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CONTRATOS - 2022 

 
* Clicar o número do contrato para ter acesso ao seu inteiro teor. 

Última atualização: 02/01/2023 

Contrato 
Número do 

processo 
Pregão Objeto 

01/2022 55864/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Sede. 

 

02/2022 55870/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil São Bernardo do Campo. 

03/2022 55866/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Santos. 

04/2022 55868/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Osasco. 

05/2022 55869/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Guarulhos. 

06/2022 55867/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Guarujá. 

07/2022 55862/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço Banco do Brasil Fórum Ruy Barbosa. 

08/2022 55863/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço CEF Sede. 

 

09/2022 55865/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço CEF Santos. 

10/2022 55961/2021 
Cessão de 

espaço 
Cessão de espaço CEF FRB (Fórum Ruy Barbosa). 

11/2022 40181/2021 PG-070/21 
Serviço de instalação/substituição com preservação e 

recuperação de ambiente computacional. 
 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022001.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022002.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022003.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022004.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022005.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022006.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022007.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022008.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022009.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022010.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022011.pdf
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Contrato 
Número do 

processo 
Pregão Objeto 

12/2022 58751/2021 
Dispensa de 

licitação. 

Contratação EMERGENCIAL - serviços técnicos de 
manutenção, conservação e assistência técnica, com 

fornecimento de peças, para os elevadores instalados nos 
Fóruns trabalhistas da Região 5, a saber: Cubatão, Ferraz de 

Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul. 

13/2022 58660/2021 Dispensa 
Contratação de ferramenta de mailing jornalístico por 24 

meses. 

14/2022 3396/2022 Convênio Termo de Convênio para acesso ao Portal Judicial da Caixa. 

15/2022 3203/2022 Parceria 

Termo de Parceria para concessão de descontos ou condições 
comerciais diferenciadas aos magistrados e servidores, ativos e 
inativos, aos pensionistas do TRT2 e a seus dependentes, nos 

produtos e serviços relacionados neste instrumento. 

16/2022 51894/2021 PG-109/21 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
material e mão de obra para instalação de 1504 metros de 

concertina dupla clipada. 

17/2022 18084/2021 PG-015/21 
Serviço de elaboração de projetos de adequação de 

acessibilidade dos prédios alugados do Tribunal no município 
de São Paulo. 

18/2022 57674/2021 Dispensa 
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Fórum 

Trabalhista de Cubatão. 

19/2022 4594/2022 Inexigibilidade 
Elaboração de Laudo Técnico com o objetivo de analisar as 

condições dos subsolos do Fórum Trabalhista de São Bernardo 
do Campo/SP. 

20/2022 54719/2021 PG-111/21 

Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e 
higienização, e limpeza das fachadas e vidros externos, om 

cessão de mão de obra especializada e fornecimento de 
insumos e equipamentos, a serem executados nas 

Microrregiões Osasco e Sul. 

21/2022 57712/2021 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição de licenças de softwares de edição de vídeos, 
imagens e PDF. 

22/2022 3333/2022 PG-006/22 

Contratação de empresa de engenharia, com o fornecimento de 
toda a mão de obra especializada, equipamentos e materiais 
necessários, para realização de procedimento de demolição 

controlada das fachadas do Edifício Sede do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região, com fornecimento de projeto 

executivo anterior à execução. 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022012.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022013.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022014.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022015.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022016.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022017.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022018.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022019.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022020.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022021.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022022.pdf
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Contrato 
Número do 

processo 
Pregão Objeto 

23/2022 2081/2022 PG-005/22 
Serviço de suporte de subscrições do software MySQL 

Enterprise Edition. 

24/2022 5632/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Acordo de Cooperação Técnica TRT2 e TRT24 para 
compartilhamento do Sistema de Controle de Material e 

Patrimônio – SCMP. 

25/2022 55984/2021 PG-112/21 
Contratação de empresa prestadora de serviços de assistência 

à saúde odontológica, na forma de plano por adesão 
voluntária. 

26/2022 1226/2022 PG-004/22 
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço 

de desinsetização e desratização, com fornecimento de 
materiais e equipamentos. 

27/2022 8411/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e a 
Procuradoria-Geral do Município de Mauá para integração 
entre sistemas através do padrão do Modelo Nacional de 

Interoperabilidade (MNI), para fins de peticionamento 
eletrônico, consultas processuais e recebimento de atos 

eletrônicos através de mecanismos de Serviços Web (Web 
Services). 

