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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
79598/2020 Bilg Comércio de Brindes e Serviços de Tecnologia Ltda 29382254/0001-01 Aquisição de garrafas tipo squeeze, em alumínio na cor

prata, com impressão digital em três cores, nos dois 
lados da garrafa.

12,80 1.100
unid

14.080,00

84082/2020 A.F.H. Comércio e Serviços Técnicos Ltda 21308808/0001-00 Máscara cirúrgica, tipo não tecido, material 
polipropileno, 3camadas pregas horizontais, atóxica, 
tipo fixação com elástico, características adicionais clip
nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, tipo 
uso descartável eficiência de retenção bacteriológica 
(EFB) mínimo 95%, cor branca.

35,00 1.000
unid

35.000,00

WPB Comércio, Serviços e Assessoria Eireli 26610644/0001-10 Máscara protetora facial com viseira transparente - 
modelo face shield coroa e carneira em material 
plástico, regulagem de tamanho através de ajuste 
simples ou catraca, visor arredondado em PETG ou 
policarbonato, cor incolor, tamanho mínimo: 220mm x 
200 mm (LxC), reutilizável, produto utilizado na face 
do rosto 100% transparente.

6,95 2.150
unid

14.942,50

78225/2020 Editora Revista dos Tribunais Ltda 60501293/0001-12 Renovação da assinatura de 1(um) acesso à plataforma 
Revista dos Tribunais On-line Clássica, pelo período de
12 (doze) meses, de 26/12/2020 a 25/12/2021, 
franqueado o acesso a 200 (duzentos) usuários 
simultaneamente. a plataforma será disponibilizada via 
IP/Token, através de link na intranet/internet, aos 
magistrados e servidores do TRT da 2ª Região que 
poderão realizar a leitura e consulta dos periódicos da 
Editora Revista dos Tribunais disponibilizados pela 
Thomson Reuters em formato eletrônico.

57.561,68 1 unid 57.561,68

84084/2020 Homy Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda 43085349/0001-12 Álcool etílico em gel, hidratado 70%, destinado à 
assepsia das mãos, em embalagem de 500ml, bico 
dosador (válvula pump), cor incolor transparente. 
Unidade: frasco. Marca: Homy Quimica; Referência: 
Gel Fresh.

6,11 2.000
unid

12.220,00

Alysson Cardoso Ferreira - ME 15496347/0001-17 Álcool etílico em gel, hidratado 70%, destinado à 
assepsia das mãos, em embalagem de 1,7 kg, bico 
dosador(válvula pump), cor incolor transparente. 
Unidade: Frasco. Marca: Asseptgel. Fabricante: Start 
Quimica.

26,50 1.000
unid

26.500,00



83018/2020 One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e 
Capacitação Ltda

06012731/0001-33 Curso "on-line" (EAD): Termo de Referência, Projeto 
Básico e Estudo Técnico Preliminar - uma Abordagem 
Prática. De acordo com a IN 05/2017 e conforme as 
diretrizes da nova IN 40/2020, para capacitar servidora 
lotada na coordenadoria de infraestrutura predial, com a
carga horária de 30 (trinta) horas/aula a ser realizado 
em 30 dias e mais 20 (vinte) dias de acréscimo para 
revisão (podendo ser realizado no seu tempo).

1.390,00 1 unid 1.390,00

84253/2020 One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e 
Capacitação Ltda

06012731/0001-33 Curso "on-line" (ao vivo): Retenções na Fonte de 
Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de 
Bens e Serviços na Administração Pública, para 
capacitar servidores públicos lotados na Secretaria de 
Coordenação Orçamentária e Financeira, entre os dias 
21 e 25 de setembro de 2020, com carga horária de 20 
horas, em ambiente virtual 100% online.

1.250,00 3 unid 3.750,00

81788/2020 Fórum Nacional de Comunicação e Justiça 05569714/0001-39 Participação de 3 servidores no Seminário On-line de 
Comunicação e Justiça - Aprendizados e Boas Práticas 
do Sistema de Justiça, realizado nos dias 15 e 16 de 
outubro de 2020, via plataforma digital, aplicado 25% 
de desconto para o grupo.

