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PREGÃO ELETRÔNICO
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Número Objeto
Quantidade

de itens
Situação

PG-001/21

Registro de preços para a contratação de empresa especializa-
da para a prestação dos serviços técnicos de digitalização, em
larga escala, de imagens de documentos em arquivo provisório
e definitivo.

1 HOMOLOGADO

PG-002/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para moderniza-
ção total e manutenção preventiva e corretiva do equipamento
balancim instalado no Edifício Sede do TRT da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-004/21
Contratação de empresa gerenciadora de meios de transporte
para deslocamento de servidores, magistrados e colaboradores
deste Tribunal.

1 HOMOLOGADO

PG-005/21
Registro de preços para a aquisição de suportes de mesa e te-
clados bluetooth para uso em notebooks, com garantia e su-
porte técnico pelo período de 12 (doze) meses.

3 REVOGADO

PG-006/21
Contratação de enlace redundante para interligação dos data-
centers Sede e FRB (10Gbps).

1 HOMOLOGADO

PG-007/21 Aquisição de licenças de software de orçamento de obras. 2 HOMOLOGADO

PG-008/21
Registro de preços para a aquisição de alcool etílico 70% (em
gel e spray) 6 HOMOLOGADO

PG-009/21
Registro de Preços para aquisição de máscaras e protetores fa-
ciais.

3 HOMOLOGADO

mailto:licita@trt2.jus.br
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-009-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-008-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-007-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-006-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-005-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-004-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-002-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-001-2021.zip
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp
https://www.gov.br/compras/
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PG-010/21 Contratação de serviço de buffet. 4 HOMOLOGADO

PG-011/21

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados de conservação, manutenção preventiva e corre-
tiva, com o fornecimento integral de peças para dois (02) eleva-
dores instalados no Fórum Trabalhista de Santo André.

1 HOMOLOGADO

PG-012/21 Contratação de capacitação em Windows 10 - MD 100. 1 HOMOLOGADO

PG-013/21
Aquisição de materiais hidráulicos I (buchas, plugues, grelhas,
etc).

84 HOMOLOGADO

PG-014/21
Aquisição de materiais hidráulicos II (adaptadores, cotovelos,
torneiras, etc).

56 HOMOLOGADO

PG-015/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para a elabora-
ção de projetos de adequação de acessibilidade.

4 HOMOLOGADO

PG-016/21
Registro de preços para a aquisição de rádios HT digital, bate-
rias e fones de ouvido.

3 HOMOLOGADO

PG-017/21
Aquisição de materiais para confecção de paredes e forros de
gesso.

6 HOMOLOGADO

PG-018/21
Contratação  da  reforma  da  fachada  do  Edifício  Sede,  com
demolição de toda alvenaria atual e instalação de sistema de
fachada ventilada de porcelanato técnico. 

1 REVOGADO

PG-019/21 Aquisição de licenças de software de orçamento de obras. 2 HOMOLOGADO

PG-020/21

Contratação  de  empresa  de  saúde  ocupacional  para
gerenciamento  da  realização  de  exames  periódicos  dos
magistrados e  servidores deste  Tribunal,  para determinadas
áreas  e/ou  especialidades,  na  capital  de  São  Paulo  e  na
Baixada Santista.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-020-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-019-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-018-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-017-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-016-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-015-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-014-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-013-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-012-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-011-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-010-2021.zip
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PG-021/21

Contratação  de  empresa  para  substituição  e  ampliação  do
sistema de ar-condicionado e instalação de renovação de ar,
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra,
além da manutenção preventiva e corretiva, para o Fórum de
Guarujá.

2 REVOGADO

PG-022/21
Registro  de  preços  para  aquisição  de  caixas  de arquivo  (de
papelão e de plástico)

3 HOMOLOGADO

PG-023/21

Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para  a
elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia Diagnóstica
com Avaliação Estrutural (Laudos), para os prédios do Fórum
Trabalhista  Ruy  Barbosa,  da  Creche  (anexa  ao  FTRB)  e  do
Fórum  Trabalhista  de  Santos,  com  indicação  da  solução
técnica para os problemas patológicos.

