
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)

LICITAÇÕES REALIZADAS - 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO
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Número Objeto
Quantidade

de itens
Situação

PG-001/22

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de manutenção preventiva, corretiva, conservação e assis-
tência técnica, com fornecimento integral de peças, para os
sistemas de trilhos, plataformas mecânicas, motorizadas,
mono-gôndola, balancim, e de todos os sistemas de linhas
de vida verticais e horizontais,  bem como dos pontos de
ancoragem instalados na cobertura do Fórum Trabalhista
Ruy Barbosa.

1 REVOGADO

PG-002/22
Registro de preços para aquisição de cartuchos de toner
para impressora Xerox VersaLink C8000.

7 HOMOLOGADO

PG-003/22
Registro de preços para aquisição de suportes de mesa, te-
clados e mouses sem fio.

4 HOMOLOGADO

PG-004/22
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de desinsetização e desratização, com forneci-
mento de materiais e equipamentos.

1 HOMOLOGADO

PG-005/22
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de  serviços  de  suporte  para  subscrições  do  software
MySQL Enterprise Edition.

1 HOMOLOGADO

PG-006/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para a reali-
zação de procedimento de demolição controlada das facha-
das do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região, com fornecimento de projeto executivo anterior
à execução.

1 HOMOLOGADO

PG-007/22
Contratação de pessoa jurídica especializada em constru-
ção civil para reforma de adaptação e prestação de serviços
de  manutenção  preventiva  e  corretiva  do  sistema de  ar

1 HOMOLOGADO

mailto:licita@trtsp.jus.br
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-007-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-006-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-005-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-004-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-003-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-002-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-001-2022.zip
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp
https://www.gov.br/compras/
https://www.gov.br/compras/
mailto:licita@trtsp.jus.br
mailto:licita@trtsp.jus.br
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condicionado do edifício do Fórum Trabalhista de Cubatão.

PG-008/22 Aquisição de brocas e parafusos. 22 HOMOLOGADO

PG-009/22
Registro de preços para aquisição de água mineral (garra-
fas de 500/510ml e garrafões de 20l).

2 REVOGADO

PG-010/22
Registro de preços para aquisição de uniformes institucio-
nais.

16 HOMOLOGADO

PG-011/22

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, conser-
vação e  assistência técnica,  com fornecimento  de peças,
para os elevadores instalados na Região 5, que compreen-
de os Fóruns Trabalhistas de Cubatão, Ferraz de Vascon-
celos, Itaquaquecetuba, Suzano, São Bernardo do Campo e
São Caetano do Sul.

6 HOMOLOGADO

PG-012/22

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de manutenção preventiva, corretiva, conservação e assis-
tência técnica, com fornecimento integral de peças, para os
sistemas de trilhos, plataformas mecânicas, motorizadas,
mono-gôndola, balancim, e de todos os sistemas de linhas
de vida verticais e horizontais,  bem como dos pontos de
ancoragem instalados na cobertura do Fórum Trabalhista
Ruy Barbosa.

1 REVOGADO

PG-013/22
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços de transporte e guarda de fitas de backup do tipo LTO
em local remoto, controlado e monitorado.

3 HOMOLOGADO

PG-014/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviço de conexão ao backbone Internet no Brasil
por meio de enlace de fibra óptica.

1 HOMOLOGADO

PG-015/22
Registro de preços para aquisição de materiais de pintura
e de limpeza e higienização de desenho e documentos sen-
síveis.

29 HOMOLOGADO

PG-016/22 Aquisição de materiais de elétrica, áudio e lógica. 49 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-016-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-015-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-014-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-013-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-012-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-011-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-010-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-009-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-008-2022.zip
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PG-017/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação  dos  serviços  de  reforma do prédio,  substituição  e
manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condi-
cionado no Fórum Trabalhista de Guarujá.

1 HOMOLOGADO

PG-018/22
Registro  de  preços  para  fornecimento  de  materiais  de
drywall, forros e acessórios.

26 HOMOLOGADO

PG-019/22

Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de coleta, análise e emissão de laudos de exames
para a realização de exames subsidiários (análises clínicas,
exames radiológicos e métodos gráficos) para a avaliação
de  saúde  ocupacional,  sob  demanda,  na  cidade  de  São
Paulo.

11 HOMOLOGADO

PG-020/22
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica
especializada  no  fornecimento  e  instalação  de  persianas
rolô nas esquadrias do Fórum Trabalhista de Guarulhos.

26 HOMOLOGADO

PG-021/22
Contratação de pessoa jurídica gerenciadora de rede cre-
denciada para a manutenção de veículos em período de ga-
rantia.

