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SEÇÃO DE LICITAÇÕES

LICITAÇÕES REALIZADAS - 2018

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – UASG 80010 - Coordenadoria de Compras e Licitações
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Última atualização: 13/11/2019 (Finalizado)

CONCORRÊNCIA

Local de abertura: Sala de Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, localizada na Avenida 
Marquês de São Vicente nº 121, Bloco A, Barra Funda, São Paulo/SP.

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

CC-001/18

Cessão  Remunerada  de  Uso  de  Área
Pública  a  Título  Precário,  destinada  à
instalação  de  máquinas  de  venda
automática do tipo “vending machine” no
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

1
20/04/2018

11:30
HOMOLOGADA

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto
Número
de itens

Abertura Situação

PG-001/18
Registro  de  preços  para  a  aquisição  de
placas  de  aço gravadas  por  quimiografia,
destinadas a inaugurações.

1
02/02/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-002/18

Contratação de empresa para os serviços
de substituição, reposição e instalação de
vidros  em  janelas  e  portas  de  diversos
locais do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

1
05/02/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-003/18

Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviço de buffet em eventos
do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª
Região.

1
08/03/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-004/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento  de
peças,  para  os  elevadores  instalados  no
Fórum Trabalhista de Santo André/SP.

1
15/02/2018

11:30
HOMOLOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE004-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE003-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE002-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE001-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/CC001-18.pdf
mailto:licita@trt02.gov.br


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-005/18

Registro  de  Preços  para  aquisição  de
impressoras Laser ou LED Colorida – Tipo I
(A4); Impressoras Laser ou LED Colorida –
Tipo  II  (A3  grande  porte)  e  Impressoras
Laser ou LED Colorida – Tipo III (A3 médio
porte).

3
06/03/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-006/18

Prestação de plano ou seguro privado de
assistência à saúde por rede própria e/ou
credenciada, destinado aos magistrados e
servidores ativos e inativos deste Tribunal
e  seus  respectivos  dependentes  e
dependentes  especiais,  bem  como
pensionistas.

1
08/03/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-007/18

Contratação de empresa especializada em
sinalização  digital  para  prestação  de
serviços  de  implantação,  manutenção
técnica e gerenciamento de TV Corporativa,
em  unidades  que  compõem  o  Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região.

1
19/03/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-009/18

Contratação  de  empresa  para  elaboração
de projeto executivo e caderno de encargos
complementares  com  as  especificações
técnicas e planilha de materiais e serviços,
visando  a  modernização  e  adequação  do
sistema  de  ar  condicionado  à  atual
necessidade, no Edifício Sede do Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  2ª  Região,  bem
como a adequação e aprovação do centro
de medição junto à concessionária.

1
03/04/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-010/18

Contratação de empresa especializada para
a  prestação  de  serviços  de  locação  de
caçambas  estacionárias  metálicas,  com
capacidade  de  4  m³  (quatro  metros
cúbicos), destinadas à remoção de resíduos
(entulhos  e  restos  de  materiais),  gerados
pelas Seções de Marcenaria e Carpintaria e
de Manutenção.

1
20/03/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-011/18
Aquisição  de  bombas  centrífugas  de
recalque.

1
03/04/2018

11:30
HOMOLOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE011-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE010-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE009-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE007-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE006-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE005-18.pdf
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PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-012/18

Registro  de  Preços  para  contratação  de
serviço  de  acesso à  solução integrada de
colaboração  e  comunicação  corporativa,
pelo período de 30 (trinta) meses

1
18/05/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-013/18

Contratação  dos  serviços  de  laboratório,
realizado  por  empresa  especializada  na
coleta,  análise  e  emissão  de  laudos  de
exames  laboratoriais,  radiológicos  e
métodos  gráficos,  para  auxiliar  na
avaliação  da  saúde  ocupacional  dos
servidores deste Regional.

19
26/04/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-014/18
Registro de Preços para aquisição de fornos
micro-ondas, climatizadores evaporativos e
ventiladores.

4
14/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-015/18
Aquisição de  lixeiras  em polipropileno de
50L e contentores de polietileno.

