R$ 64.350,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-0677771
BPGR Tecnologia e 

Informação - EIRELI EPP.

24333 DETEC 04 licenças
Aquisição de 04 (quatro) licenças do software

PREMIERE PRO CC pelo prazo de 24 meses.

O referido programa proporciona uma

plataforma de edição completa

de vídeos com a utilização do recurso de

closed caption ou legenda oculta. A

aquisição é necessária devido à grande

demanda de edição de vídeos, eventos e

aulas.

R$ 15.292,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-06105996
MCR Sistemas e Consultoria 

Ltda.

24333 DETEC 02 Licenças
Aquisição de 2 (duas) licenças de Software de

Detector de Plágio.

Para dectar e coibir a prática do plágio em

artigos científicos, 

resenhas, trabalhos acadêmicos, monografias

e outras publicações dos alunos da EMERJ. 

R$ 114,00 ALTO  JAN / 2023 PDI 2021-06105831 F5 Software Ltda.

24333 SECGE/ASSEN 02 Licenças Aquisição do Software Articulate 360.

Justificativa para aquisição do software

Articulate 360: Sua escolha em detrimento

de outros se deve ao fato de ele contar com

templates, banco de imagens, criação de

infográficos, interações, animações, tabelas,

dando mais liberdade ao Designer

Instrucional de organizar e produzir o

conteúdo sem a necessidade constante de

uma web designer e um programador. Além

disso, ele permite que o conteúdo fique

responsivo para qualquer dispositivo:

desktop, celular, tablet etc.

R$ 7.870,00 MÉDIO  JAN / 2023 PDI 2021-06110368
TARGETWARE Informática 

Ltda.

18635 DEADM/DIACD Conferencistas Folha - Conferencistas R$ 5.500.000,00 ALTO  JAN / 2023 PDI EMERJ
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