1 HOMOLOGADO

PG-022/22 Registro de preços para aquisição de togas. 2 HOMOLOGADO

PG-023/22 Aquisição de compressores para chillers. 1 HOMOLOGADO

PG-024/22
Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializa-
da para a prestação dos serviços de jardinagem, com for-
necimento de materiais e equipamentos.

1 HOMOLOGADO

PG-025/22
Registro de preços para aquisição de materiais de marce-
naria (dobradiças, portas de passagem e adesivo de conta-
to).

3 HOMOLOGADO

PG-026/22
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços de emissão de certificados digitais do tipo A3, com visi-
tas técnicas.

4 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-026-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-025-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-024-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-023-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-022-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-021-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-020-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-019-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-018-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-017-2022.zip
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PG-027/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para forneci-
mento e instalação de persianas horizontais em madeira
nas esquadrias do Salão Nobre (Edifício Sede).

1 HOMOLOGADO

PG-028/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para remoção
de piso em pedra portuguesa e instalação de piso cimentí-
cio tipo granilite e fulget, com fornecimento de material e
mão de obra, em áreas do térreo e 1º subsolo do Fórum
Ruy Barbosa.

1 REVOGADO

PG-029/22
Registro de preços para aquisição de banquetas, cadeiras
tipo balcão e longarinas.

3 HOMOLOGADO

PG-030/22

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto
executivo e instalação de fachada ventilada em porcelanato
técnico no Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

1 REVOGADO

PG-031/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para substi-
tuição do sistema de hidrantes do Edifício-Sede.

1 REVOGADO

PG-032/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para presta-
ção de serviço de inspeção, manutenção (inclusive com tro-
ca de peças) e recarga de extintores de incêndio, e realiza-
ção  de  inspeção e  aplicação  de  testes  hidrostáticos  nas
mangueiras de combate a incêndio.

5 HOMOLOGADO

PG-033/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para forneci-
mento e instalação de persianas horizontais nas esquadri-
as do Edifício Sede.

9 HOMOLOGADO

PG-034/22 Aquisição de lixeiras fixas de parede. 2 REVOGADO

PG-035/22 Aquisição de insumos para scanner Canon DR-G2140. 2 HOMOLOGADO

PG-036/22
Aquisição de etiquetas com o selo "Acervo Histórico" e fitas
adesivas crepe.

2 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-036-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-035-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-034-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-033-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-032-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-031-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-030-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-029-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-028-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-027-2022.zip
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PG-037/22
Aquisição de climatizadores evaporativos, refrigeradores e
fornos micro-ondas.

5 HOMOLOGADO

PG-038/22
Registro de preços para aquisição de veículos de passagei-
ros, tipo SUV.

1 REVOGADO

PG-039/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para presta-
ção de serviços de substituição e ampliação do sistema de
ar condicionado e instalação de renovação de ar, com for-
necimento de material, equipamentos e mão de obra, além
da manutenção preventiva e corretiva, para o Fórum Tra-
balhista de Praia Grande.

1 HOMOLOGADO

PG-040/22
Registro de preços para aquisição de portais detectores de
metal.

2 HOMOLOGADO

PG-041/22

Contratação de pessoa jurídica especializada em constru-
ção civil para a execução dos serviços previstos no projeto
de  adequação  de  acessibilidade,  com  substituição  dos
guarda-corpos e corrimãos dos mezaninos e escadarias do
22º ao 24º andar, do prédio que abriga o Edifício Sede do
TRT da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-042/22
Registro de preços para a aquisição de armários de aço
(roupeiros).

2 REVOGADO

PG-043/22
Aquisição de itens para o sistema de prevenção e combate
a incêndio.

10 HOMOLOGADO

PG-044/22
Registro de preços para a aquisição de material de prote-
ção e segurança.

27 HOMOLOGADO

PG-045/22

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de  serviços  continuados  de  copeiragem,  com  cessão  de
mão de obra especializada e fornecimento de insumos, ma-
teriais, utensílios e equipamentos.

2 REVOGADO

PG-046/22
Registro de preços para a aquisição de equipamentos de
raio-x, do tipo scanner de bagagens e volumes.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-046-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-045-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-044-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-043-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-042-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-041-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-040-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-039-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-038-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-037-2022.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-047/22
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços de monitoramento e operação de TI em regime 24x7.

1 HOMOLOGADO

PG-048/22
Registro de Preços para aquisição de equipamentos para o
Centro de Treinamento da Polícia Judicial do Tribunal. 

12 HOMOLOGADO

PG-049/22
Contratação de renovação de suporte para o Software IBM
Spectrum Protect.

1 HOMOLOGADO

PG-050/22
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica
especializada  na  prestação  de  serviços  de  acessibilidade
comunicacional.

9 HOMOLOGADO

PG-051/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para remoção
de piso em pedra portuguesa e instalação de piso cimentí-
cio tipo granilite e fulget, com fornecimento de material e
mão de obra, em áreas do térreo e 1º subsolo do Fórum
Ruy Barbosa.