28/2022 10908/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Locação do imóvel localizado à Av. XV de Novembro, 528, 
Ferraz de Vasconcelos, SP, para instalação do Fórum 

Trabalhista de Ferraz de Vasconcelos. Área construída, 1.000 
m² (térreo e 2º pavimento não incluído o 1º pavimento). 

29/2022 11342/2022 Convênio 

Convênio para conjugação de esforços entre as PARTES, 
visando incentivar a prática da mediação e da conciliação, 

como solução de conflitos e como instrumento da pacificação 
entre as partes, quando envolvidos clubes de futebol filiados à 

FPF, que se encontrem sob a jurisdição do TRT 2ª REGIÃO. 

30/2022 43779/2021 PG-097/21 

Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e 
higienização, e limpeza das fachadas e vidros externos, a serem 

executados no Fórum da Zona Sul e Unidade Administrativa 
III. 

31/2022 13994/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e a 
Procuradoria-Geral do Município da USP para integração entre 

sistemas através do padrão do Modelo Nacional de 
Interoperabilidade (MNI), para fins de peticionamento 

eletrônico, consultas processuais e recebimento de atos 
eletrônicos através de mecanismos de Serviços Web (Web 

Services). 

32/2022 12189/2022 
Dispensa de 

Licitação 
Capacitação e treinamento dos servidores integrantes da 

brigada de incêndio do TRT-2. 

33/2022 12614/2022 
Dispensa de 

Licitação 

CIEE. Prestação de serviços de seleção, administração e 
recrutamento de estagiários, para estudantes regularmente 

matriculados e que venham frequentando efetivamente cursos 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022023.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022024.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022025.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022026.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022027.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022028.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022029.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022030.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022031.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022032.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022033.pdf
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Contrato 
Número do 

processo 
Pregão Objeto 

de nível médio e cursos reconhecidos de nível superior. 
 

34/2022 13721/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Elaboração de projetos em engenharia ou arquitetura para 
recuperação do reservatório de água do Fórum 

Trabalhista de Santos. 

 

35/2022 11442/2022 PG-021/22 

Serviço de gerenciamento de rede credenciada para a 
manutenção de veículos que estejam cobertos pela garantia de 

fábrica. 
 

36/2022 16965/2022 
Inexigibilidadede 

Licitação 

Aquisição de 2 licenças do software Genexus Gerador Java e 
manutenção de licenças para os softwares Genexus 

Professional Edition e Genexus Gerador Java. 
 

37/2022 12479/2022 PG-024/22 
Prestação de serviços de jardinagem sob demanda com 

fornecimento de materiais e equipamentos. 
 

38/2022 8898/2022 PG-014/22 
Serviço de conexão ao backbone Internet no Brasil por meio de 

enlace de fibra óptica. 
 

39/2022 20219/2022 
Cessão de 
Servidores 

Cessão de servidores Prefeitura Santana de Parnaíba. 
 

40/2022 6876/2022 PG-011/22 

Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e 
corretiva, conservação e assistência técnica, com fornecimento 

de peças, para os elevadores instalados na região 5, que 
compreende os Fóruns Trabalhistas de Cubatão, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. 

41/2022 12480/2022 PG-026/22 
Aquisição de Certificados digitais. 

 

42/2022 14010/2022 PG-032/22 

Serviço de inspeção, manutenção (inclusive com troca de 
peças) e recarga de extintores de incêndio, bem como 

realização de inspeção e aplicação de testes hidrostáticos nas 
mangueiras de combate a incêndio  (Grupos 1,3 e 5) 

 

43/2022 14010/2022 PG-032/22 

Serviço de inspeção, manutenção (inclusive com troca de 
peças) e recarga de extintores de incêndio, bem como 

realização de inspeção e aplicação de testes hidrostáticos nas 
mangueiras de combate a incêndio  (Grupos 2 e 4) 

 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022034.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022035.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022036.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022037.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022038.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022039.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022040.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022041.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022042.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022043.pdf
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Número do 

processo 
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44/2022 3280/2022 PG-007/22 

Contratação de empresa especializada em construção civil para 
a reforma de adaptação do novo prédio do Fórum Trabalhista 

de Cubatão. 
 

45/2022 8162/2022 PG-013/22 
Contratação de serviço de transporte e guarda de fitas de 

backup do tipo LTO. 

