
No 
do 

Item
Unidade Demandante

Coordenadoria e/ou Seção 
Requisitante

Descrição sucinta do objeto Descrição do item Breve Justificativa para a contratação Natureza do objeto
Valor total estimado 

(Limite estabelecido no 
SIGEO)

Qtde

Mês pretendido 
para início da 
prestação do 
serviço ou do 

fornecimento do 
bem

Mês de envio 
do ETP e TR 

para 
aprovação

Grau de 
prioridade da 
contratação

Principais Objetivos 
Estratégicos do PEI

Principais Ações 
Estratégicas do PEI

Principal 
Tema do 

PLS

Principais 
Objetivos do 

PDTIC

1
Secretaria Geral da 

Presidência
Seção de Acessibilidade e 

Inclusão

Programa de inclusão de pessoas com
Deficiência Intelectual - Contratação na
condição de aprendizes.

Inclusão de 7 aprendizes com
deficiência intelectual

Esta contratação se justifica pela necessidade de efetiva inclusão de pessoas com
deficiência intelectual no trabalho, em especial, atender à Convenção da Organização das
Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência , que prevê, em seu artigo
27, que o Estado deve "empregar pessoas com deficiência no setor público" e "promover o
emprego de pessoas com deficiência no setor privado";
Busca-se, com a contratação do Instituto Jô Clemente, a inclusão efetiva de pessoas com
deficiência intelectual no trabalho, sem restrição a uma deficiência específica, incluindo-se
aquelas que possuam o espectro autista, nos termos da Lei nº 12.764/2012.

A ação ora proposta visa minimizar o contexto de completa exclusão das pessoas com
deficiência intelectual ao trabalho no que respeita ao acesso a cargos e empregos
públicos. O ideal seria oferecer meios e condições para que estas pessoas concorram às
vagas oferecidas no concurso público em igualdade de condições com as demais pessoas,
necessitando, para tanto, da adequação do conteúdo programático do certame às
necessidades dos candidatos.

Sugere-se a contratação de instituição sem fins lucrativos para fornecer o serviço de
orientação pedagógica e emprego apoiado para efetivar a inclusão de pessoas com
deficiência intelectual e/ou autismo.
O emprego apoiado tem por objetivo garantir que o direito fundamental ao trabalho seja
assegurado a todas as pessoas, independentemente de sua deficiência ou limitação.
Inverte-se o processo tradicional de treinar e depois colocar as pessoas no ambiente de
trabalho. A colocação profissional, neste caso, vem auxiliar na qualificação do profissional.
A Lei nº 11.180/2005 exclui o limite de idade do aprendiz quando se tratar de pessoa com
deficiência. Dessa forma, a empresa terá condições de introduzi-lo ao ambiente laboral na
condição de aprendiz com o apoio de organizações do terceiro setor, responsáveis por
excelentes trabalhos de inclusão e capacitação profissional de pessoas com deficiência e,
após, contratá-lo como trabalhador definitivo e permanente da empresa, situação em que
será considerado para a cota de trabalhador com deficiência. O mesmo se diga em relação
aos órgãos públicos, pois, conquanto não possam contratar o profissional com deficiência
ao final da aprendizagem, à vista da regra do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
contribuirão para sua preparação para o ingresso no mercado regular de trabalho.
Cumpre registrar que, no presente caso, caberá ao Instituto Jô Clemente promover o apoio
necessário aos aprendizes com deficiência intelectual, com a orientação pedagógica
adequada à inclusão profissional dessas pessoas no ambiente de trabalho deste Tribunal,
dentre outras funções essenciais.

Convênio R$297.500,11 1 fevereiro/23 janeiro/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 3, 
Ação estratégica 23, 
Ação estratégica 26

Tema 15
OPEI2, 
OENT3

2
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Administração Predial

Aquisição de Lâmpadas e Soquetes

Aquisição de lâmpadas LED e
Soquetes de Porcelana a serem
utilizados em
manutenções corretivas, preventivas e
modernização do sistema de
iluminação das
Unidades do TRT 2 .

