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licita@trtsp.jus.br

Última atualização: 12/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
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PG-001/19 Aquisição de papel e cola. 10 HOMOLOGADO

PG-002/19
Registro  de  Preços  para  fornecimento  e  entrega  de  água
mineral.

2 HOMOLOGADO

PG-003/19
Registro  de  preços  para  aquisição  de  materiais  para
confecção de paredes e forros de gesso.

16 HOMOLOGADO

PG-004/19
Contratação  de  empresa  especializada  para  substituição
das portas corta-fogo do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

1 HOMOLOGADO

PG-005/19
Aquisição  de  canudos  reutilizáveis,  marmitas  e  bolsas
térmicas.

3 HOMOLOGADO

PG-006/19

Adequação da entrada de energia da Unidade Rio Branco,
localizada na Avenida Rio Branco nº 285, São Paulo/SP,
com fornecimento  de  materiais,  equipamentos  e  mão  de
obra.

1 HOMOLOGADO

PG-007/19 Aquisição de papel toalha interfolhado. 2 HOMOLOGADO

PG-008/19
Aquisição de insumos para o sistema de ar condicionado do
Fórum Ruy Barbosa.

3 HOMOLOGADO

PG-009/19
Contratação de empresa especializada para a execução dos
serviços de blindagem de 2 (dois) veículos, contemplando
ainda os serviços de revisão e garantia técnica.

1 HOMOLOGADO

PG-010/19
Prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva,  com  fornecimento  de  materiais  e  peças,  do
sistema de alarme e detecção de incêndio do Edifício-Sede.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-010-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-009-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-008-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-007-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-006-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-005-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-004-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-003-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-002-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-001-2019.zip
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp
https://www.gov.br/compras/
mailto:licita@trtsp.jus.br
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PG-011/19

Registro de Preços para aquisição de cartucho de toner e
unidade  de  imagem  para  a  impressora  Lexmark  modelo
MS610DN, rolete de transferência e toner para impressora
Samsung modelo MLT4070SL.

7 HOMOLOGADO

PG-012/19

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 na Unidade Administrativa II.

1 HOMOLOGADO

PG-013/19
Contratação de empresa especializada para a prestação de
Serviço  Móvel  Pessoal  (SMP),  com  tecnologia  digital  4G
(Quarta Geração).

1 HOMOLOGADO

PG-014/19

Contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação  de  forro  tipo  colmeia,  com  remoção  do  forro
existente,  no  1º  subsolo  do  Fórum  Trabalhista  Ruy
Barbosa, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, nº
235, São Paulo/SP.

1 REVOGADO

PG-015/19
Registro  de  Preços  para  aquisição  de  fragmentadoras,
bebedouros,  ventiladores,  climatizadores  e  fornos  micro-
ondas.

8 HOMOLOGADO

PG-016/19
Registro  de  preços  para  aquisição  de  MDF  e  laminado
melamínico.

2 HOMOLOGADO

PG-017/19

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

1 HOMOLOGADO

PG-018/19 Aquisição de bobinas de papel térmico e etiquetas Adesivas. 3 HOMOLOGADO

PG-019/19
Aquisição  de  material  de  expediente  (pastas,  baterias  de
lithium, pilhas alcalinas e mouse pads).

7 HOMOLOGADO

PG-020/19

Aquisição de material de expediente (apontador, borracha,
caneta,  cola  líquida,  pincel  atômico,  pincel  para  quadro
branco, fita corretiva, calculadora, porta fita adesiva e fita
adesiva).

12 HOMOLOGADO

PG-021/19
Registro  de  Preços  para  aquisição  de  sabonete  líquido  e
papel higiênico de 250m.

4 HOMOLOGADO

PG-022/19 Aquisição de nobreaks para uso no sistema de CFTV 1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-022-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-021-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-020-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-019-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-018-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-017-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-016-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-015-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-014-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-013-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-012-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-011-2019.zip
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PG-023/19
Registro de Preços para locação de gerador e fornecimento
de cabo.

1 REVOGADO

PG-024/19

Contratação  de  empresa  para  prestação  dos  serviços
técnicos  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  do  grupo
gerador marca Heimer,  instalado no prédio do Fórum de
São Bernardo do Campo.