900,00 1 unid 900,00

78862/2020 João Romera Moreno Informática 09662482/0001-10 Luva para procedimento tamanho grande (cx. C/ 100 
unidades).

54,00 100 unid 5.400,00

Luva para procedimento tamanho médio (cx. C/ 100 
unidades).

54,00 310 unid 16.740,00

Algodão hidrófilo (pcte c/ 100 gramas). 13,20 50 unid 660,00
Lençol descartável de papel (rolo 0,50m x 50m). 10,00 120 unid 1.200,00

84319/2020 Jeane Leite da Silva Canelas – CON Treinamentos 22965437/0001-00 Contratação do curso online - ao vivo: Pesquisa de 
Mercado e Cotações de Preços nas Contratações 
Públicas - 12 horas.

1.032,00 10 unid 10.320,00

84824/2020 S.C.R. Guimarães 20522176/0001-10 Aquisição de scanner infravermelho para leitura de 
temperatura corporal humana (termômetro de parede 
infravermelho).

564,00 45 unid 25.380,00

34877/2018 NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda 07797967/0001-95 Renovação de assinaturas de acesso simultâneos a 
ferramenta de pesquisas e comparação de preços 
praticados pela Administração Pública, intitulado 
Banco de Preços, pelo período de 12 (doze) meses.

7.990,00 4 unid 31.960,00

84222/2020 Target Engenharia e Consultoria Ltda 00000028/0001-29 Contratação de acesso anual à base de dados de normas
da ABNT, através da plataforma digital Target GED 
Web - Sistema de Gestão de Normas e Documentos 
Regulatórios.

2.500,00 1 unid 2.500,00

88094/2020 Alysson Cardoso Ferreira - ME 15496347/0001-17 Saco, material: plástico, cor: incolor, características 
adicionais: bobina pi cotada com, no mínimo, 500 
sacos; altura: 30 cm, largura: 20 cm, permitida a 
variação a maior em todas as medidas; espessura 
mínima 0,03 micras; transmitância: transparente; 
material: polietileno transparente de alta densidade. 
Todos os materiais, deverão ser entregues, embalados 
individualmente, no mínimo, em caixas de papelão de 

32,50 1.000
unid

32.500,00



tamanho máximo 40x90x25cm (LxCxA), de forma a 
evitar o empoeiramento.

88082/2020 Alysson Cardoso Ferreira - ME 15496347/0001-17 Pulverizador portátil, material: plástico PE ou PP, 
capacidade: 0,50 litro, aplicação: água e líquidos 
diversos em laboratórios, características adicionais: 
manual, tipo pistola em PE, jato 3 tipos: direcionado, 
névoa e fechado, cor: corpo transparente e pistola preta,
branca ou transparente, com impressão digital em 
quatro cores (azul, amarelo, verde e preto).

12,00 2.000
unid

24.000,00

86255/2020 Desintec – Serviços Técnicos Ltda. 03241738/0001-39 Contratação de empresa especializada no serviço de 
sanitização (desinfecção) de ambientes, incluído o 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários à execução dos serviços nas 
unidades judiciárias e administrativas que compõem 
este Tribunal, por meio de 4 (quatro) aplicações, 
quinzenais, para cobertura da salubridade por 2 (dois) 
meses.

47.831,88 1 unid 47.831,88

86527/2020 Esquadrias Glagiu Eireli 02948253/0001-17 Serviços de instalação de adesivos vinílicos de 
sinalização com fornecimento de materiais em todas as 
unidades do TRT2.

38.038,64 1 unid 38.038,64

67707/2020 Condor S.A. Industria Química 30092431/0001-96 Aquisição de espargidores de pimenta, tamanho 
pequeno, com jato do tipo "espuma". Ref. Gl-108/E 
Mini I-REF.