Os materiais para iluminação estão entre os itens mais utilizados pela
Seção de
Manutenção no desempenho de suas atividades de rotina e as lâmpadas
LED e
soquetes serão utilizados para continuar o processo de modernização do
atual sistema de iluminação

Material de consumo R$49.864,00 março/23 janeiro/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 5 OPEI2

3
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Elétrica e 

Dados

Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, do grupo gerador
marca Caterpillar, instalado no Edifício da
Unidade Administrativa II, Limão

Prover as necessidades de energia elétrica, nas ocasiões de interrupção
de fornecimento, garantindo a segurança dos servidores, magistrados,
jurisdicionados e equipamentos. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$8.219,00 abril/23 janeiro/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

4
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção de equipamentos
de inspeção por raios-X - Contrato novo
para equipamentos que perderam a garantia

Atender às Resoluções nº 435/2021, expedida pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e Resolução nº 315/2021, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), que orientam o controle do fluxo de pessoas
nas Casas de Justiça, bem como as disposições regulamentares
adotados por este Tribunal sobre o controle de acesso e o uso dos
aparelhos de Raio-X.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$0,00 abril/23 janeiro/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

5
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção de equipamentos
de inspeção por raios-X.

Atender às Resoluções nº 435/2021, expedida pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e Resolução nº 315/2021, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), que orientam o controle do fluxo de pessoas
nas Casas de Justiça, bem como as disposições regulamentares
adotados por este Tribunal sobre o controle de acesso e o uso dos
aparelhos de Raio-X.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$151.500,00 abril/23 janeiro/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

6
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário
Estação Retangular tipo 2; Estação de
Trabalho tipo 3

Aquisição de mobiliário para atendimento de demandas reprimidas e
reserva técnica. Faz-se necessária ante o retorno do trabalho presencial.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 300 maio/23 janeiro/23 Alta Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

7
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços

Contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de caçambas para
remoção de resíduos sólidos gerados pela
marcenaria e manutenção.

Locação de caçambas para remoção
de resíduos sólidos da seção de
marcenaria e manutenção dando a
correta destinação aos resíduos
sólidos gerados.

Serviço é necessário para dar a correta destinação aos resíduos sólidos
gerados pela seção de  marcenaria e manutenção.

Outras locações R$34.215,71 1 maio/23 janeiro/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023- 1ª REVISÃO



8
Secretaria de Gestão 

de Pessoas

Coordenadoria de Serviços 
Integrados à Promoção da 

Qualidade de Vida

Contratação de empresa prestadora de
plano de saúde ou seguro privado de
assistência à saúde.

Contratação de empresa prestadora de
plano de saúde ou seguro privado de
assistência à saúde (Lei nº 9.656/98,
artigo 1º, I e II), que ofereça serviços
de assistência médico-hospitalar,
ambulatorial e obstétrica, exames
complementares e serviços auxiliares
de diagnóstico e terapia, inclusive
cobertura para doenças e lesões
preexistentes e/ou crônicas e
internações, por rede própria e/ou
credenciada, no mínimo, na Jurisdição
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região, destinados a magistrados e
servidores, ativos e inativos deste
Tribunal, e a seus respectivos
dependentes e dependentes especiais,
bem como pensionistas, sem limite de
idade, na forma disciplinada pela
legislação em vigor, em especial a Lei
nº 9.656/98.

Prestação de assistência à saúde suplementar a magistrados e
servidores, ativos e inativos (total estimado em 9.226 beneficiários) deste
Tribunal, e a seus respectivos dependentes e dependentes especiais,
bem como pensionistas, sem limite de idade, em conformidade à
Resolução nº 294/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
(Regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para
magistrados e servidores do Poder Judiciário) e ao art. 230 da Lei nº
8.112/90 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$84.704.497,00 1 junho/23 janeiro/23 Alta Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 22 Tema 14 OENT6

9
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção de elevadores da
Região 1 (Sede)

Atender a legislação e promover o conforto , segurança e acessibilidade
vertical no transporte de passageiros

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$464.640,00 1 julho/23 janeiro/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

10
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção preventiva e
corretiva, conservação e assistência
técnica de ar condicionado, Região 3

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva, conservação e
assistência técnica de ar condicionado, 
Região 3, UJ Rio Branco e UA III
Edgard Teothônio Santana

Atender a legislação e manter o conforto térmico dos usuários e
servidores

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$122.412,00 julho/23 janeiro/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

11
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Compras e 
Licitações

Contratação de acesso à solução "Zênite
Fácil", pelo período de 12 meses.