1 HOMOLOGADO

PG-025/19
Registro de preços para o fornecimento de placas de aço
gravadas por quimiografia, destinadas a inaugurações.

1 HOMOLOGADO

PG-026/19
Registro  de  preços  para  fornecimento  e  instalação  de
licenças  de  software  da Solução  Integrada de  Gestão  de
Serviços de TI – ITSM Axios Assyst Enterprise.

1 HOMOLOGADO

PG-027/19
Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviço de atualização do sistema operacional do iSeries.

1 HOMOLOGADO

PG-028/19 Registro de Preços para aquisição de veículos de serviço. 6 HOMOLOGADO

PG-029/19
Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de
manutenção e recarga de extintores e aplicação de testes
nas mangueiras de incêndio.

1 HOMOLOGADO

PG-030/19

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços
técnicos de manutenção preventiva e corretiva, conservação
e assistência técnica, com fornecimento de peças, para o
sistema  de  ar-condicionado  instalado  na  Unidade
Administrativa II.

1 HOMOLOGADO

PG-031/19
Contratação  de  empresa especializada  para  fornecimento
de solução para rastreamento e monitoramento veicular.

2 REVOGADO

PG-033/19
Registro  de  preços  para  a  aquisição  de  armários  de  aço
(roupeiros).

2 REVOGADO

PG-034/19

Registro  de  Preços  para  a  contratação  de  empresa
especializada para  fornecimento  e  instalação de  adesivos
vinílicos, tipo blackout, com impressão em sistema digital
de alta resolução, acabamento em laminação fosca e refile,
para ser aplicado em parede.

1 HOMOLOGADO

PG-035/19

Aquisição  de  2.000  (duas  mil)  caixas  para  arquivo
reforçadas, fabricadas em papelão kraft,  modelo tampa e
fundo, cor parda, com aba lateral para encaixe das mãos e
sem estampa.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-035-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-034-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-033-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-031-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-030-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-029-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-028-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-027-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-026-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-025-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-024-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-023-2019.zip
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PG-036/19
Aquisição  de  cartuchos  e  cilindros  para  a  impressora
Okidata, modelo C831N.

8 HOMOLOGADO

PG-037/19
Aquisição  de  suprimentos  para  a  impressora  Lexmark,
modelo C950DE, e impressora Okidata, modelo C831N.

8 HOMOLOGADO

PG-038/19

Contratação  dos  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva  do  grupo  gerador,  marca  Heimer,  instalado  no
Edifício Sede, localizado na Rua da Consolação nº 1.272,
São Paulo/SP.

1 HOMOLOGADO

PG-039/19
Aquisição  de  cabos  de  fibra  ótica  multimodo  OM3  para
conexão de interfaces 40GbE QSFP+, com garantia de 36
(trinta e seis) meses.

1 HOMOLOGADO

PG-041/19

Contratação de empresa especializada para prestação dos
serviços  técnicos  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,
conservação  e  assistência  técnica,  contemplando  o
fornecimento  integral  de  peças,  equipamentos  e  demais
materiais  necessários  à  manutenção,  para  os  elevadores
instalados no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, localizado
na Avenida Marquês de São Vicente nº 235, Barra Funda,
São Paulo/SP.

1 HOMOLOGADO

PG-042/19

Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços  de  vigilância  armada  e  desarmada,  nas
dependências dos prédios do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região, no município de São Paulo.

1 HOMOLOGADO

PG-043/19

Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços  de  vigilância  desarmada,  nas  dependências  dos
prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na
circunscrição de Santos.

1 HOMOLOGADO

PG-044/19

Contratação de empresa gerenciadora de rede credenciada
que possibilite a aquisição de peças e acessórios, bem como
a realização  do  serviço  de  manutenção  e  transporte  por
guincho para veículos, em estabelecimentos credenciados,
permitindo controle informatizado dos serviços executados
através de sistema online. 

1 HOMOLOGADO

PG-045/19

Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de vigilância desarmada, nas dependências dos 
prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na 
circunscrição de Guarulhos.

1 HOMOLOGADO

PG-046/19

Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de vigilância desarmada, nas dependências dos 
prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na 
circunscrição de São Bernardo do Campo.