3 HOMOLOGADO

PG-024/21
Aquisição de materiais elétricos (Eletrodutos PVC, acessórios,
interruptores,  plugues,  tomadas,  adaptadores  e  módulos  de
linha Pial Plus).

33 HOMOLOGADO

PG-025/21
Aquisição de materiais elétricos (Sistema X, fusíveis, soquetes,
fitas, chaves-bóia, relés fotoeletrônico, sensores e disjuntores).

32 HOMOLOGADO

PG-026/21
Registro de preços para aquisição de roupeiros de aço de 3 e 4
portas.

2 HOMOLOGADO

PG-027/21

Registro de preços para aquisição de uniformes (calça tática,
combat  shirt,  bermuda,  camiseta,  cinto  tático,  boné,  bota
tática, terno masculino feminino, camisa social, gravata, cinto
social, sapato social masculino e feminino)

17 HOMOLOGADO

PG-028/21
Registro  de  preços  para  aquisição  de  equipamentos  de
educação física (crossover com smith, banco extensor lombar,
cadeira extensora, esteira)

4 HOMOLOGADO

PG-029/21
Contratação  de  empresa  especializada  em  construção  civil
para a reforma do prédio do Fórum Trabalhista de Guarujá.

1 REVOGADO

PG-030/21

Contratação de empresa especializada em fiscalização técnica
de serviços de engenharia para acompanhamento da execução
dos serviços de adequação e da substituição do sistema de ar
condicionado no Fórum Trabalhista de Guarujá.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-030-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-029-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-028-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-027-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-026-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-025-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-024-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-023-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-022-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-021-2021.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 12º 
andar - São Paulo-SP CEP: 01139-001
Telefone: (11) 3150-2000 ramal 2804
E-mail: licita@trt2.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

PG-031/21
Contratação  de  empresa  especializada  para  a  realização  de
serviço de manutenção das esquadrias metálicas e janelas do
Edifício Sede e Projeto Executivo prévio ao início dos serviços.

1 HOMOLOGADO

PG-032/21
Aquisição  de  materiais  de  lógica  e  áudio  para  a  Seção  de
Manutenção. (cabo paralelo, conector, organizador de cabo e
patch cord)

6 HOMOLOGADO

PG-033/21
Registro de preços para contratação de serviços de subscrição
de servidor de aplicação JBoss Enterprise.

8 REVOGADO

PG-034/21
Aquisição  de  blocos  autônomos  para  iluminação  de
emergência,  tipo aclaramento e  balizamento,  com tecnologia
LED.

2 HOMOLOGADO

PG-035/21 Registro de Preços para aquisição de adaptadores Wi-Fi. 2 REVOGADO

PG-036/21 Aquisição de portas de passagem para a Seção de Marcenaria. 4 HOMOLOGADO

PG-037/21 Aquisição de buchas e parafusos para a Seção de Marcenaria. 13 HOMOLOGADO

PG-039/21 Aquisição de dez scanners profissionais 1 HOMOLOGADO

PG-040/21
Aquisição de peças e nobreaks para manutenção de escâner
de Raio-X.

3 HOMOLOGADO

PG-041/21
Contratação de empresa gerenciadora de manutenção para os
veículos do Tribunal em garantia de fábrica.