 

46/2022 11223/2022 PG-019/22 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de coleta, análise e emissão de laudos de exames para 
a realização de exames subsidiários (análises clínicas, exames 

radiológicos e métodos gráficos) para a avaliação de saúde 
ocupacional. 

47/2022 14364/2022 PG-033/22 
Fornecimento e instalação de persianas horizontais nas 

esquadrias do Edifício Sede. 
 

48/2022 15996/2022 PG-039/22 

Substituição e ampliação do sistema de ar-condicionado e 
instalação de renovação de ar, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, além da manutenção preventiva 

e corretiva, para o Fórum de Praia Grande. 

49/2022 24829/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e o 
Município de São Paulo para integração entre sistemas através 

do padrão do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), 
para fins de peticionamento eletrônico, consultas processuais e 

recebimento de atos eletrônicos através de mecanismos de 
Serviços Web (Web Services). 

 

50/2022 24242/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Acordo de Cooperação Técnica que entre si fazem o TRT da 2ª 
Região e a União, via Ministério da Economia, por meio da 

Secretaria de Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, para adesão à Rede +Brasil. 

 

51/2022 26082/2022 
Acordo de 

Cooperação 

Técnica 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e o 
Município de Jundiaí para integração entre sistemas através 
do padrão do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), 

para fins de peticionamento eletrônico, consultas processuais e 

recebimento de atos eletrônicos através de mecanismos de 

Serviços Web (Web Services). 
 

52/2022 16538/2022 Inexigibilidade 
Contratação de empresa para serviço de manutenção de 

storages IBM v5000. 

53/2022 40181/2021 PG-070/21 
Serviços de instalação/substituição com preservação e 

recuperação de ambiente computacional. 
 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022044.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022045.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022046.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022047.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022048.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022049.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022050.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022051.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022052.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022053.pdf
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54/2022 10663/2022 
Cessão de 
Servidores 

Convênio que entre si fazem o Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região e o Município de Osasco para cessão de 

servidores municipais 

55/2022 11318/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Publicação dos extratos das licitações e outros atos deste 
Tribunal na seção destinada à Publicidade Legal Nacional 
(editais) em um dos jornais de grande circulação diária, a 

saber: “O ESTADO DE SÃO PAULO” e “FOLHA DE SÃO 
PAULO”. 

56/2022 31115/2021 
Cessão de 
Servidores 

Convênio que entre si fazem o Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região e o Município de São Vicente para cessão de 

servidores municipais. 

57/2022 30140/2022 Coparticipação 

Aquisição de computadores portáteis (notebooks) de uso 
corporativo, com garantia e suporte técnico on-site de, no 

mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
 

58/2022 10009/2022 PG-017/22 
Reforma do prédio, substituição e manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de ar condicionado no edifício do Forum 
Trabalhista do Guarujá. 

59/2022 16872/2022 PG-041/22 

Execução dos serviços previstos no projeto de adequação de 
acessibilidade, com substituição dos guarda-corpos e 

corrimãos dos mezaninos e escadarias do 22º ao 24º andar, do 
prédio que abriga o Edifício Sede. 

60/2022 31107/2022 Inexigibilidade 

Contratação de empresa de assessoria especializada para 
implementação de ações necessárias à conformidade com a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 
13.709/2018. 

 

61/2022 30059/2022 Inexigibilidade 
Contratação do serviço de suporte para a Solução de Business 

Intelligence (BI). 

62/2022 34483/2022 
Cessão de 
Servidores 

Convênio que entre si fazem o Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região e o Município de Embu das Artes para cessão de 

servidores municipais. 

63/2022 33773/2022 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e o 
Município de Osasco para integração entre sistemas através do 
padrão do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), para 

fins de peticionamento eletrônico, consultas processuais e 

recebimento de atos eletrônicos através de mecanismos de 
Serviços Web (Web Services). 

64/2022 10522/2022 Inexigibilidade 
Prestação de serviço de passagem expressa em pedágios e 

estacionamento por demanda utilizando etiqueta eletrônica de 
identificação veicular ou TAG. 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022054.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022055.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022056.pdf
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022057.pdf
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65/2022 31924/2022 Inexigibilidade 

Contratação de hospedagem da plataforma SIABI em nuvem, 
incluindo armazenamento dos dados, integração, migração de 
dados e suporte técnico da plataforma e renovação do serviço 

de manutenção das licenças. 
 