Acesso ao acervo da empresa Zênite,
onde constam informações a respeito
de licitações e contratos
administrativos, pertinentes aos
planejamentos e julgamentos dos
procedimentos de obras, serviços e
aquisições de bens, assim como, aos
aspectos das execuções e
fiscalizações contratuais, entre outros
temas relacionados.

A contratação proposta justifica-se em virtude da demanda permanente
de capacitação, atualização e informação dos membros da Comissão
Permanente de Licitações, dos pregoeiros e demais servidores que
trabalham diretamente com os assuntos pertinentes à área de licitações
e contratos administrativos. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$3.000,00 1 março/23 fevereiro/23 Baixa

Objetivo estratégico 3, 
Objetivo estratégico 4, 
Objetivo estratégico 6, 
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 8

Ação estratégica 1, 
Ação estratégica 5, 
Ação estratégica 7, 
Ação estratégica 11, 
Ação estratégica 12, 
Ação estratégica 19

Tema 1

12
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Núcleo de Governança das 
Contratações

Contratação de cursos e capacitações para
aprimorar as competências de todos(as)
os(as) servidores(as) envolvidos(as) na
gestão de contratações do TRT2

Contratação de cursos e capacitações
para os(as) servidores(as)
envolvidos(as) na gestão de
contratações do TRT2, englobando as
necessidades de todas as unidades
que compõem a Secretaria de
Planejamento e Acompanhamento de
Licitações e Contratos (SPACL), a
depender da priorização de demandas
elencadas no Plano Anual de
Contratações (PAC 2023), e conforme
disponibilidade orçamentária para o
exercício de 2023.

1. Efetivar o que dispõe a Resolução 347/2020 do CNJ na SPACL,
capacitando
seus servidores para promover a governança das contratações no TRT2;
2. Alinhar a SPACL às diretrizes do Mapeamento de Competências do
TRT2; e
3. Aprimorar as competências de todos(as) os(as) servidores(as)
envolvidos(as) na gestão de contratações, identificando e sanando os
gaps
de competências técnicas existentes, visando o desenvolvimento
profissional contínuo.

Serviço não 
continuado

R$25.000,00 A definir março/23 fevereiro/23 Média
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 20 Tema 1

13
Secretaria de Gestão 

Estratégica
Coordenadoria de 

Governança e Projetos 
Capacitação sobre Big Data para a área de
Riscos e Compliance

Capacitação para entender como
funciona o uso do Big Data para área
de Riscos e Compliance, o que poder
ser feito com os dados coletados e os
resultados que podem ser adquiridos.

A contratação da capacitação é necessária tendo em vista a importância
da Inteligência Artificial e a utilização do Big Data para a para área de
Riscos e Compliance. As tecnologias inteligentes de cruzamentos de
dados auxiliam na análise dos dados coletados e podem ser muito
eficientes e trazer agilidade a processos de tomada de decisão.

Serviço não 
continuado

R$20.000,00 março/23 fevereiro/23 Média
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 10

Ação estratégica 12, 
Ação estratégica 15

Tema 16

OENT2, 
OPEI7, 
OENT7, 
OPEI4, 
OENT3

14
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Planejamento e Gestão 

Imobiliária

Contratação de laudos locatícios
mercadológicos

Os laudos locatícios mercadológicos tem por objetivo apurar o valor de
mercado de locações, visando a análise de viabilidadede manutenção do
contrato e negociação junto aos proprietários.

Serviço não 
continuado

R$10.000,00 5 abril/23 fevereiro/23 Baixa Objetivo estratégico 4 Ação estratégica 8 Tema 8

15
Secretaria de Gestão 

de Pessoas
Coordenadoria de Legislação 

de Pessoal

Cursos de capacitação aos servidores
lotados nas Seções da Coordenadoria de
Legislação de Pessoal

Cursos e capacitações relativas à
legislação de pessoal, em especial às
atualizações jurisprudenciais e
legislativas

Para aperfeiçoamento das atividades da Coordenadoria, bem como para
atendimento do item “4” da Auditoria Interna nº 01/2019 (“Avaliar a
elaboração de um plano anual de capacitação contemplando ações
periódicas de treinamento para os servidores, a partir das competências
necessárias ao desenvolvimento das atividades diárias da unidade
atendida, com carga horária mínima de 20 horas/ano, em alinhamento
ao Objetivo 1, Indicador 2, do Plano Estratégico do Tribunal.”)