1 HOMOLOGADO

PG-047/19
Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de vigilância desarmada, nas dependências dos 

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-047-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-046-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-045-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-044-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-043-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-042-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-041-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-039-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-038-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-037-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-036-2019.zip
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prédios do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na 
circunscrição de Osasco.

PG-049/19
Contratação  de  treinamentos  em  ferramenta  de  backup
IBM Spectrum Protect para 3 (três) servidores. 1 REVOGADO

PG-050/19

Registro  de  preços  para  aquisição  de  equipamentos,
softwares,  licenças,  treinamentos  e  serviços  de  modo  a
promover a substituição do PABX MD110 do Edifício Sede
por  extensão  remota  do  PABX  MX-One  do  Fórum  Ruy
Barbosa.

12 HOMOLOGADO

PG-051/19 Aquisição de motocicletas tipo On-Off Road (Trail). 2 REVOGADO

PG-052/19
Registro  de  Preços  para  aquisição  de  café,  açúcar,
adoçante, chá-mate, chá de hortelã, chá de erva doce, chá
de camomila e chá de cidreira.

8 HOMOLOGADO

PG-053/19
Registro de preços para aquisição de licenças perpétuas de
uso de softwares aplicativos Microsoft  Office versão 2019
ou superior.

2 HOMOLOGADO

PG-055/19

Contratação  dos  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva  de  4  (quatro)  grupos  geradores,   instalados  no
Fórum  Trabalhista  Ruy  Barbosa,  localizado  na  Avenida
Marquês  de  São  Vicente,  nº  235,  Barra  Funda,  São
Paulo/SP.

1 HOMOLOGADO

PG-056/19
Registro  de  preços  para  aquisição  de  aparelhos  de  ar
condicionado portáteis.

1 HOMOLOGADO

PG-058/19

Contratação  de  empresa  especializada  em  segurança  da
informação para realização de testes externos de invasão
em aplicações e endereços de internet do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-060/19
Fornecimento  e  montagem de  escadas  deslizantes,  estilo
biblioteca.

1 REVOGADO

PG-061/19
Aquisição de assentos sanitários e dispensers para papel
higiênico para rolo de até 300 m e para sabonete líquido
cremoso.

3 HOMOLOGADO

PG-062/19

Contratação de empresa de engenharia para a prestação de
serviços de substituição do sistema de ar condicionado e do
forro  (com  o  fornecimento  de  toda  mão  de  obra
especializada, equipamentos e materiais necessários), e de
manutenção  preventiva  e  corretiva  do  sistema  de  ar

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-062-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-061-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-060-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-058-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-056-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-055-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-053-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-052-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-051-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-050-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-049-2019.zip
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condicionado do Edifício Sede.

PG-063/19

Contratação  de  empresa  de  engenharia,  com  o
fornecimento de toda a mão de obra especializada e todos
os materiais necessários, para a substituição de divisórias,
pisos,  rede  lógica,  rede  elétrica  comum  e  protegida,  do
Térreo ao 24º andar do Edifício Sede.

1 REVOGADO

PG-064/19
Registro de preços para aquisição de novos monitores de
TV Corporativa.

4 HOMOLOGADO

PG-065/19
Contratação  de  empresa especializada para  prestação de
serviços de fiscalização técnica em serviços de engenharia
(modernização Sede).

1 HOMOLOGADO

PG-066/19

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços  de  monitoramento  eletrônico  remoto,  a  ser
exercida  dentro  dos  limites  dos  estabelecimentos  das
Unidades deste Regional.

1 HOMOLOGADO

PG-067/19

Aquisição  de  equipamentos  de  raio-x,  tipo  scanner,
incluindo  acessórios,  base  elevatória  e  os  serviços  de
instalação,  ativação,  treinamento  básico  e  garantia  pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses.

2 HOMOLOGADO

PG-068/19
Aquisição de lâmpadas fluorescentes tubulares e reatores
para a Seção de Manutenção.

6 HOMOLOGADO

PG-069/19
Aquisição de papéis higiênicos de 30m, 250m, interfolhado
e de papel toalha.

8 HOMOLOGADO

PG-070/19
Aquisição  de  secadores  de  mãos  para  os  Fóruns
Trabalhistas Ruy Barbosa, Zona Leste e Zona Sul.