66/2022 26721/2022 

Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

Acordo de Cooperação que entre celebram o INCRA e o TRT 2ª 

Região com objetivo de desenvolver ações de interesse comum 

relacionadas ao cadastro rural e concessão de acesso por meio 
do INCRA ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

 

67/2022 24092/2022 PG-049/22 
Contratação de renovação de suporte para o Software IBM 

Spectrum Protect. 
 

68/2022 34102/2022 Inexigibilidade 

Renovação da subscrição de 4 (quatro) licenças do software 
Articulate 360 com garantia, suporte e atualização por 36 

(trinta e seis) meses. 
 

69/2022 40181/2021 PG-070/21 
Serviços de instalação/substituição com preservação e 

recuperação de ambiente computacional. 
 

70/2022 19751/2022 PG-061/22 
Serviços de copeiragem com fornecimento de materiais. 

 

71/2022 30095/2022 PG-058/22 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração 

de Projetos de Renovação de Ar do sistema de climatização, em 
diversas unidades do Tribunal. 

72/2022 30140/2022 Coparticipação 
Aquisição de computadores portáteis (notebooks) de uso 

corporativo, com garantia e suporte técnico on-site de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses.  (2º Pedido) 

73/2022 38569/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Revisão dos sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas nos prédios dos Fóruns Trabalhistas de Guarujá, 
Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Caetano do 

Sul. 

74/2022 26153/2022 PG-054/22 
Serviços de tratamento de estruturas de concreto armado e 
impermeabilização de cobertura do Fórum Trabalhista de 

Santos. 

75/2022 19026/2022 PG-046/22 
Fornecimento de equipamentos de raio-x, do tipo scanner de 

bagagens e volumes. 

76/2022 43013/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Contratação remanescente de empresa para prestação de 
serviço de segurança no âmbito deste Regional nos Fóruns da 
Circunscrição de OSASCO (Osasco, Barueri, Itapevi, Caieiras, 

Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Franco da Rocha, 

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/Termos_contratuais/2022/CT2022065.pdf
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Itapecerica da Serra, Jandira, Cajamar, Santana do Parnaíba e 
Taboão da Serra), com fundamento no art. 24, XI da Lei nº 

8666/93. 

77/2022 44133/2022 Convênio 

Convênio que entre TRT-2 e a OAB-SP, visando à conjugação 
de esforços para implementar as diretrizes da Lei nº 

13.709/2018, a fim de cumprimento de requisições judiciais 

relacionadas ao compartilhamento de dados pessoais de 
advogados, estagiários e sociedades. 

78/2022 37404/2022 Convênio 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e a UNESP 
para integração entre sistemas através do padrão do Modelo 
Nacional de Interoperabilidade (MNI), através de mecanismos 

de Serviços Web (Web Services). 
 

79/2022 39818/2022 
Dispensa de 

Licitação 
Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço 

de movimentação de bens e equipamentos de TI. 

80/2022 38355/2022 PG-077/22 
Renovação de suporte de plataforma de virtualização VMware. 

 

81/2022 36401/2022 Coparticipação 
Contrato de prestação de serviços de proteção de borda de rede 

e de alta Disponibilidade, pelo período de 36 meses. 

82/2022 34720/2022 PG-069/22 
Contratação para substituição do sistema de ar-condicionado, 

manutenção preventiva, Fórum de Santana de Parnaíba.  

83/2022 39169/2022 Convênio 

Convênio que entre si celebram o TRT da 2ª Região e o 
Município de Jundiaí para integração entre sistemas através 
do padrão do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), 

para fins de peticionamento eletrônico, consultas processuais e 
recebimento de atos eletrônicos através de mecanismos de 

Serviços Web (Web Services). 
 

84/2022 39169/2022 Coparticipação 

Atualização da biblioteca robotizada de fitas e aquisição dos 
insumos para esse equipamento no âmbito da Justiça do 

Trabalho. Coparticipação à Ata de Registro de Preços nº 
05/2022 do TRT12. 

 

85/2022 36382/2022 Convênio 

Convênio que entre si fazem o Tribunal Regional da 2ª Região e 
a Boa Vista Serviços S.A. para a disponibilização de acesso, 
sem ônus, ao Banco de Dados do SCPC - Serviço Central de 

Proteção ao Crédito. 
 