Serviço não 
continuado

R$35.000,00 abril/23 fevereiro/23 Média Objetivo estratégico 3 Ação estratégica 7 Tema 16

16
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Seção de Avaliação Técnica e 
Registros Legais

Recuperação estrutural da caixa d'água de
Santos

Garantir a integridade da edificação Obra / Reforma R$280.000,00 maio/23 fevereiro/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

17
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário  Roupeiro 3 portas; Roupeiro 4 portas
Aquisição de mobiliário para atendimento de demandas reprimidas e
reserva técnica. Faz-se necessária ante o retorno do trabalho presencial.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 160 maio/23 fevereiro/23 Alta Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

18
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo
Palete de madeira padrão PBR1,
dimensões de 1,20 x 1,0 m.

reposição de material para utilização da Seção de Almoxarifado na
organização dos bens em estoque e recebimento de materiais

Material de consumo R$0,00 200 maio/23 fevereiro/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

19
Secretaria de 

Comunicação Social
Capacitação de servidores em
comunicação digital

Reciclagem de conhecimentos e
conhecer boas práticas entre tribunais.
Pretende-se solicitar a participação em
evento de grande porte sobre a
temática comunicação digital - previsto
para maio de 2023

Os cursos são necessários para reciclagem de conhecimentos,
aperfeiçoamento de nossas atividades e também para que possamos
conhecer boas práticas entre outros órgãos do país.

Serviço não 
continuado

R$3.600,00 maio/23 fevereiro/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.



20
Secretaria de Gestão 

de Pessoas

 Seção de Gestão da 
Certificação Digital e do 
Registro em Sistemas 

Eletrônicos

Aquisição de certificados digitais A3 e
visitas técnicas.

Aquisição de 1.594 certificados digitais
A3 padrão ICP Brasil, com cadeia AC-
JUS, 45 visitas técnicas para emissão
de certificados nas dependências do
Tribunal e 2.156 tokens para
armazenamento dos certificados.

Para cumprimento do inciso IV do Art. 2º da Resolução CSJT Nº
186/2017: "fornecer pelo menos 2 (dois) certificados digitais para cada
magistrado, preferencialmente de autoridades certificadoras diferentes, e
pelo menos 1 (um) certificado digital para cada usuário interno do PJe,
substituindo-os no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da expiração
da validade e imediatamente nos casos de defeitos que impeçam a
utilização."

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra, Material de 

consumo

R$106.230,09 1 junho/23 fevereiro/23 Alta Objetivo estratégico 7 Ação estratégica 17 Tema 1

21
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 

de Infraestrutura Civil e 
Arquitetura

Reforma Geral do Fórum de Santos
Recuperação de elementos desgastados e adaptação a realidade
arquitetônica adequada aos usuários

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$7.000.000,00 junho/23 fevereiro/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

22
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de serviços de vigilância e
segurança Circunscrição SP Capital

Proporcionar a continuidade dos serviços prestados pelos Vigilantes, os
quais são de suma importância na manutenção da ordem e prevenção de 
ocorrências nas edificações do Regional, auxiliando os Agentes de
Polícia Judicial na segurança orgânica e patrimonial.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$9.058.126,00 1 junho/23 fevereiro/23 Alta
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

23
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de serviços de vigilância e
segurança - Circunscrição Guarulhos

Proporcionar a continuidade dos serviços prestados pelos Vigilantes, os
quais são de suma importância na manutenção da ordem e prevenção de 
ocorrências nas edificações do Regional, auxiliando os Agentes de
Polícia Judicial na segurança orgânica e patrimonial.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$2.183.591,00 1 junho/23 fevereiro/23 Alta
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

24
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de serviços de vigilância e
segurança - Circunscrição - ABCD

Proporcionar a continuidade dos serviços prestados pelos Vigilantes, os
quais são de suma importância na manutenção da ordem e prevenção de 
ocorrências nas edificações do Regional, auxiliando os Agentes de
Polícia Judicial na segurança orgânica e patrimonial.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$1.957.515,00 1 junho/23 fevereiro/23 Alta
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

25
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de ServiçosAquisição de togas

Aquisição de vestimentas padrão e
adequadas ao exercício do cargo da
magistratura (15 Togas de Gala e 30
Togas de Uso Diário).