2 REVOGADO

PG-071/19
Aquisição  de  cartuchos  de  toner  e  suprimentos  para
impressoras  monocromáticas  Samsung  MLT4070SL  e
Lexmark MS610DN.

12 HOMOLOGADO

PG-072/19
Aquisição  de  11  licenças  perpétuas  de  uso  do  software
Acrobat Professional DC.

1 HOMOLOGADO

PG-073/19
Aquisição de garrafas tipo squeeze,  em alumínio,  na  cor
prata, com impressão digital em duas cores, nos dois lados
da garrafa, e canecas de porcelana branca com impressão.

2 HOMOLOGADO

PG-074/19
Contratação de empresa especializada para a prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas
de ar-condicionado, com fornecimento de peças e demais

2 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-074-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-073-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-072-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-071-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-070-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-069-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-068-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-067-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-066-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-065-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-064-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-063-2019.zip
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materiais  e  equipamentos  necessários  à  manutenção,
adequação  e  execução  dos  serviços,  instalados  nas
dependências  da  Região  5  (Fóruns  de  Santo  André,  São
Bernardo  do  Campo,  São  Caetano  do  Sul,  Diadema  e
Ribeirão Pires).

PG-075/19 Aquisição de rádios HT, com fones de ouvido, e baterias. 2 HOMOLOGADO

PG-076/19
Registro de Preços para Aquisição de microcomputadores,
monitores  e  workstations,  contemplando  instalação,
suporte on-site e garantia por 60 (sessenta) meses.

13 HOMOLOGADO

PG-077/19 Aquisição de papel sulfite branco certificado. 2 HOMOLOGADO

PG-078/19

Contratação de empresa especializada para a prestação do
serviço  de  assistência  com  suporte  técnico  “on  site”  e
manutenção corretiva e preventiva de hardware e software
para servidores DELL.

1 HOMOLOGADO

PG-079/19

Contratação  de  empresa  especializada  para  aquisição,
instalação e configuração de 26 (vinte e seis) centrais de
alarmes,  com  sensores  de  presença,  controladores  de
acesso e demais acessórios (vide item 6 – Especificação do
Objeto) compreendendo o fornecimento de equipamentos e
instalação, incluindo a garantia e suporte técnico “on site”,
pelo período de 12 (doze) meses.

1 HOMOLOGADO

PG-080/19
Aquisição de bebedouros conjugados, ventiladores de mesa
e fornos micro-ondas.

4 REVOGADO

PG-081/19 Aquisição de caixas de arquivo e plástico bolha. 3 HOMOLOGADO

PG-082/19

Registro de preços para aquisição de Televisores de 40’’ a
56’’ com garantia de 12 meses, kit de acessórios, suporte
técnico on-site  para a  capital  de São Paulo e  serviço  de
instalação, para uso no sistema Pauta Digital.

5 HOMOLOGADO

PG-083/19

Aquisição  de  materiais  de  expediente  I  (canetas,  clipes,
grampos  para  grampeador,  tesouras,  extratores  de
grampos, estiletes,  porta-fita adesiva,  grampeadores,  fitas
crepe, cola branca em bastão e cola líquida).

13 HOMOLOGADO

PG-084/19

Aquisição de materiais  de expediente  II  (apontador,  lápis
preto,  borracha,  régua,  caneta  marca-texto,  pincéis
atômicos  e  para  quadro branco,  envelope saco,  bloco  de
rascunho pautado, pastas, quadro branco, de avisos e tipo
flip chart).

4 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-084-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-083-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-082-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-081-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-080-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-079-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-078-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-077-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-076-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-075-2019.zip
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PG-085/19
Contratação  de  empresa especializada  para  fornecimento
de  4  (quatro)  licenças  do  software  Articulate  360,  com
garantia, suporte e atualização por 3 anos.

1 HOMOLOGADO

PG-086/19
Aquisição  de  materiais  de  expediente  III  (mouse  pad,
bateria, fita ribbon, fita adesiva, etiquetas, fitilho, bobinas
de papel, pen drives e relógio de parede).

14 HOMOLOGADO

PG-087/19
Aquisição  de  materiais  elétricos  I  (eletrodutos,  curvas,
abraçadeiras, luvas, conduletes, tampões, tampas, arruelas
e conectores).