86/2022 38391/2022 PG-082/22 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva, on-site, 24 
horas por dia e 7 dias por semana, da infraestrutura da Sala 
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Cofre, localizada no Edifício Sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região. 

87/2022 25864/2022 

Termo de 

Cooperação 
Técnica 

Termo de Cooperação Técnica que entre si fazem o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJSC) e o Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região (TRT2) para disponibilização, sem ônus 

financeiro, de ferramenta tecnológica para maximizar e dar 
suporte ao processo e rotina de trabalho da Secretaria de 

Segurança Institucional. 
 

88/2022 45141/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Prestação dos serviços de recuperação, substituição e 
impermeabilização de elementos construtivos e elementos 

estruturais do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo. 
 

89/2022 54851/2022  PG-060/22 

Serviços de engenharia para a reforma das fachadas e sistema 
de impermeabilização da cobertura do Fórum de São Caetano 

do Sul. 
 

90/2022 33789/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Serviços de projeto executivo, reescoramento, 
recuperação e reforço de elementos estruturais, em situação de 

alta criticidade, dos subsolos do Fórum Trabalhista Ruy 

Barbosa. 

91/2022 40864/2022 PG-094/22 
Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar 
condicionado do Fórum Trabalhista de São Vicente. 

 

92/2022 40393/2022 PG-092/22 

Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar 
condicionado do Fórum Trabalhista de Santos. 

 

93/2022 38751/2022 PG-083/2022 
Clipping jornalístico on-line, impresso, televisivo e radiofônico. 

 

94/2022 40287/2022 EC-002/2022 
Credenciamento de cooperativas ou associações de catadores 

de materiais recicláveis. 
 

95/2022 36986/2022 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição de solução de gerenciamento contínuo de 
vulnerabilidades técnicas no ambiente computacional. Adesão 

à ATA. 

 

96/2022 51414/2022 Coparticipação 
Coparticipação em Ata de Registro de Preços do TRT- 24 para 

aquisição de webcams. 
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97/2022 48681/2022 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição microcomputadores desktop mini tipo 1 e tipo 2. 
 

98/2022 49426/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Emergencial. Prestação continuada de serviços técnicos de 
manutenção corretiva e preventiva, com equipe permanente, do 

sistema de ar-condicionado do Fórum Trabalhista Ruy 

Barbosa. 

99/2022 48678/2022 Coparticipação 

Aquisição de Monitores de Vídeo Tipo 1 com garantia e suporte 

técnico on-site de 36 meses. 
 

100/2022 42641/2022 PG-098/2022 
Aquisição de licenças de software para modelagem virtual de 

construções e reformas. BIM. 

101/2022 48485/2022 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição de soluções de segurança, auditoria e prevenção de 
ameaças à base de dados não estruturados. 

102/2022 54230/2022 PG-096/2022 

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo atendimento emergencial e ensaios de termografia, 

de subestações e cabines de entrada de energia para unidades 
deste Tribunal (Grupos 1, 3 e 4) 

 

103/2022 54231/2022 PG-096/2022 

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo atendimento emergencial e ensaios de termografia, 

de subestações e cabines de entrada de energia para unidades 
deste Tribunal (Grupo 2). 

104/2022 21170/2022 PG-047/2022 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de 

monitoramento e operação de TI em regime 24x7. 

105/2022 54587/2022 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição de microfones profissionais de alta sensibilidade. 

106/2022 44422/2022 PG-101/2022 
Contratação de expansão do equipamento de \armazenamento 

de dados (storage) 

 

107/2022 54604/2022 
Adesão à Ata de 

Registro de 
Preços 

Aquisição de concentrador (hub) ativo de alta velocidade, com 
4 portas, para alimentação e transmissão de dados de até 4 

microfones condensadores USB. 

108/2022 48678/2022 Coparticipação 
Aquisição de Monitores de Vídeo Tipo 1 com garantia e suporte 

técnico on-site de 36 meses. 
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109/2022 43141/2022 PG-102/2022 Em fase de coleta de assinaturas. 

110/2022 58535/2022 
Dispensa de 

Licitação 

Contratação de apoio à fiscalização técnica dos serviços de 
recuperação, reforço e impermeabilização em elementos 

estruturais e elementos construtivos no Fórum Trabalhista de 

São Bernardo do Campo. 

111/2022 58463/2022 
Dispensa de 

Licitação 
Em fase de coleta de assinaturas. 
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