Garantir aos magistrados deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho a
apresentação ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do
cargo, considerando que o estoque atual atenderá novos juízes
empossados até o primeiro semestre de 2022.

Material de consumo R$26.100,00 45 junho/23 fevereiro/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 1

26
Secretaria de 

Cerimonial, Ev. e Rel. 
Institucionais

Contratação de empresa para prestação de
serviço de buffet para eventos e cursos

Alimentação e bebidas para guarnecer
eventos institucionais e cursos
(seminários, treinamentos,
congressos, etc)

Atendimento às demandas de buffet para eventos/cursos institucionais

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$215.000,00 1 junho/23 fevereiro/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 1, 
Ação estratégica 2

Tema 1

27
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção do ar condicionado
dos Fóruns da Região 8 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
do ar condicionado dos Fóruns da
Região 8 (Barueri, Cajamar, Itapevi,
Santana de Parnaíba e Caieiras)

Atendimento a normas e manutenção de conforto técnico a
jurisdicionados, servidores e magistrados.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$117.942,00 1 agosto/23 fevereiro/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

28
Secretaria de Gestão 

Jurisprudencial
Coordenadoria de Gestão 

Documental

Contratação de empresa para prestação de
serviços logísticos complementares de
gestão documental para o acervo de
guarda provisória, intermediária e
permanente do Tribunal.

A contratação tem por objetivo
propiciar a oferta de postos de
trabalhos terceirizados residentes
especializados,destinados à prestação
de serviços de apoio à Coordenadoria
de Gestão Documental na consecução
das diferentes atividades relacionadas
ao gerenciamento do acervo

 documental do Tribunal. 

A continuidade do serviço encontra fulcro na necessidade de fornecer
apoio logístico e operacional ao Programa de Gestão Documental do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com vistas à
economicidade, racionalização e eficiência no amplo rol de serviços
prestados pela Coordenadoria de Gestão Documental em sua atribuição
institucional de apoio direto à atividade judicante e administrativa, e
atendimento aos advogados e jurisdicionados.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$7.127.423,00 agosto/23 fevereiro/23 Alta
Objetivo estratégico 3, 
Objetivo estratégico 4, 
Objetivo estratégico 8

Ação estratégica 24

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

29 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem

Aquisição de medicamentos utilizados nos
ambulatórios médicos do Edifício-Sede e
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa nos
atendimentos de urgência/emergência e
em eventos externos.

Aquisição de medicamentos utilizados
nos ambulatórios médicos do Edifício-
Sede e Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa nos atendimentos de
urgência/emergência e em eventos
externos.

Aquisição anual para atendimento da demanda assistencial dos
ambulatorios (FRB e Ed. Sede).

Material de consumo R$11.000,00 maio/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

30
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Administração Predial

Aquisição de Púlpito de Acrílico para
eventos e solenidades

Aquisição de Púlpito de Acrílicos para
eventos e solenidades

Devido ao tempo e uso dos acrílicos existentes algumas peças estão
danificadas e quebradas. Trata de aquisição para substituição das
necessárias e peça sobressalente para eventos externos ao Fórum Ruy
Barbosa e d. Sede

Bem permanente / 
equipamento

R$12.000,00 4 maio/23 março/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 2 OPEI1

31 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Contratação de empresa especializada em
remoção hospitalar em ambulância tipo D,
modalidade área protegida

Contratação de empresa especializada
de remoção hospitalar em ambulância
avançada (tipo D), com equipe
formada por médico, enfermeiro e
socorrista, para cobertura 24h por dia,
7 dias por semana, mediante
acionamento à distância pela unidade
demandante, para outro serviço
médico de complexidade maior.

