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* Clique  no número do pregão para ter acesso aos seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar (ETP),

Termo de Referência  (TR),  valor  estimado da contratação,  edital  do pregão,  pedidos  de esclarecimentos  e
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*  Para  solicitação  de  documento/informação  adicional,  encaminhar  e-mail  à  Seção  de  Licitações:

licita@trtsp.jus.br 

Última atualização: 05/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO

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

Consulta aos documentos referentes à sessão pública: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp 

Número Objeto
Quantidade

de itens
Situação

PG-001/20 Registro de preços para a aquisição de lâmpadas LED. 5 HOMOLOGADO

PG-002/20
Registro de Preços para aquisição de materiais de marcenaria

(colas e adesivos). 
4 HOMOLOGADO

PG-003/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  do

serviço  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  (com forneci-

mento  de peças e demais  materiais/equipamentos necessá-

rios), do sistema de ar-condicionado instalado nas dependên-

cias da Região 8 (Barueri, Cajamar, Itapevi, Santana de Par-

naíba e Caieiras).

1 HOMOLOGADO

PG-004/20
Aquisição de bombas hidráulicas para o Fórum Trabalhista de

São Bernardo do Campo.
1 HOMOLOGADO

PG-005/20
Registro de preços para aquisição de materiais para instala-

ção de piso vinílico no Edifício Sede (2º ao 7º andar)
4 HOMOLOGADO

PG-006/20
Registro  de  preços  para  a aquisição de materiais  de  lógica

(Patch Cord e Patch Panel).
3 HOMOLOGADO

PG-007/20

Contratação de empresa especializada em perícia de engenha-

ria para elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural,

para atestar as condições de segurança estrutural e de uso do

Edifício Sede.

1 HOMOLOGADO

PG-009/20
Registro de preços para a aquisição de materiais elétricos (ca-

bos e canaletas)
12 REVOGADO

mailto:licita@trtsp.jus.br
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-009-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-007-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-006-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-005-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-004-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-003-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-002-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-001-2020.zip
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp
https://www.gov.br/compras/
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PG-010/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  de

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com forneci-

mento de peças, dos equipamentos para escaneamento de ba-

gagens por Raios-X.

2 HOMOLOGADO

PG-011/20
Registro de Preços para subscrições Red Hat JBoss Enterprise

Application Platform.
4 HOMOLOGADO

PG-012/20
Registro de preços para contratação de 100h de filmagem com

edição de imagens registradas.
1 HOMOLOGADO

PG-013/20

Contratação de empresa especializada na locação, instalação

e manutenção preventiva e corretiva de purificadores de água

novos para os prédios que compõem o Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-014/20
Registro de preços para a aquisição de caixas de arquivo de

papelão e de plástico corrugado.
3 HOMOLOGADO

PG-015/20

Registro de Preços para contratação de empresa especializada

na capacitação e treinamento dos integrantes da Brigada de

Incêndio do TRT da 2ª Região (modalidades à distância e pre-

sencial).

5 HOMOLOGADO

PG-016/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  de

serviços de manutenção preventiva e corretiva, com forneci-

mento de peças, do grupo gerador marca Caterpillar, instala-

do no prédio do Galpão, localizado na rua Nelson Francisco,

26, bairro Limão, São Paulo/SP, CEP: 02712-100.

1 HOMOLOGADO

PG-017/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  de

serviços de telessuporte e atendimento presencial na área de

Tecnologia da Informação e Comunicação.

1 HOMOLOGADO

PG-018/20
Contratação de serviços de monitoramento e operação de TI

em regime 24x7.
1 HOMOLOGADO

PG-019/20

Contratação de empresa especializada para execução de servi-

ços de reforma e recuperação estrutural, tratamento e imper-

meabilização das paredes diafragma em concreto armado, e

das vigas metálicas do 2º, 3º e 4º subsolos, do prédio do Fó-

rum Trabalhista de São Bernardo do Campo.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-019-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-018-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-017-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-016-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-015-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-014-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-013-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-012-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-011-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-010-2020.zip
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PG-020/20 Aquisição de material de lógica e elétrico. 45 HOMOLOGADO

PG-021/20 Registro de preços para a aquisição de plástico bolha. 1 HOMOLOGADO

PG-022/20

Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  de

projeto executivo visando o acréscimo de carga e adequação

do centro de medição, com aprovação do pedido de acréscimo

junto à concessionária e inclusive execução dos serviços de

adequação da entrada de energia do Fórum Trabalhista  de

Guarujá.

1 REVOGADO

PG-023/20

Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação

de  serviços  técnicos  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,

conservação e assistência técnica, com fornecimento de peças,

para os elevadores instalados no Edifício Sede do TRT da 2ª

Região.