4
27/04/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-016/18
Registro de Preços para aquisição de cola
branca  em  PVA  para  a  Seção  de
Marcenaria e Carpintaria.

1
25/04/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-017/18
Aquisição de materiais para utilização pela
Seção de Gestão de Serviços de Copa.

14
24/04/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-018/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
açúcar e adoçante.  

2
27/04/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-020/18

Contratação de empresa especializada para
a  prestação  do  Serviço  Telefônico  Fixo
Comutado  –  STFC,  nas  modalidades  de
longa  distância  nacional  intra-regional
para a Região III  e  inter-regional para as
Regiões  I  e  II,  conforme  Plano  Geral  de
Outorgas.

1
17/05/2018

14:00
REVOGADO

PG-021/18
Aquisição de certificados digitais do tipo A1
para servidores WEB SSL

1
04/05/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-022/18 Contratação de empresa para fornecimento
e instalação de fio neutro na prumada da

1 22/06/2018
14:00

HOMOLOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE022-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE021-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE020-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE018-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE017-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE016-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE015-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE014-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE013-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE012-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

rede  estabilizada,  leito  de  cabos  e
eletrocalha no subsolo do Edifício-Sede.

PG-023/18
Registro  de  Preços  para  fornecimento  e
instalação de estantes para os gabinetes do
Edifício Sede.

1
07/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-024/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência técnica, incluindo os materiais
e equipamentos necessários à manutenção
do sistema de ar condicionado do Edifício
Sede.

1
22/05/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-025/18
Aquisição  de  massa  acrílica  e  tela
estruturante  de  poliéster  para  Seção  de
Manutenção.

2
14/05/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-026/18

Contratação  de  empresa  para  elaboração
de projeto executivo e caderno de encargos
complementares  com  as  especificações
técnicas e planilha de materiais e serviços,
visando  a  modernização  e  adequação  do
sistema  de  ar  condicionado  à  atual
necessidade,  do  Fórum  de  Santos  do
Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª
Região.

1
18/05/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-027/18
Registro  de  Preços  para  contratação  de
empresa  especializada  para  confecção  e
fornecimento de carimbos.  

5
24/05/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-028/18

Registro  de  preços  para  a  aquisição  de
veículos  oficiais,  classificados  como
veículos  institucionais  e  de  serviço,  a
serem  utilizados  para  transporte  de
pessoal e material.

7
24/07/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-029/18

Contratação  de  empresa  para  prestação
única  de  lavagem  das  fachadas
envidraçadas externas e internas do Fórum
Trabalhista Ruy Barbosa.   

1
11/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE029-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE028-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE027-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE026-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE025-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE024-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE023-18.pdf
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-030/18

Registro de Preços para aquisição de kits
compostos de 1 (uma) caneta metal preta,
com tinta para escrita de cor azul, 1 (um)
pen  drive  de  4GB  e  1  (uma)  caixa  em
papelão duro de cor preta.

1
04/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-031/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento  de
peças,  para  os  elevadores  instalados  nos
Fóruns de Barueri, Carapicuíba e Santana
de Parnaíba (Região 8).  

1
11/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-032/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento  de
peças,  para  os  elevadores  instalados  no
Fórum  Trabalhista  de  Guarulhos  e  na
Unidade Administrativa III (Região 3).

1
13/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-033/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento  de
peças,  para  os  elevadores  instalados  nos
Fóruns de Santo André, Guarujá, Santos,
Diadema e Mogi das Cruzes (Região 7).

1
14/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-034/18

Registro  de  Preços  para  aquisição  e
serviços  de  instalação  de  impressoras
térmicas  para  geração  de  etiquetas,  com
garantia e suporte técnico “on site” por 36
(trinta e seis) meses, exceto para cabeça de
impressão, que será de 12 (doze) meses.

4
13/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-035/18

Prestação  de  serviços  logísticos
complementares  de  gestão  documental
para  o  acervo  de  guarda  provisória,
intermediária e permanente.

1
12/06/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-036/18 Registro de Preços para aquisição de caixa
de  arquivo  em  papelão,  elástico  para

5 04/07/2018
14:00

REVOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE036-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE035-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE034-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE033-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE032-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE031-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE030-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

processos e etiqueta autoadesiva.