123,02 200 unid 24.604,00

Aquisuição de espargidores de pimenta,tamanho 
pequeno, sistema de jato do tipo "cone". Ref.: 
108/ADV Mini I-REF.

123,02 50 unid 6.151,00

81978/2020 GNS Gases e Equipamentos Ltda 34472085/0001-22 Aquisição de recarga de oxigênio medicinal (mediante 
livre troca de cilindro), por empresa especializada,  
para suprimento adequado dos ambultórios - Oxigênio 
Medicinal - Carga p/ m³ - 40L/7m³.

20,00 14 unid 280,00

Aquisição de recarga de oxigênio medicinal (mediante 
livre troca de cilindro), por empresa especializada,  
para suprimento adequado dos ambultórios - Oxigênio 
Medicinal - Carga p/ m³ - 50L/10m³.

14,83 30 unid 444,90

86599/2020 IOC Capacitação Ltda 10825457/0001-99 Contratação de curso online EAD, com carga horária de
24 horas (20 horas de aula e 4 horas de atividades 
extraclasses e material comlementar), na modalidade in
company, "Mapeamento de Processos de Trabalho da 
Administração Pública com a notação BPM e 
Aplicação no software BIZAGI", para 20 servidores, 
sendo 15 pagantes e 5 cortesias, de 9 a 13 de novembro 
de 2020, das 14 às 18h.

16.500,00 1 unid 16.500,00

87887/2020 Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda 00714403/0001-00 Curso ao vivo on line EAD, com carga horária total de 
20 horas, "A Elaboração passo a passo da Planilha de 
Custos e Formação de Preços para Contratos de 
Terceirização, conforme modelo da IN 05/2017 - EAD 
(ao vivo)", de 19 a 30 de outubro de 2020, das 10 às 
12hs, para 10 (dez) servidores, sendo 8 (oito) pagantes 

10.400,00 1 unid 10.400,00



e 2 (duas) cortesias.
PG-001/2020 Bultec Tecnologia de Informação Ltda

23.412.832/0001-10
23.412.832/0001-10 Lâmpada tubular LED, TUBOLED T8, base G13, 

multivolt 100-240 V, vida útil de 25.000 horas, garantia
mínima de 3 anos, certificação INMETRO, fluxo 
luminoso mínimo de 1035 lúmens, rendimento mínimo 
de 100 lm/W, temperatura de cor igual a 6.500K, fator 
de potência maior ou igual a 0,92, IRC maior que 80, 
ângulo luminoso mínimo de 160º, dimensões 28 x ∅
600 mm, leitosa, driver de corrente interno, 
alimentação elétrica somente em uma das 
extremidades. 9W Marca/Referência OL TL09P6AO

R$ 11,13 374
 unid

4.162,62

Lâmpada tubular LED, TUBOLED T8, base G13, 
multivolt 100-240 V, vida útil de 25.000 horas, garantia
mínima de 3 anos, certificação INMETRO, fluxo 
luminoso mínimo de 2.070 lúmens, rendimento mínimo
de 100 lm/W, temperatura de cor igual a 6.500K, fator 
de potência maior ou igual a 0,92, IRC maior que 80, 
ângulo luminoso mínimo de 160º, dimensões máx 28 ∅
x 1.200 mm, leitosa, driver de corrente interno, 
alimentação elétrica somente em uma das 
extremidades. 18W (Item de participação aberta 
relacionado ao item 3) Marca/Referência OL 
TL18P6AO

R$ 15,95 1500
 unid

23.925,00

Lâmpada tubular LED, TUBOLED T8, base G13, 
multivolt 100-240 V, vida útil de 25.000 horas, garantia
mínima de 3 anos, certificação INMETRO, fluxo 
luminoso mínimo de 2.070 lúmens, rendimento mínimo
de 100 lm/W, temperatura de cor igual a 6.500K, fator 
de potência maior ou igual a 0,92, IRC maior que 80, 
ângulo luminoso mínimo de 160º, dimensões máx 28 ∅
x 1.200 mm, leitosa, driver de corrente interno, 
alimentação elétrica somente em uma das 
extremidades. 18W (Cota para participação exclusiva 
de ME/EPP, decorrente da divisão do item 2) 
Marca/Referência OL TL18P6AO