1 HOMOLOGADO

PG-024/20

Registro de Preços  para aquisição de itens para  armazena-

mento de itens e munições institucionais (cofres) e para o sis-

tema de controle de acesso às instalações do Tribunal (bas-

tões detectores de metal, armários do tipo escaninho e caixas

acrílicas).

4 HOMOLOGADO

PG-025/20
Contratação de empresa especializada para prestação de ser-

viços continuados de movimentação de bens.
1 HOMOLOGADO

PG-026/20
Registro de Preços para aquisição de água mineral em galões

de 20L.
1 HOMOLOGADO

PG-027/20
Registro de preços para aquisição de monitores de 43" LFD

para TV Corporativa.
1 HOMOLOGADO

PG-028/20
Registro de preços para a aquisição de materiais para obras

civis.
45 HOMOLOGADO

PG-029/20
Registro de preços para aquisição de câmeras digitais  para

uso operacional dos agentes de segurança.
2 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-029-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-028-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-027-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-026-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-025-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-024-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-023-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-022-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-021-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-020-2020.zip
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PG-030/20
Registro de preços para a aquisição de materiais para a con-

fecção de paredes e forros de gesso
9 HOMOLOGADO

PG-031/20

Contratação de empresa para prestação de serviços de jardi-

nagem sob demanda, com fornecimento de materiais e equi-

pamentos.

1 HOMOLOGADO

PG-033/20
Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e

instalação de sinalização de emergência.
1 REVOGADO

PG-034/20

Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner e su-

primentos de informática para impressora modelo laser color

Lexmark C950DE, e roletes para scanner Avision AD230.

10 HOMOLOGADO

PG-035/20
Registro de preços para a aquisição de álcool gel 70% e más-

caras.
11 HOMOLOGADO

PG-036/20

Registro de Preços para atualização de 20 (vinte) licenças do

software JAWS de versões anteriores para a Versão 2020 ou

superior, aquisição de 10 dispositivos externos Hardlock Don-

gle USB e contratação do serviço SMA - Software Maintenance

Agreement, que dá direito a duas atualizações futuras.

3 HOMOLOGADO

PG-037/20
Registro de preços para a aquisição de materiais de marcena-

ria.
79 HOMOLOGADO

PG-038/20

Contratação de empresa especializada para modernização to-

tal e manutenção preventiva e corretiva do equipamento ba-

lancim instalado no Edifício Sede do TRT da 2ª Região.

1 REVOGADO

PG-039/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  de

serviço de manutenção preventiva e corretiva, conservação e

assistência técnica nos equipamentos e programas do sistema

de som e de vídeo instalado no Plenário do Edifício Sede.

1 HOMOLOGADO

PG-040/20

Contratação de empresa especializada em prestação de servi-

ço de enlace de comunicação, interligando redes de dados en-

tre unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-041/20

Contratação  de  empresa especializada  para  a  prestação  do

serviço  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  (com forneci-

mento  de peças e demais  materiais/equipamentos necessá-

rios) dos sistemas de ar condicionado instalados nas depen-

dências da Região 6 (Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-041-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-040-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-039-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-038-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-037-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-036-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-035-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-034-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-033-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-031-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-030-2020.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 7º andar
São Paulo-SP CEP: 01139-001
Telefone: (11) 3150-2000 ramal 2807
E-mail: licita@trtsp.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (UASG 80010)

PREGÃO ELETRÔNICO

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

Consulta aos documentos referentes à sessão pública: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp 

Número Objeto
Quantidade

de itens
Situação

e São Vicente).

PG-042/20

Contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  de

acesso ao backbone Internet no Brasil por enlace de fibra óti-

ca.

1 HOMOLOGADO

PG-043/20

Contratação de empresas especializadas em arquitetura para

a elaboração de projetos de adequação de acessibilidade para

os prédios da Sede, da Unidade Judiciária I (Rio Branco), do

Fórum trabalhista de Osasco, do Fórum Trabalhista de San-

tos e do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo.

5 HOMOLOGADO

PG-044/20

Contratação de pessoa jurídica para a prestação do serviço de

disparo de e-mails em massa (e-mail marketing), com quanti-

dade ilimitada de disparos mensais.

1 HOMOLOGADO

PG-045/20

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço

de suporte técnico especializado para gavetas e discos em so-

lução  de  armazenamento  de  dados  (storage),  IBM Storwize

V5000.

1 REVOGADO

PG-046/20

Contratação de empresa especializada para modernização to-

tal e manutenção preventiva e corretiva do equipamento ba-

lancim instalado no Fórum Ruy Barbosa.