1 HOMOLOGADO

PG-042/21 Aquisição de Scanner Planetário. 1 HOMOLOGADO

PG-043/21 Aquisição de desumidificadores 2 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-043-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-042-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-041-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-040-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-039-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-067-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-036-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-035-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-034-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-033-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-032-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-031-2021.zip


COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 12º 
andar - São Paulo-SP CEP: 01139-001
Telefone: (11) 3150-2000 ramal 2804
E-mail: licita@trt2.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

PG-044/21 Aquisição de coletores de dados. 1 HOMOLOGADO

PG-045/21 Aquisição de sistemas de arquivos deslizantes 1 HOMOLOGADO

PG-046/21 Aquisição de fechaduras biométricas. 1 HOMOLOGADO

PG-047/21
Aquisição de Certificados Digitais do tipo A3 para pessoa física
emitidos na Cadeia AC-JUS , 1 (uma) unidade de Certificado
Digital do tipo A3 para pessoa jurídica e visitas técnicas.

3 HOMOLOGADO

PG-048/21
Registro de Preços para aquisição de materiais de marcenaria
(MDF,  laminado  melamínico,  chapa  de  madeira,  lâmina  de
freijó e compensado de freijó).

9 REVOGADO

PG-049/21

Contratação  de  empresa  de  saúde  ocupacional  para
gerenciamento  da  realização  de  exames  periódicos  dos
magistrados e  servidores deste  Tribunal,  para determinadas
áreas  e/ou  especialidades,  na  capital  de  São  Paulo  e  na
Baixada Santista.

1 HOMOLOGADO

PG-050/21 Aquisição de licenças de uso do software Adobe InDesign. 1 HOMOLOGADO

PG-052/21
Contratação  de  Empresa  para  Prestação  de  Serviços  de
Manutenção  e  Recarga  de  Extintores  e  Mangueiras  Contra
Incêndios.

5 HOMOLOGADO

PG-053/21

Aquisição de perfis de alumínio para a Seção de Marcenaria
(Coluna  "X"  para  paineis,  batente  de  porta,  rodapé,  coluna
aberta  para  acoplagem,  capa  de  coluna  para  acoplagem  e
travessa "H").

6 REVOGADO

PG-054/21
Aquisição de perfis de alumínio para a Seção de Marcenaria
(Barra  para  encabeçamento/requadro,  cantoneiras,  leitos,
guia de teto, baguete e porta baguete).

6 HOMOLOGADO

PG-055/21

Contratação de empresa especializada para fornecimento  de
material e mão de obra para substituição dos guarda-corpos e
corrimãos dos mezaninos e escadarias do 22º ao 24º andar do
Edifício Sede.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-055-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-054-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-053-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-052-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-050-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-049-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-048-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-047-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-046-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-045-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-044-2021.zip
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PG-056/21
Aquisição  de  materiais  de  serralheria  para  a  Seção  de
Manutenção.

27 HOMOLOGADO

PG-057/21

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução
dos  serviços  previstos  no  projeto  de  adequação  de
acessibilidade  do  prédio  que  abriga  a  Unidade  Rio  Branco
deste Tribunal.

1 HOMOLOGADO

PG-058/21

Aquisição de 35 equipamentos  de ar-condicionado tipo split
para os Fóruns Ruy Barbosa (NOC e CPD),  de Guarujá,  de
Praia  Grande,  de  Santos,  de  Santana  de  Parnaíba  e  de
Guarulhos e 03 cortinas de ar para o Fórum de São Vicente.

9 HOMOLOGADO

PG-060/21

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução
dos  serviços  previstos  no  projeto  de  adequação  de
acessibilidade do prédio que abriga o Fórum Trabalhista de
Osasco.

1 HOMOLOGADO

PG-061/21 Aquisição de uniformes institucionais. 11 HOMOLOGADO

PG-062/21
Aquisição  de  ferragens  (puxadores,  passa  fio,  trincos  e
corrediças) para a Seção de Marcenaria.

8 HOMOLOGADO

PG-063/21
Contratação de empresa de engenharia para a execução dos
serviços de reforma das fachadas do Edifício-Sede do TRT da
2ª Região.

1 REVOGADO

PG-064/21
Aquisição  de  veículos  de  serviço  (Picape,  Minivan  Furgão  e
Minivan Passageiro).