23 HOMOLOGADO

PG-088/19
Contratação de empresa especializada para a prestação dos
serviços  técnicos  de  digitalização  de  autos  judiciais  em
tramitação no 1º grau de jurisdição.

1 HOMOLOGADO

PG-089/19
Aquisição  de  materiais  elétricos  II  (módulos,  canaletas,
caixas,  tomadas,  interruptores,  soquetes,  fitas  isolantes,
reguladores, relés, sensores de presença e disjuntores)

31 HOMOLOGADO

PG-090/19
Aquisição  de  materiais  elétricos  III  (disjuntores,
minidisjuntores, cabos e fios)

26 HOMOLOGADO

PG-091/19

Registro  de  preços  para  contratação  de  empresa  para  o
fornecimento de subscrição do software Red Hat Enterprise
Linux Server  Premium e para  a  prestação do serviço  de
suporte ao sistema operacional Linux,  pelo período de 12
meses.

4 HOMOLOGADO

PG-092/19
Registro de preços para aquisição de fitas e etiquetas de
backup padrão LTO6,  com garantia de 36 (trinta  e  seis)
meses.

4 HOMOLOGADO

PG-093/19
Aquisição de papéis e materiais químicos para a Seção de
Produção Gráfica.

15 HOMOLOGADO

PG-094/19

Registro  de  preços  para  aquisição  de  gravador/leitor  de
CD/DVD e  de  cabo  conversor  USB-Serial  DB9  (RS232),
ambos  incluindo garantia  e  suporte  técnico “on-site”  por
período de 12 (doze) meses.

3 REVOGADO

PG-095/19
Registro de Preços para serviço de suporte com atualização
de  software  para  ambiente  de  virtualização  VMware  por
período de 36 (trinta e seis) meses e treinamento.

5 HOMOLOGADO

PG-096/19

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.

4 HOMOLOGADO

PG-097/19 Contratação  de  empresa  especializada  na  locação, 1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-097-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-096-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-095-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-094-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-093-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-092-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-091-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-090-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-089-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-088-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-087-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-086-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-085-2019.zip
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instalação  e  manutenção  preventiva  e  corretiva  de
purificadores de água novos nos prédios que compõem a
Justiça do Trabalho da 2ª Região.

PG-098/19

Contratação de empresa especializada para a prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
ar-condicionado,  com  fornecimento  de  peças  e  demais
materiais/equipamentos  necessários,  instalado  nas
dependências  da  Região  7  (Carapicuíba,  Cotia,  Embu,
Franco da Rocha, Osasco e Taboão da Serra).

1 HOMOLOGADO

PG-099/19
Aquisição de peças e insumos para os equipamentos de ar-
condicionado  instalados  nos  Fóruns  Trabalhistas  de
Cubatão e Santo André.

16 HOMOLOGADO

PG-100/19
Contratação de empresa para a prestação de serviços de
emissão  de  certificados  digitais  do  tipo  A3  para  pessoa
física.

1 HOMOLOGADO

PG-101/19 Aquisição de materiais de hidráulica. 67 HOMOLOGADO

PG-102/19 Aquisição de coletes balísticos com proteção nível III. 1 HOMOLOGADO

PG-104/19
Aquisição de materiais de lógica (cabo lógico UTP, conector
RJ-45  macho  (plug),  conector  RJ-45  fêmea  (keystone)  e
patch cord UTP).

4 HOMOLOGADO

PG-107/19 Registro de preços para aquisição de mobiliário. 1 HOMOLOGADO

PG-109/19
Aquisição  de  cartuchos  de  toner  e  suprimentos  para
impressora modelo laser color Lexmark C950DE, e roletes
para scanner Avision AD230.

9 REVOGADO

PG-110/19

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços continuados de copeiragem nas dependências do
Tribunal do Trabalho da 2ª Região, com cessão de mão de
obra especializada e fornecimento de insumos, materiais,
utensílios e equipamentos

1 HOMOLOGADO

PG-111/19
Registro de preços para aquisição de banquetas, cadeiras,
poltronas, longarinas e sofás.