1 HOMOLOGADO

PG-047/20 Registro de preços para aquisição de coletes balísticos. 3 HOMOLOGADO

PG-048/20
Aquisição  de  acessórios  para  utilização  e  manutenção  de

equipamento de segurança institucional.
19 HOMOLOGADO

PG-049/20

Registro de preços para aquisição de gravadores/leitores de

CD e DVD (externos portáteis), incluindo garantia e suporte

técnico, na modalidade “balcão”.

2 HOMOLOGADO

PG-050/20

Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  de

projeto executivo, visando o acréscimo de carga e adequação

do centro de medição e execução dos serviços de adequação

da entrada de energia do Fórum Trabalhista de Guarujá.

1 HOMOLOGADO

PG-051/20

Contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de manutenção e suporte técnico em ambiente virtual de

aprendizagem Moodle. 

1 REVOGADO

PG-052/20

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente

(caneta marca-texto, pincel atômico, pincel para quadro bran-

co, lápis e etiquetas).

7 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-052-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-051-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-050-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-049-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-048-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-047-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-046-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-045-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-044-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-043-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-042-2020.zip
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PG-053/20

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente

(pilhas, apoio ergonômico de pulso, fita adesiva e apagador de

quadro branco).

7 HOMOLOGADO

PG-054/20

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente

(pasta  de  plástico,  grampo  galvanizado,  estilete,  post-it  e

régua).

8 HOMOLOGADO

PG-055/20

Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner para

as  impressoras  monocromáticas  Samsung  SL-M4070FR  e

Lexmark MS610DN.

2 HOMOLOGADO

PG-056/20 Aquisição de caixas arquivo de papelão. 3 REVOGADO

PG-057/20

Contratação de empresa especializada para prestação de ser-

viço de prevenção e combate a incêndio e prestação de primei-

ros socorros, mediante a alocação de postos de bombeiros ci-

vis, com dedicação exclusiva.

1 HOMOLOGADO

PG-058/20

Contratação de empresa de saúde ocupacional para gerencia-

mento da realização de exames periódicos de saúde dos ma-

gistrados e servidores deste Tribunal para determinadas áreas

e/ou especialidades  na capital  de São Paulo  e  na Baixada

Santista.

1 REVOGADO

PG-059/20
Registro de preços para aquisição de papel  higiênico (30m,

250m e interfolhado).
6 HOMOLOGADO

PG-060/20
Registro  de  preços  para  aquisição  papel  toalha  e  sabonete

líquido.
3 HOMOLOGADO

PG-061/20
Aquisição de cabos elétricos flexíveis para suprir a manuten-

ção I (Cabos de 1,5mm e 2,5mm).
6 HOMOLOGADO

PG-062/20
Aquisição de cabos elétricos flexíveis para suprir a manuten-

ção II (Cabos de 4mm e 6mm - azul e preto).
6 HOMOLOGADO

PG-063/20

Aquisição de cabos elétricos flexíveis para suprir a manuten-

ção III (Cabos de 6mm - verde e vermelho - , 10mm e cabo pa-

ralelo branco 2 x 2,5).

6 HOMOLOGADO

PG-064/20 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação 4 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-064-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-063-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-062-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-061-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-060-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-059-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-058-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-057-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-056-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-055-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-054-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-053-2020.zip
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de  serviços  de  suporte  para  a  solução  PABX,  aquisição  de

software Assurance e de dois atendedores automáticos com

serviço de locução.

PG-065/20
Aquisição de divisórias de proteção em acrílico para as mesas

das Salas de Audiência das Varas do Trabalho deste Tribunal
1 HOMOLOGADO

PG-066/20

Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil

para a reforma do prédio com a execução de sanitários, copas

e forros, adequação às normas de acessibilidade, moderniza-

ção do sistema de iluminação,  substituição e ampliação da

rede de dados, no Fórum Trabalhista do Guarujá.

1 REVOGADO

PG-067/20
Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner e su-

primentos para impressoras Lexmark CX421adn
8 HOMOLOGADO

PG-068/20

Aquisição de equipamentos de backup (Tape Library) com ser-

viços de instalação, capacitação na solução e suporte técnico

pelo período de 60 (sessenta) meses.

5 HOMOLOGADO

PG-069/20
Contratação de serviços de inspeção, manutenção e recarga

de extintores e mangueiras de incêndio.
5 HOMOLOGADO

PG-070/20
Contratação de empresa para realização de manutenção de

veículos da frota deste Tribunal (Spin e Doblo).
2 REVOGADO

PG-071/20

Registro  de  preços  para  renovação  de  Software  Assurance

para licenças do banco de dados SQL Server Standard e para

licenças do sistema operacional Windows Server pelo período

de 36 (trinta e seis) meses.