PG-037/18
Registro de Preços para aquisição de calça
tática,  cinto  social  militar  e  cinto  tático
militar.

3
15/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-038/18

Aquisição de pilha alcalina,  fita corretiva,
pincel  atômico,  cola,  borracha,  caneta
marca  texto,  clipe,  fita  ribbon,  bobina
térmica,  copo  plástico  e  fita  para  relógio
datador.

13
15/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-039/18
Aquisição de placas de forro de absorção
acústica.

1
11/07/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-040/18
Aquisição  e  instalação  de  painéis
fotográficos  vinílicos  e  adesivo  vinílico
blackout.

3
25/06/2018

14:00
REVOGADO

PG-041/18
Registro de Preços para aquisição de Token
Criptográfico USB.

2
25/06/2018

11:30
REVOGADO

PG-042/18

Contratação  de  empresa  Distribuidora
FORD  especializada  na  prestação  de
serviços  de  revisão  e  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  com  fornecimento
de peças, durante o período de garantia de
fábrica  (36  meses),  para  veículos  Ford
Focus Fastback 2.0L, Flex,  2017/2018, e
veículo  Ford  Fusion  2.5  EcoBoost,  Flex,
2017/2018.

1
13/07/2018

11:30
REVOGADO

PG-043/18

Contratação  de  empresa  para  prestação
dos  serviços  técnicos  de  manutenção
corretiva  e  preventiva,  conservação  e
assistência  técnica  nos  sistemas  de  ar
condicionado nos Fóruns de Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, Diadema e Ribeirão Pires (Região 5).

1
10/08/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-044/18 Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  manutenção
preventiva,  corretiva e  assistência técnica

1 22/06/2018
14:00

HOMOLOGADO

http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE044-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE043-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE042-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE041-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE040-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE039-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE038-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE037-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

para os veículos oficiais movidos a diesel.

PG-045/18
Aquisição  de  coletor  de  dados  sem  fio,
cartão  de  memória  tipo  sd,  hd  externo,
tripé e borracha elétrica

5
28/06/2018

14:00
REVOGADO

PG-046/18
Aquisição  de  totem  de  piso  para
carregamento de bateria.

1
28/06/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-047/18

Contratação  de  empresa  para  prestação
dos  serviços  técnicos  de  manutenção
corretiva  e  preventiva,  conservação  e
assistência  técnica  nos  sistemas  de  ar
condicionado dos Fóruns de Carapicuíba,
Cotia, Embu, Franco da Rocha, Osasco e
Taboão da Serra (Região 7).

1
18/07/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-048/18 Registro de Preços para aquisição de toga.  2
11/07/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-049/18
Registro de Preços para aquisição de papel
higiênico, papel toalha e sabonete líquido.  

5
24/07/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-051/18

Contratação de empresa para fornecimento
e instalação de película de controle solar
na  face  interna  dos  vidros  das  fachadas
das Unidades Administrativas II e III.  

2
12/07/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-052/18

Contratação  de  empresa  para  elaboração
de  laudo  pericial  de  engenharia,  de
verificação do real estado dos componentes
do revestimento das fachadas em granito
do Edifício Sede.

1
17/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-053/18

Contratação de empresa especializada para
a prestação dos serviços de adequação no
pavimento térreo do Edifício Sede, visando
a  implantação  da  Sala  de  Audiências  de
Dissídios Coletivos.

1
24/07/2018

11:30
REVOGADO

PG-054/18 Contratação de empresa especializada para
fornecimento  e  instalação  de  película  de
controle  solar  nos  vidros  do  pavimento

1 20/07/2018
14:00

REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE054-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE053-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE052-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE051-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE049-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE048-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE047-18.zip
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE046-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE045-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

térreo,  fachada  dos  fundos,  do  Edifício
Sede.

PG-055/18

Registro  de  Preços  para  contratação  de
serviço  móvel  de  conexão  à  Internet,
modalidade banda larga 4G, com franquia
de  10  GB,  através  de  mini  modens  com
conexão  USB,  pelo  prazo  de  30  (trinta)
meses.