12 HOMOLOGADO

PG-112/19

Contratação de empresa especializada para  confecção de
laudo  técnico  de  avaliação  estrutural  para  atestar  as
condições  de  segurança  estrutural  e  de  uso  do  Edifício
Sede.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-112-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-111-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-110-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-109-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-107-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-104-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-102-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-101-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-100-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-099-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-098-2019.zip
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PG-113/19
Aquisição de bebedouros conjugados, ventiladores de mesa
e fornos micro-ondas.

4 HOMOLOGADO

PG-114/19
Registro  de  preços  para  a  aquisição  de  materiais  de
marcenaria  (compensado,  laminado  melamínico,  MDF  e
portas de passagem).

29 REVOGADO

PG-115/19

Contratação de empresa especializada para a modernização
do equipamento balancim instalado no Edifício Sede, com
fornecimento e instalação de sistema de ancoragem e linha
de vida,  fornecimento  de ART total  (fabricação,  projeto  e
montagem)  e  manutenção  preventiva  e  corretiva  do
equipamento (com fornecimento de peças).

1 REVOGADO

PG-116/19

Contratação de empresa especializada para a prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
ar-condicionado,  com  fornecimento  de  peças  e  demais
materiais/equipamentos  necessários,  instalado  nas
dependências  da  Região  8  (Barueri,  Cajamar,  Itapevi,
Santana de Parnaíba e Caieiras).

1 REVOGADO

PG-117/19
Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner e
suprimentos para impressoras modelos laser color Lexmark
CX 417DE e HP LaserJet M551DN.

1 HOMOLOGADO

PG-119/19

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços  de  limpeza,  asseio,  conservação  e  higienização,
com fornecimento de equipamentos e insumos de limpeza,
para  atender  ao  Fórum  Trabalhista  Ruy  Barbosa,  ao
Galpão  Bosque  e  ao  Berçário  do  Tribunal  Regional  do
Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-120/19

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 na Região 4.

1 HOMOLOGADO

PG-121/19 Aquisição de bombas hidráulicas. 3 HOMOLOGADO

PG-122/19

Contratação  de  empresa  especializada  em  prestação  de
serviço  de  implantação  de  enlace  de  comunicação,
interligando  redes  de  dados  entre  unidades  do  Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região, através de rádio, fibra
ótica ou uma combinação dessas duas tecnologias.

1 HOMOLOGADO

PG-123/19
Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner
para  as  impressoras  monocromáticas  Samsung  SL-
M4070FR e Lexmark MS610DN.

4 HOMOLOGADO

PG-124/19
Contratação de empresa especializada para a prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-124-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-123-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-122-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-121-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-120-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-119-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-117-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-116-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-115-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-114-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-113-2019.zip
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ar-condicionado, com fornecimento de peças e demais ma-
teriais/equipamentos necessários, instalado nas dependên-
cias  da Região  8  (Barueri,  Cajamar,  Itapevi,  Santana de
Parnaíba e Caieiras).

PG-125/19

Contratação de empresa concessionária autorizada CITRO-
EN especializada na prestação de serviços de revisão e de
manutenção preventiva  e  corretiva,  com fornecimento  de
peças, durante o período de garantia de fábrica, para veícu-
los Citroen C4 Lounge Shine THP 173 Flex Aut 19/19.

1 REVOGADO

PG-126/19

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  dos
serviços de limpeza e conservação para atender ao Edifício-
Sede, Unidade Judiciária Rio Branco e Unidades Adminis-
trativas I e II.

1 HOMOLOGADO

PG-127/19

Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de limpeza, asseio, conservação e higienização, com
cessão de mão de obra especializada e fornecimento de in-
sumos e equipamentos, para atender aos Fóruns Trabalhis-
tas que compreendem a microrregião de Osasco.

1 HOMOLOGADO

PG-128/19

Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva, conservação
e assistência técnica nos equipamentos e programas do sis-
tema de som e de vídeo instalado no Plenário do Edifício-
Sede.

1 REVOGADO

PG-129/19
Registro  de  Preços  para  aquisição  de  água  mineral  em
galões retornáveis de 20 litros.

1 REVOGADO

PG-130/19

Contratação de empresa especializada na prestação do ser-
viço de desinsetização e desratização, com fornecimento de
materiais  e  equipamentos,  nas  unidades  localizadas  na
Grande São Paulo e Baixada Santista.

2 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-130-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-129-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-128-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-127-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-126-2019.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2019/PG-125-2019.zip