6 HOMOLOGADO

PG-072/20

Registro de Preços para aquisição de fitas para backup LTO-7

e fitas de limpeza para unidade LTO, com garantia de 36 (trin-

ta e seis) meses.

4 HOMOLOGADO

PG-073/20
Registro de Preços para aquisição de água mineral em garra-

fas de 500/510ml.
1 HOMOLOGADO

PG-074/20

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos

de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistên-

cia técnica,  com fornecimento de peças, para os elevadores

instalados na Região 8, que compreende os Fóruns Trabalhis-

tas de: Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-074-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-073-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-072-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-071-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-070-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-069-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-068-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-067-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-066-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-065-2020.zip
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PG-075/20 Aquisição de materiais de áudio e lógica. 11 HOMOLOGADO

PG-076/20
Contratação de  renovação de  suporte  para  o  Software  IBM

Spectrum Protect por período de 48 (quarenta e oito) meses.
1 HOMOLOGADO

PG-077/20 Aquisição de material de marcenaria (ferragens) 13 REVOGADO

PG-078/20 Aquisição de lixas para acabamento em madeira 8 HOMOLOGADO

PG-079/20 Aquisição de veículos de passageiros, tipo sedan. 1 HOMOLOGADO

PG-080/20

Contratação de empresa de saúde ocupacional para gerencia-

mento da realização de exames periódicos de saúde, sob de-

manda, na cidade de São Paulo e na Baixada Santista.

1 REVOGADO

PG-081/20

Contratação de empresa especializada para a execução de ser-

viços de reforma e recuperação estrutural, tratamento e im-

permeabilização das paredes diafragma em concreto armado,

e das vigas metálicas do 2º, 3º e 4º subsolos, do prédio situa-

do na Av. Getúlio Vargas, nº 57, São Bernardo do Campo/SP.

1 REVOGADO

PG-083/20
Aquisição de acessórios para utilização e conservação de equi-

pamentos de segurança institucional.
16 HOMOLOGADO

PG-084/20
Registro de preços para aquisição de roletes para scanners

Avision AD230.
3 HOMOLOGADO

PG-085/20
Aquisição de suprimentos de informática para a impressora

modelo laser color Lexmark C950DE. 
4 HOMOLOGADO

PG-087/20

Contratação de empresa especializada para prestação conti-

nuada dos serviços de sanitização (desinfecção)  nas depen-

dências deste Tribunal.

1 HOMOLOGADO

PG-088/20
Contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de limpeza, asseio, conservação e higienização e limpeza
1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-083-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-088-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-087-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-085-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-084-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-081-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-080-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-079-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-078-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-077-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-076-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-075-2020.zip
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das fachadas e vidros externos, com cessão de mão de obra

especializada e fornecimento de insumos e equipamentos, a

serem executados na Microrregião Leste.

PG-089/20
Aquisição de materiais de manutenção (forros e perfis mon-

tantes)
2 HOMOLOGADO

PG-090/20 Aquisição de brocas, buchas e parafusos. 4 HOMOLOGADO

PG-091/20
Registro de preços para a aquisição de uniformes (camisetas e

combat shirts)
1 HOMOLOGADO

PG-092/20
Aquisição de impressoras Laser ou LED Coloridas A3, com ga-

rantia e suporte técnico “on site”, pelo período de 36 meses.
1 HOMOLOGADO

PG-093/20

Registro de preços para aquisição de consumíveis (toners e

kits  de  criação  de  imagens)  para  impressora  Lexmark  CX

417DE.

6 HOMOLOGADO

PG-094/20

Registro de preços para aquisição de equipamentos, li-

cenças e serviços de suporte para expansão da rede wi-

reless.

2 HOMOLOGADO

PG-095/20

Contratação de pessoa jurídica especializada na presta-

ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva do

sistema de automação, controle e supervisão predial e

do sistema de alarme e detecção de incêndio, instalados

no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa e na creche do TRT

da 2ª Região.

1 REVOGADO

PG-096/20 Aquisição de cabo lógico UTP 1 HOMOLOGADO

PG-097/20
Aquisição de materiais de marcenaria (dobradiças, fe-

chaduras, molas hidráulicas, cadeados, etc.).
24 HOMOLOGADO

PG-098/20

Contratação de serviço de suporte com atualização de softwa-

re para ambiente de virtualização VMware por período de 36

(trinta e seis) meses.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-092-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-098-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-097-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-096-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-095-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-094-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-094-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-094-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-093-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-091-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-090-2020.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2020/PG-089-2020.zip
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