1 REVOGADO

PG-052/22

Contratação de empresa para substituição de cinco apare-
lhos  de  ar-condicionado  tipo  split  cassete,  com forneci-
mento de material e mão de obra, no edifício do Fórum de
Santos. 

1 HOMOLOGADO

PG-053/22
Aquisição  de  rádios  comunicadores  digitais  compactos
(com fones de ouvido).

1 HOMOLOGADO

PG-054/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para presta-
ção de serviços de tratamento de estruturas de concreto
armado e impermeabilização de cobertura do Fórum Tra-
balhista de Santos.

1 HOMOLOGADO

PG-055/22

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto
executivo e instalação de fachada ventilada em porcelanato
técnico no Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

1 REVOGADO

PG-056/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviços de elaboração de projeto executivo, forne-
cimento e instalação de sinalização de emergência.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-056-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-055-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-054-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-053-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-052-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-051-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-050-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-049-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-048-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-047-2022.zip
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PG-057/22
Aquisição de materiais de drywall, forros acústicos e aces-
sórios.

8 HOMOLOGADO

PG-058/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para elabora-
ção de projetos de renovação de ar do sistema de climati-
zação, em diversas unidades do Tribunal.

27 HOMOLOGADO

PG-059/22 Aquisição de materiais de elétrica e lógica. 15 HOMOLOGADO

PG-060/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para realiza-
ção de reforma das fachadas e do sistema de impermeabili-
zação da cobertura do prédio que abriga o Fórum Traba-
lhista de  São Caetano do Sul, com fornecimento de projeto
executivo anterior à execução.

1 HOMOLOGADO

PG-061/22

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de  serviços  continuados  de  copeiragem,  com  cessão  de
mão de obra especializada e fornecimento de insumos, ma-
teriais, utensílios e equipamentos.

2 HOMOLOGADO

PG-062/22
Registro de preços para aquisição de água mineral (garra-
fas de 500/510ml e garrafões de 20l).

2 HOMOLOGADO

PG-063/22
Aquisição de placas de madeira (MDF) e adesivo de conta-
to.

3 HOMOLOGADO

PG-064/22 Aquisição de aparelhos de ar-condicionado portáteis. 2 HOMOLOGADO

PG-065/22 Aquisição de lixeiras fixas de parede. 2 HOMOLOGADO

PG-066/22
Registro de preços para aquisição de equipamentos de se-
gurança eletrônica (monitores, nobreaks e câmeras).

5 HOMOLOGADO

PG-067/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviços de manutenção predial preventiva e cor-
retiva.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-067-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-066-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-065-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-064-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-063-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-062-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-061-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-060-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-059-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-058-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-057-2022.zip
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PG-068/22 Aquisição de veículos de passageiros, tipo monovolume. 1 REVOGADO

PG-069/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para substi-
tuição do sistema de ar condicionado, com fornecimento
de material,  mão de obra e de parte  dos equipamentos,
além da manutenção preventiva e corretiva, para o Fórum
Trabalhista de Santana de Parnaíba.

2 HOMOLOGADO

PG-070/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para a elabo-
ração de projetos de segurança contra quedas de trabalho
em altura, visando à instalação de linhas de vida, linhas
de retenção, pontos de ancoragem e outros elementos de
proteção, em diversas unidades do Tribunal.

35 HOMOLOGADO

PG-071/22

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

1 REVOGADO

PG-073/22
Registro de preços para aquisição de equipamentos para
condicionamento físico.

2 HOMOLOGADO

PG-075/22 Aquisição de lâmpadas e soquetes. 5 HOMOLOGADO

PG-076/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para o forne-
cimento, instalação e configuração de kits de controladores
de acesso.

1 REVOGADO

PG-077/22
Contratação  de  serviço  de  suporte  com  atualização  de
software para ambiente de virtualização VMware pelo perí-
odo de 12 (doze) meses.

4 HOMOLOGADO

PG-078/22 Registro de preços para aquisição de papel higiênico. 6 HOMOLOGADO

PG-079/22
Registro de preços para aquisição de papel toalha e sabo-
nete líquido.

3 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-079-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-078-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-077-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-076-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-075-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-073-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-071-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-070-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-069-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-068-2022.zip
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PG-081/22
Registro de preços para aquisição de estações retangulares
tipo 2 (ER2).

2 REVOGADO

PG-082/22

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infra-
estrutura da Sala Cofre, e seus respectivos subsistemas,
localizada no Edifício Sede do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-083/22
Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços
de clipping jornalístico on-line, impresso, televisivo e radio-
fônico para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-084/22 Aquisição de banquetas e cadeiras de reunião. 2 HOMOLOGADO

PG-085/22
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica
para a prestação de serviços de equipagem de viaturas.