1
12/04/2019

11:30
HOMOLOGADO

PG-056/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
equipamentos para viaturas oficiais.

7
13/08/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-057/18

Serviço  de  móvel  (SMP),  caracterizado
como  serviço  de  telecomunicação  móvel
terrestre  de  interesse  coletivo  que
possibilita  a  comunicação  entre  estações
móveis  e de estações móveis  para outras
estações.

1
16/08/2018

14:00
REVOGADO

PG-059/18
Fornecimento e instalação de piso vinílico
na Unidade Administrativa I e no 23º e 24º
andares do Edifício Sede.

1
09/08/2018

11:30
REVOGADO

PG-060/18

Contratação de empresa especializada para
a  prestação  continuada  de  serviços  de
coleta,  transporte  e  disposição  final
ambientalmente  adequada  dos  Resíduos
Classe II, conforme a NBR 10.004, gerados
por  esta  Justiça  Especializada  em  suas
Unidades  de  Primeira  e  Segunda
Instâncias no Município de São Paulo/SP.

1
14/08/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-061/18
Aquisição de equipamentos para a prática
de treinamentos  e  condicionamento físico
dos Agentes de Segurança do Tribunal.

43
17/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-062/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
materiais de pintura.

18
12/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-063/18
Aquisição de caixas de arquivo em papelão
reciclado e  em plástico corrugado flexível
(tipo polionda).

2
20/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE063-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE062-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE061-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE060-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE059-18.zip
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE057-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE056-18.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/transparencia/licitacoes/pregao/PE055-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-064/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  de  agenciamento  para
fornecimento  de  passagens  aéreas
nacionais,  internacionais  e  serviços
correlatos.

1
31/08/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-065/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos de manutenção corretiva
e  preventiva,  conservação  e  assistência
técnica  nos  sistemas  de  ar-condicionado,
com fornecimento de peças, dos Fóruns de
Barueri,  Cajamar,  Itapevi  e  Santana  de
Parnaíba (Região 8).

1
25/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-066/18
Registro  de  Preços  para  a  prestação  do
serviço  de  filmagem,  com  edição  e
sonorização das imagens registradas.  

1
06/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-067/18
Aquisição  de  fitas  adesivas,  porta  fita
adesiva,  plástico  bolha,  caneta
esferográfica azul e pen drives.

8
28/08/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-068/18 Aquisição de materiais hidráulicos. 66
04/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-069/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação  e  higienização  para  a
Microrregião da Baixada Santista.

1
22/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-070/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação  e  higienização  para  a
Microrregião de Guarulhos.

1
23/11/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-071/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação  e  higienização  para  as
Microrregiões de Osasco I e II.

1
26/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-072/18 Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação e higienização para o Fórum

1 28/11/2018
14:00

HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE072-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE071-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE070-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE069-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE068-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE067-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE066-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE065-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE064-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

Trabalhista  da  Zona  Sul  e  Unidade
Administrativa III.

PG-073/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação  e  higienização  para  a
Microrregião do ABC.

1
21/11/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-074/18
Aquisição  de  desfibrilador,  eletrodos  e
baterias.

5
28/08/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-075/18

Contratação  de  Distribuidora  FORD
especializada na prestação de serviços de
revisão  e  de  manutenção  preventiva  e
corretiva,  com  fornecimento  de  peças,
durante  o  período de  garantia  de fábrica
(36  meses),  para  veículos  Ford  Focus
Fastback 2.0L, Flex, 2017/2018, e veículo
Ford  Fusion  2.5  EcoBoost,  Flex,
2017/2018.

1
06/09/2018

11:30
REVOGADO

PG-076/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  manutenção
preventiva,  corretiva e  assistência técnica
para  os  veículos  oficiais  do  modelo  Ford
Fusion.

1
05/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-077/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva, com fornecimento de materiais e
peças, do sistema de alarme e detecção de
incêndio no Edifício-Sede.

1
11/10/2018

11:30
REVOGADO

PG-078/18

Recuperação  e  pintura  das  paredes
internas, requadros e batentes das salas e
sanitários do prédio que abriga a Unidade
Administrativa I.

1
25/09/2018

11:30
REVOGADO

PG-079/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
materiais elétricos.