3 HOMOLOGADO

PG-065/21

Contratação  de  pessoa  jurídica  para  prestação  de  serviços
técnicos de manutenção corretiva e preventiva, conservação e
assistência técnica, com equipe permanente, do sistema de ar-
condicionado,  bem  como  execução  dos  serviços  de  retrofit
(modernização)  dos  três  chillers  centrífugos,  do  Fórum
Trabalhista Ruy Barbosa.

1 HOMOLOGADO

PG-066/21

Aquisição de solução de alimentação de energia ininterrupta,
composta por nobreaks modulares, com serviços de instalação
e  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses,  com  manutenção
corretiva durante esse período.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-066-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-065-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-064-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-063-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-062-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-061-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-060-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-058-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-057-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-056-2021.zip
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PG-067/21

Registro  de  preços  para  contratação  de  pessoa  jurídica
especializada na capacitação e treinamento dos integrantes da
Brigada de Incêndio do TRT da 2ª Região (modalidades híbrida
e presencial).

6 REVOGADO

PG-068/21
Registro de Preços para aquisição de câmeras corporais para
uso no uniforme.

2 HOMOLOGADO

PG-069/21 Aquisição de desumidificadores 2 HOMOLOGADO

PG-070/21 Registro de Preços para aquisição de Notebooks. 2 HOMOLOGADO

PG-071/21
Registro de preços para aquisição de nobreaks com software
para gerenciamento de energia e módulo externo com baterias
em gabinete próprio.

2 HOMOLOGADO

PG-072/21

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 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 HOMOLOGADO

PG-073/21
Aquisição  de  placas  de  sinalização  de  emergência  para
diversos prédios.

22 HOMOLOGADO

PG-074/21

Contratação  de  empresa  para  substituição  e  ampliação  do
sistema de ar-condicionado e instalação de renovação de ar,
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra,
além da manutenção preventiva e corretiva, para o Fórum de
Guarujá.

1 REVOGADO

PG-075/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação
de  serviços  de  engenharia  consultiva  para  os
imóveis/unidades do TRT da 2ª Região.

10 HOMOLOGADO

PG-076/21
Contratação de serviço de manutenção e suporte técnico para
servidores Dell.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-076-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-075-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-074-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-073-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-072-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-071-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-070-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-069-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-068-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-067-2021.zip
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PG-077/21 Registro de preços para aquisição de lâmpadas e soquetes. 3 HOMOLOGADO

PG-078/21 Registro de preços para aquisição de papel toalha interfolhado. 2 HOMOLOGADO

PG-079/21

Contratação de empresa especializada para a substituição de
calhas,  rufos,  cumeeiras  e  condutores  verticais,  com
fornecimento  de  material  e  mão  de  obra,  na  cobertura  do
Fórum Trabalhista de Santos.

1 REVOGADO

PG-080/21 Aquisição de cadeiras tipo balcão. 1 REVOGADO

PG-081/21
Registro de Preços para aquisição de materiais para obras civis
(tinta,  impermeabilizante, massa corrida, rejunte, argamassa
impermeabilizante e areia).

23 HOMOLOGADO

PG-082/21 Aquisição de materiais hidráulicos. 30 HOMOLOGADO

PG-083/21 Aquisição de disjuntores e cabos de áudio 16 HOMOLOGADO

PG-087/21

Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  de
projeto executivo e fornecimento de material  e mão de obra
para instalação de gradil e portões no Fórum do Trabalho de
São Caetano do Sul.

1 REVOGADO

PG-089/21
Registro  de  preços  para  aquisição  de  dispositivos  de
armazenamento de dados (HD e SSD).

3 HOMOLOGADO

PG-090/21
Aquisição  de  materiais  de  expediente  e  para  embalagem  e
acondicionamento.