3 REVOGADO

PG-087/22 Aquisição de armários de aço (roupeiros). 2 REVOGADO

PG-088/22
Aquisição de lixeiras de polipropileno com tampa, de 30 e 50
litros.

3 HOMOLOGADO

PG-089/22
Registro de preços para a aquisição de álcool etílico 70% (em
gel e aerossol).

5 HOMOLOGADO

PG-090/22
Registro de preços para a aquisição de máscaras descartá-
veis.

2 HOMOLOGADO

PG-091/22
Registro de preços para aquisição de câmeras digitais de uso
corporal.

2 HOMOLOGADO

PG-092/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de ar condicionado instalado nas dependências do
Fórum Trabalhista de Santos.

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-090-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-092-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-091-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-089-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-088-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-087-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-085-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-084-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-083-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-082-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-081-2022.zip
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PG-093/22 Registro de preços para aquisição de fornos micro-ondas. 2 HOMOLOGADO

PG-094/22

Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do
sistema de ar condicionado instalado nas dependências do
Fórum Trabalhista de São Vicente.

1 HOMOLOGADO

PG-095/22
Aquisição de cabos de fibra óptica,  cabos multicoloridos
UTP e organizadores plásticos.

2 HOMOLOGADO

PG-096/22

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de cabi-
nes e subestações de energia, incluindo atendimento emer-
gencial e ensaios de termografia.

4 HOMOLOGADO

PG-097/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para o forne-
cimento, instalação e configuração de kits de controladores
de acesso.

1 HOMOLOGADO

PG-098/22
Aquisição de licenças de software para modelagem virtual
de construções e reformas.

1 HOMOLOGADO

PG-099/22
Aquisição de um microcomputador,  incluindo instalação,
garantia e suporte técnico “on-site” por período de 60 (ses-
senta) meses.

1 REVOGADO

PG-100/22
Registro de preços para a aquisição de notebooks ultrapor-
táteis, com suporte técnico por 60 (sessenta) meses e ser-
viços de instalação.

2 HOMOLOGADO

PG-101/22
Contratação de expansão do equipamento de armazena-
mento de dados (storage) com extensão da garantia.

4 HOMOLOGADO

PG-102/22
Registro de preços para a contratação de serviços de subs-
crição de servidor de aplicação JBoss Enterprise Applicati-
on Platform.

5 HOMOLOGADO

PG-103/22
Registro de preços para aquisição de comutadores de bor-
da (switches) com suporte a PoE+.

5 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-103-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-102-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-101-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-100-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-099-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-098-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-097-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-096-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-095-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-094-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-093-2022.zip
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PG-104/22

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto
executivo e instalação de fachada ventilada em porcelanato
técnico no Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

1 REVOGADO

PG-106/22
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica
para a prestação de serviços de instalação de microcompu-
tadores e monitores.

2 HOMOLOGADO

PG-107/22
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP).

3 REVOGADO

PG-108/22
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica
para a prestação de serviços de equipagem de viaturas.

3 HOMOLOGADO

PG-109/22
Registro de Preços para aquisição de licenças perpétuas do
software Microsoft Office.

2 HOMOLOGADO

PG-110/22
Contratação de pessoa jurídica para substituição do siste-
ma de hidrantes do Edifício-Sede.

1 HOMOLOGADO

PG-111/22

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto
executivo e instalação de fachada ventilada em porcelanato
técnico no Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

1 HOMOLOGADO

PG-112/22
Registro de preços para aquisição de monitores para video-
conferência com webcam e dockstation embutidos.

1 HOMOLOGADO

PG-113/22

Registro de Preços para aquisição de licenças de uso e con-
tratação de serviços de suporte técnico e atualização tec-
nológica à Solução integrada de gerenciamento de serviços
de TI – Assyst e ferramenta de CMDB discovery, de inven-
tário eletrônico.

4 HOMOLOGADO

PG-114/22
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços de manutenção e suporte técnico para servidores de
rede.

1 HOMOLOGADO

PG-115/22
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço
de suporte técnico para roteadores BGP (Border Gateway
Protocol).

1 HOMOLOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-115-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-113-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-114-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-112-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-111-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-110-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-109-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-108-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-107-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-106-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-104-2022.zip
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PG-116/22

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização,
para atender ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa e à Cre-
che do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

3 HOMOLOGADO

PG-118/22
Contratação de pessoa jurídica especializada para a pres-
tação  de  serviços  de  locação de  caçambas  estacionárias
metálicas.

1 REVOGADO

https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-116-2022.zip
https://ww2.trtsp.jus.br/fileadmin/licitacoes/realizadas/Arquivos/2022/PG-118-2022.zip
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