Alguns atendimentos de emergência e urgência demandam
encaminhamento imediato para unidade de saúde de maior
complexidade e, para tal, se faz necessário remover a pessoa em
ambulância tipo D/UTI, com equipamentos, insumos, medicamentos e
equipe condizente com o risco, para reduzir o risco de graves
consequências, até mesmo fatais, às vítimas.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$18.200,00 maio/23 março/23 Média
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 9

Tema 1

32
Secretaria de 

Comunicação Social
Assinatura do jornal A Tribuna Assinatura digital do jornal A Tribuna 

O serviço é necessário para apoio das atividades de relacionamento com
imprensa e divulgações do Tribunal 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$300,00 maio/23 março/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

33 Secretaria de Saúde Sesmt
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual - EPIs para servidores da SESMT

Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs para
servidores da SESMT

Suprir com EPIs os servidores da SESMT, para utilizarem em suas
visitas decorrentes das ações do PGR.

Material de consumo R$1.500,00 1 maio/23 março/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Tema 1

34
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Núcleo de Modelagem da 
Informação da Construção

Reforma dos banheiros públicos e dos
acessos do Fórum Ruy Barbosa

Adequação às normas de acessibilidade Obra / Reforma R$3.500.000,00 junho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

35
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Núcleo de Modelagem da 
Informação da Construção

Contratação de apoio à fiscalização técnica
para a reforma geral do Fórum de Santos

Garantir a fiscalização adequada à obra
Serviço não 
continuado

R$300.000,00 junho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

36 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem

Aquisição de insumos e suprimentos
utilizados em consultórios, enfermagem,
atendimentos de urgência/emergência e
em eventos externos

SSAUDE / SSAUDE / Aquisição de
insumos e suprimentos utilizados em
consultórios, enfermagem,
atendimentos de urgência/emergência
e em eventos externos: Bandagens,
seringas, gaze, luvas esterilizadas,
ataduras, equipo, cateter intravenoso,
fita micro-porosa, agulhas, etc.

Aquisição anual para atendimento da demanda assistencial dos
ambulatorios (FRB e Ed. Sede).

Material de consumo R$17.000,00 junho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

37
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo

Aquisição de fita adesiva crepe e fita
adesiva polipropileno; canetas; copo
descartável de 200 ML ; Bobina de
papel térmico, 40 M X 76 MM; Fita
para o rotulador eletrônico BROTHER
PT70 12mm x 8m branca;Pilha
alcalina pequena ref. Aa - cartela c/ 04
und

Reposição de estoque para fornecimento dos materiais às diversas
unidades.

Material de consumo R$37.795,00 24450 junho/23 março/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

38
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de equipamentos diversos
Micro-ondas 110v e 220v,
Refrigerador 110v; ; bebedouros de
água tipo pressão (110v e 220v)

Aquisição para atendimento de demandas reprimidas, bem como para
manter uma pequena reserva técnica em caso de quebra ou adição do
bem em alguma unidade do Tribunal.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 275 junho/23 março/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1



39
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Compras e 
Licitações

Contratação de agência de publicidade
para publicação de extratos de licitações e
outros atos deste Tribunal na seção
destinada à Publicidade Legal Nacional
(editais) em um jornal diário de grande
circulação.

A contratação do serviço de publicidade legal é necessária em virtude da
obrigatoriedade de publicação de extrato do edital em jornal diário de
grande circulação, conforme consta do §1º do art. 54 da Lei 14.133/2021. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$20.001,00 1 julho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 4

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

40 Secretaria de Saúde
Seção de Programas de 

Saúde

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de coleta, análise e
emissão de laudos de exames laboratoriais,
exames radiológicos e métodos gráficos,
para avaliação de saúde ocupacional de
servidores

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de coleta,
análise e emissão de laudos de
exames laboratoriais, exames
radiológicos e métodos gráficos, para
avaliação de saúde ocupacional de
servidores, conforme Programa de
Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO do TRT-2.

O PCMSO do TRT2 prevê que os(as) servidores(as) lotados(as) em
áreas insalubres/consideradas de risco, assim como os Agentes de
Segurança, para manutenção da GAS, devem realizar exames médicos
regulares específicos como parte da avaliação anual (exame médico
periódico), exames esses que devem ser custeados pelo órgão.
Adicionalmente, os servidores que, pela natureza de suas atividades,
necessitem de capacitação específica para trabalho em espaço
confinado e/ou em altura (NRs 33 e 35), também precisam passar por
exames complementares para verificar a aptidão em participar dos
treinamentos práticos e sua aplicação em suas rotinas de trabalho.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$115.070,00 julho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 8 Tema 14

41
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Núcleo de Modelagem da 
Informação da Construção