99
01/10/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-080/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
cabos.

14
10/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE080-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE079-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE078-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE077-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE076-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE075-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE074-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE073-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-081/18

Contratação  de  empresas  para  o
fornecimento de combustíveis automotivos
(Gasolina,  Álcool  e  Diesel  S-10),  durante
exercício de 2019.

6
01/10/2018

14:00
REVOGADO

PG-082/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
materiais  para  confecção  de  paredes  e
forros de gesso.

16
15/10/2018

14:00
REVOGADO

PG-083/18

Registro  de  Preços  para  contratação  de
serviço de lavagem ecológica (a seco) para
os veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª
Região.

1
28/09/2018

11:30
REVOGADO

PG-084/18

Registro  de  Preços  para  ampliação  da
solução  centralizada  de  backup  e
restauração  de  dados  IBM  Spectrum
Protect  com  suporte  de  software  e
atualização da versão por 48 (quarenta e
oito) meses.

2
27/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-086/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
equipamento  transceptor  portátil  móvel
com criptografia digital (Rádio HT Digital).

1
21/09/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-087/18
Aquisição  de  dispensers  para  papel
higiênico e sabonete líquido.

2
25/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-088/18
Aquisição de  insumos  para  o  sistema de
climatização do Fórum de Barueri.

6
21/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-089/18

Contratação  de  empresa  para  revisão  do
sistema  de  proteção  contra  descargas
atmosféricas  do  Fórum  Trabalhista  Ruy
Barbosa.

1
25/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-091/18
Aquisição  de  analisador  de  composição
corporal através de impedância bioelétrica

1
22/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-092/18 Contratação de empresa especializada para
fornecimento e  instalação de piso vinílico
na Unidade Administrativa I e no Edifício-

1 16/10/2018
14:00

REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE092-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE091-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE089-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE088-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE087-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE086-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE084-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE083-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE082-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE081-18.pdf


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

Sede (23º e 24º andares).

PG-093/18
Aquisição  de  materiais  relativos  a
identificação funcional e afins.

13
27/09/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-094/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
veículos oficiais.

6
21/11/2018

11:30
REVOGADO

PG-095/18

Contratação de empresa especializada para
fornecimento  de  material  e  mão  de  obra
para instalação de carpete em manta, com
retirada do carpete existente no auditório
do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

1
03/10/2018

11:30
REVOGADO

PG-096/18

Contratação de empresa especializada para
substituição do forro tipo colmeia do 1º ss,
Torres A e  B,  do Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa.

1
11/10/2018

14:00
REVOGADO

PG-097/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
dobradiças, fechaduras e ferragens.

26
17/10/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-098/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
materiais de lógica.

4
27/11/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-099/18
Registro de preços para o fornecimento de
pneus, câmaras de ar e protetores.

18
09/10/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-101/18

Registro  de  Preços  para  aquisição  de
cartuchos de toners e consumíveis para as
impressoras  Samsung  modelo  SL
M4070FR e Lexmark modelo MS610DN.

12
29/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-102/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
consumíveis para as impressoras Lexmark
modelos C950DE e C748DE.

10
15/10/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-103/18

Registro  de  preços  para  aquisição  de
licenças para uso da coletânea de software
Adobe  Creative  Cloud  para  Desktops
(Governamental), pelo período de 36 (trinta
e seis) meses.

1
14/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE103-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE102-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE101-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE099-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE098-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE097-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE096-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE095-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE094-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE093-18.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-104/18

Contratação de serviço de implantação de
enlace  de  rádio  e  locação  dos
equipamentos ativos, interligando redes de
dados  e  redes  de  voz  entre  diversas
unidades deste Tribunal.

1
23/11/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-105/18 Aquisição de empilhadeiras semielétricas. 1
15/10/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-106/18
Registro de preços para aquisição de caixa
de  arquivo  em  papelão,  elástico  para
processos e etiqueta autoadesiva.

4
28/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-107/18
Registro  de  preços  para  aquisição  de
materiais para a Seção de Marcenaria.