15,95 1500
 unid

23.925,00

Lâmpada Bulbo LED, base E27,  multivolt 100-240 V, 
vida útil de 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos, 
certificação INMETRO, fluxo luminoso mínimo de 900
lúmens, rendimento mínimo de 100 lm/W, temperatura 
de cor igual a 6.500K, fator de potência maior ou igual 
a 0,70, IRC maior que 80, ângulo luminoso mínimo de 
150º, leitosa, dimensões máximas 60 x 108 mm, ∅
driver de corrente interno. 9W Marca/Referência OL 
A609B6AO

7,51 400
 unid

3.004,00

Lâmpada Bulbo LED, base E27, multivolt 100-240 V, 
vida útil de 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos, 
certificação INMETRO, fluxo luminoso mínimo de 
1.200 lúmens, rendimento mínimo de 100 lm/W, 

11,14 278
 unid

3.096,92



temperatura de cor igual a 6.500K, fator de potência 
maior ou igual a 0,70, IRC maior que 80, ângulo 
luminoso mínimo de 150º, leitosa, dimensões máximas 

70 x 122 mm, driver de corrente interno. 12W  ∅
Marca/Referência OL A712B6AO

PG-006/2020 TTF Informática Ltda 05.984.395/0001-28 Patch Cord UTP, com 1,50 m., 4 pares, cor cinza ou 
azul, especificação CAT 6, com certificação ANATEL,
UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para 
redes Gigabit Ethernet (1000 BASE/TX), de acordo 
com normas ANSI / TIA / EIA- 568-C.2 e ABNT NBR
14703; deverá estar acondicionado individualmente em 
saco plástico transparente com etiqueta de 
identificação; Referência fabricante: Furukawa, Tyco 
Eletronics ou Panduit.        Fabricante: Maxi Telecom; 
Modelo: MTC-7160.

13,60 500
 unid

6.800,00

Compuset Informática Ltda 65.529.489/0001-39 Patch Cord UTP, com 2,50 m, 4 pares, cor cinza ou 
azul, especificação CAT 6, com certificação ANATEL,
UL, ETL, conformidade com as diretivas RoHS, para 
redes Gigabit Ethernet (1000 BASE/TX), de acordo 
com normas ANSI / TIA / EIA- 568-C.2 e ABNT NBR
14703; deverá estar acondicionado individualmente em 
saco plástico transparente com etiqueta de 
identificação; Referência fabricante: Furukawa, Tyco 
Eletronics ou Panduit.        Fabricante: Maxi Telecom; 
Modelo: MTC-7160.

14,50 60
 unid

870,00

PG-024/2020 AWB LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI 19.939.011/0001-60 Cofres para guarda do armamento institucional Marca: 
Trankar confres; Modelo: Cofre Diamante Display.

918,00 20
 unid

18.360,00

PG-030/2020 Licitacorp Comércio e Serviço Ltda 35.063.195/0001-01 Fita telada auto adesiva para juntas de drywall e placas 
cimentícias 90 m x 50 mm.Marca: EspaçoFIX

15,00 60
unid

900,00

Placa de gesso acartonado 12,5 mm de espessura. 1,80 
m x 1,20 m (atender à Instrução Técnica 10 – Controle 
de Materiais de Acabamento e Revestimento, Decreto 
n.º 56.819/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo e ABNT NBR n.º 14.715:2011).
Marca: Knauf

26,42 200
unid

5.284,00

Perfilado aço, comprimento barra: 3 m. Aplicação: 
parede divisória tipo drywall. Largura: 70mm. Formato:
u. Espessura chapa: 0,50 mm. Tipo: perfil guia. Marca: 
Espaço Forro

10,72 20
unid

214,40
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