Serviço de remoção de piso de pedra
portuguesa e instalação de piso cimentício
tipo granilite e fulget, com fornecimento de
material e mão-de-obra, em áreas do térreo
e 1º subsolo do Fórum Ruy Barbosa

Adequação às normas de acessibilidade Obra / Reforma R$950.000,00 julho/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

42
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Segurança contra Incêndio

Sinalização de emergência do Fórum Ruy
Barbosa

Necessidade de atender legislação e adequar ao atendimento aos
usuários

Material de consumo R$742.000,00 julho/23 março/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

43
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Empresa gerenciadora de meios de
transporte para deslocamento de
servidores e colaboradores deste Tribunal.

Proporcionar transporte dos servidores e colaboradores nas missões
institucionais deste Tribunal

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$120.000,00 julho/23 março/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 13

44
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Registro de preços para aquisição de
nobreaks e outros equipamentos para
modernização do sistema de CFTV

Atender às Resoluções nº 435/2021, expedida pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e Resolução nº 315/2021, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), que orientam a instalação e sistemas de
segurança eletrônica nas unidades judiciais e administrativas.

Material de 
consumo, Bem 
permanente / 
equipamento

R$0,00 julho/23 março/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

45
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte
Aquisição de veículos institucionais

Aquisição de veículos institucionais
(Sedan Híbrido) 

Necessidadede renovação da frota tendo em vista o perfil antieconômico
de alguns veículos atualmente empregados, além de problemas
rotineiros que vêm apresentando, tendo influência direto no cumprimento
das demandas e gerando uma falta de confiança e segurança no
transporte

Bem permanente / 
equipamento

R$732.000,00 4 julho/23 março/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 12

46
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Aquisição itens de acordo com a Portaria
GP nº 12/2021

Aquisição itens de acordo com a Portaria GP nº 12/2021, para o efetivo
uso e para ações de treinamento e habilitação ao uso do equipamento.

Material de consumo R$135.091,50 agosto/23 março/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

47
Secretaria Geral da 

Presidência
Centro de Memória do TRT-2

Contratação de serviço de plataforma de
acesso ao Diário Oficial da União, ao longo
das décadas, assim como dos diários
oficiais dos estados, em formato PDF.

Uma das mais importantes atribuições do Centro de Memória do TRT-2
é a pesquisa e divulgação da memória da instituição (prevista no Ato GP
40/2018, na Resolução CNJ 324/2020 e no Ato Conjunto TST.CSJT
37/2021). Contar a história do órgão, bem como dos personagens que
ajudaram a construir o que a instituição é hoje é ação que resulta não
apenas na valorização de servidores e magistrados que aqui atuam e/ou
atuaram, como também no sentimento de pertencimento. No âmbito
externo, dá transparência aos fatos, publicidade aos acontecimentos e
compreensão, por parte do cidadão, de como o órgão agiu e age ao longo 
dos tempos. A contratação de um serviço que permita acesso ao Diário
Oficial (seja da União, seja dos estados) permite que tenhamos precisão
nos dados que são inseridos nos textos mensalmente produzidos pelo
setor. Sem a assinatura do serviço não é possível acesso ao PDF da
publicação, o que impossibilita a confirmação de dados que, muitas
vezes, só se revelam ou se provam quando da checagem com a íntegra
da publicação do órgão oficial. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$400,00 agosto/23 março/23 Média
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2, 
Ação estratégica 5

Tema 1
OPEI1, 
OPEI4

48
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção de elevadores das
unidades da Região 3. 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
de elevadores das unidades da Região
3 (F. T. Guarulhos e UA III-Edgard
Theotônio Santana)

Atender a legislação e promover o conforto, segurança e acessibilidade
vertical no transporte de passageiros

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$60.885,00 1 setembro/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

49
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para manutenção
de elevadores das unidades da Região 7 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
de elevadores das unidades da Região
7 (Guarujá, Santos, Diadema e Mogi
das Cruzes)

Atender a legislação e promover o conforto, segurança e acessibilidade
vertical no transporte de passageiros

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$77.484,00 1 setembro/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

50
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para manutenção
de elevadores das unidades da Região 8 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
de elevadores das unidades da Região
8 (Barueri, Carapicuíba e Santana de
Parnaíba)

Atender a legislação e promover o conforto, segurança e acessibilidade
vertical no transporte de passageiros

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$22.652,00 1 setembro/23 março/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

51
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Compras e 
Licitações

Contratação de acesso à solução "Sollicita
Plano Rubi Basic" da empresa Editora
Negócios Públicos do Brasil.