7 HOMOLOGADO

PG-091/21 Aquisição de insumos para scanner Canon DR-G2140. 2 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-091-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-090-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-089-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-087-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-083-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-082-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-081-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-080-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-079-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-078-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-077-2021.zip
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PG-092/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação
de  serviço  de  fornecimento  de  passagens  aéreas  nacionais,
internacionais e serviços correlatos.

1 HOMOLOGADO

PG-093/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação
do serviço de substituição de portas corta-fogo (PCF).

1 HOMOLOGADO

PG-094/21
Registro de preços para aquisição de materiais de marcenaria
(MDF,  laminado  melamínico,  chapa  de  madeira,  lâmina  de
freijó e compensado de freijó).

9 HOMOLOGADO

PG-095/21 Aquisição de baterias para nobreaks. 3 HOMOLOGADO

PG-096/21

Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação
dos serviços de recuperação, substituição e impermeabilização
de elementos construtivos e elementos estruturais do Fórum
Trabalhista de São Bernardo do Campo.

1 REVOGADO

PG-098/21
Registro  de Preços para  contratação  de serviço de acesso à
solução integrada de colaboração e comunicação corporativa.

5 HOMOLOGADO

PG-099/21

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução
dos  serviços  previstos  no  projeto  de  adequação  de
acessibilidade do prédio que abriga o Edifício Sede, localizado
na Rua da Consolação, 1272, São Paulo/SP.

1 REVOGADO

PG-101/21
Registro  de  preços  para  aquisição  de  adaptadores  de  rede
WiFi, incluindo garantia e suporte técnico do tipo "balcão".

2 HOMOLOGADO

PG-102/21

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução
dos  serviços  previstos  no  projeto  de  adequação  de
acessibilidade do prédio que abriga o Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa.

1 REVOGADO

PG-103/21

Contratação de pessoa jurídica para substituição e ampliação
do sistema de ar-condicionado e instalação de renovação de
ar,  com fornecimento  de  material,  equipamentos  e  mão  de
obra,  além  da  manutenção  preventiva  e  corretiva,  para  o
Fórum de Praia Grande.

1 REVOGADO

PG-104/21
Contratação de pessoa jurídica especializada em segurança da
informação para realização de testes externos de invasão em

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-102-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-104-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-103-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-101-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-099-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-098-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-096-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-095-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-094-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-093-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-092-2021.zip
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aplicações  e  endereços  de  internet  do  Tribunal  Regional  do
Trabalho da 2ª Região. 

PG-105/21

Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  de
substituição  e  ampliação  do  sistema  de  ar-condicionado  e
instalação de renovação de ar (com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra),  e de manutenção corretiva e
preventiva do sistema de ar-condicionado,  para o Fórum de
Guarujá.

1 REVOGADO

PG-106/21
Registro  de  preços  para  a  contratação  de  pessoa  jurídica
especializada  no  fornecimento  e  instalação  de  persianas
horizontais nas esquadrias do Edifício Sede.

9 REVOGADO

PG-107/21
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização
de  procedimento  de  demolição  controlada  das  fachadas  do
Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-108/21 Aquisição de serras circulares esquadrejadeiras. 1 HOMOLOGADO

PG-109/21
Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para
fornecimento  e  instalação  de  concertina  dupla  clipada  em
diversos imóveis utilizados por este Regional.

1 HOMOLOGADO

PG-111/21

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços  de  limpeza,  asseio,  conservação  e  higienização,  e
limpeza das fachadas e vidros externos, com cessão de mão de
obra especializada e fornecimento de insumos e equipamentos,
a serem executados nas Microrregiões Osasco e Sul.

1 HOMOLOGADO

PG-112/21

Contratação de pessoa jurídica prestadora de plano ou seguro
privado  de  assistência  à  saúde  odontológica,  por  adesão
voluntária  e  sem  carência,  para  atendimentos  de  natureza
clínica e cirúrgica.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-112-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-111-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-109-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-108-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-107-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-106-2021.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2021/PG-105-2021.zip
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