8
31/10/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-108/18

Contratação de  empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  limpeza,  asseio,
conservação  e  higienização,  lavagem  de
reservatórios e caixas d'água e limpeza das
fachadas e vidros externos para o Fórum
Trabalhista da Zona Leste.  

1
27/11/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-109/18
Registro  de  preços  para  aquisição  de
laminado melamínico e painéis de MDF.

2
31/10/2018

14:00
REVOGADO

PG-110/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos de manutenção corretiva
e  preventiva,  conservação  e  assistência
técnica,  com fornecimento  de  peças,  nos
sistemas de ar condicionado das unidades
Judiciária Rio Branco e Administrativa III
(Região 3).

1
30/11/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-113/18

Contratação  de  Distribuidora  FORD
especializada na prestação de serviços de
revisão  e  de  manutenção  preventiva  e
corretiva,  com  fornecimento  de  peças,
durante  o  período de  garantia  de fábrica
(36  meses),  para  veículos  Ford  Focus
Fastback 2.0L, Flex, 2017/2018, e veículo
Ford  Fusion  2.5  EcoBoost,  Flex,
2017/2018.

1
30/11/2018

11:30
REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE113-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE110-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE109-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE108-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE107-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE106-18.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE105-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE104-18.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

PG-114/18
Aquisição  de  mobiliário  tipo  arquivo
deslizante para armazenagem.

1
04/12/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-116/18
Contratação  de  serviços  de  suporte  de
duas  subscrições  do  software  Mysql
Enterprise Edition.

1
05/12/2018

14:00
HOMOLOGADO

PG-117/18
Registro  de  Preços  para  aquisição  de
licença para Webconferência.

1
06/12/2018

11:30
REVOGADO

PG-118/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos de manutenção corretiva
e  preventiva,  conservação  e  assistência
técnica,  com fornecimento  de  peças,  nos
Fóruns  de  Cubatão,  Guarujá,  Praia
Grande, Santos e São Vicente (Região 6), e
nos  Fóruns  de  Arujá,  Ferraz  de
Vasconcelos,  Itaquaquecetuba,  Poá,
Suzano,  Mogi  das  Cruzes  e  Guarulhos
(Região 9).

1
10/12/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-119/18
Registro de Preços para aquisição de papel
higiênico.

4
05/12/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-120/18

Contratação de empresa para fornecimento
de  cartões  que  possibilitem  o
abastecimento (Gasolina, Álcool e Diesel S-
10) e lavagem de veículos.

1
10/12/2018

11:30
HOMOLOGADO

PG-121/18

Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento
integral  de  peças,  para  os  elevadores
instalados nos Fóruns de Cotia, Franco da
Rocha, Osasco (Arquivo), Osasco e Taboão
da Serra (Região 6).

1
14/03/2019

14:00
HOMOLOGADO

PG-122/18 Contratação de empresa para prestação de
serviços  técnicos  de  manutenção
preventiva  e  corretiva,  conservação  e
assistência  técnica,  com  fornecimento
integral  de  peças,  para  os  elevadores
instalados  nos  Fóruns  de  Ferraz  de

1 18/03/2019
14:00

HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE122-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE121-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE120-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE119-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE118-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE117-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE116-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE114-18.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO

Local de abertura: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Número Objeto Número
de itens

Abertura Situação

Vasconcelos,  Itaquaquecetuba,  Suzano,
São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul e Cubatão (Região 5).

PG-123/18

Registro  de  preços  para  aquisição  de
pentes  de  memórias  para  instalação  em
servidores,  com instalação e  garantia por
36 (trinta e seis) meses.

1
30/04/2019

11:30
HOMOLOGADO

PG-124/18 Aquisição de papel toalha interfolhado. 2
14/01/2019

11:30
REVOGADO

PG-125/18

Contratação de empresa especializada para
fornecimento,  instalação,  configuração  e
suporte técnico de sistema de controle de
acesso biométrico.

1
18/06/2019

11:30
REVOGADO

PG-126/18
Aquisição  de  compressores  para  os
sistemas de ar condicionado dos Fóruns de
Barueri e Guarulhos.

2
29/01/2019

14:00
HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE126-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE125-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE124-18.pdf
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/pregoes/PE123-18.pdf