Em virtude da demanda permanente de capacitação, atualização e
informação dos agentes envolvidos nos processos de contratações do
Tribunal, como os membros da Comissão Permanente de Licitação,
pregoeiros e todos os servidores integrantes em qualquer uma das
funções e etapas pertinentes à área de licitações e contratos
administrativos.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$6.000,00 1 maio/23 abril/23 Baixa

Objetivo estratégico 3, 
Objetivo estratégico 4, 
Objetivo estratégico 6, 
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 8

Ação estratégica 1, 
Ação estratégica 5, 
Ação estratégica 7, 
Ação estratégica 8, 
Ação estratégica 11, 
Ação estratégica 12, 
Ação estratégica 16, 
Ação estratégica 19

Tema 1

52 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem

Aquisição de Eletrodos para DEA (infantil e
adulto), descartáveis e conjuntos de
baterias para as unidades do TRT-2 que
possuem os referidos equipamentos.

Material de Consumo (Eletrodos para
o DEA) - Aquisição de Eletrodos para
DEA (infantil e adulto), descartáveis,
para uso nos desfibriladores externos
automáticos - DEA, marca Cmos
Drake Life Futura, e Conjuntos de
baterias e pares de eletrodos (adulto e
infantil) para uso nos Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA, marca
HeartSine, modelo SamaritanPad
350P e 300P para as unidades do
TRT-2 que possuem os referidos
equipamentos.

Uso nos desfibriladores externos automáticos para atendimentos de
parada cardiorrespiratória

Material de consumo R$24.000,00 junho/23 abril/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

53 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Capacitação em ACLS - Suporte avançado
de vida

Curso de capacitação em ACLS
(bianual) - Suporte avançado de vida
realizado por médicos e enfermeiros

Curso de atualização em Suporte Básico de Vida para profissionais da
saúde (médicos e enfermeiros) realizado a cada 

Serviço não 
continuado

R$22.000,00 13 junho/23 abril/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

54 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Capacitação em BLS - Suporte básico de
vida, realizadopor técnicos de enfermagem
e agentes de segurança

SSAUDE / SSAUDE / Curso de
capacitação em BLS (bianual) -
Suporte básico de vida - realizado por
técnicos de enfermagem e agentes de
segurança

Curso de atualização em Suporte Básico de Vida para profissionais
administrativos (técnicos em enfermagem e agentes de segurança)

Serviço não 
continuado

R$16.000,00 35 junho/23 abril/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1



55
Diretoria-Geral da 

Administração
Divisão de Gestão 

Socioambiental
Aquisição de brindes institucionais

1 - Estimular a reflexão e a adoção de práticas cotidianas comprometidas
com a redução de impactos socioambientais negativos, estendendo-as
para além do ambiente de trabalho, por meio de cursos, diálogos,
palestras e campanhas, conforme preconizado no Artigo 10, Inciso II do
Ato GP 26/2019 (Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT-2)
2 - Promover a Política de Responsabilidade Socioambiental junto ao
corpo funcional e colaboradores conforme Ação 3 do Tema 16 do PLS-
TRT2.

Material de consumo R$3.400,00 1 junho/23 abril/23 Média
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2

Ação estratégica 3, 
Ação estratégica 4

Tema 14

56 Secretaria de Saúde Sesmt
Assinatura da ABNT Coleção - com 30
normas - válida por 1 ano

Assinatura da ABNT Coleção - com 30
normas - válida por 1 ano

Renovação da atual assinatura, aquisição de pacote com 30 normas
ABNT. Diante da quantidade de normas já adquiridas, a assinatura do
referido pacote é suficiente para atendimento da demanda.

Serviço não 
continuado

R$2.000,00 1 junho/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 1

57 Secretaria de Saúde Seção de Psicologia
Aquisição de Testes Psicológicos e
Protocolos de Avaliação

SSAUDE / SSAUDE / Testes
Psicológicos e material de consumo
(protocolos de avaliação)

Testes Psicológicos Expressivos, Projetivos e outros. Licenças de
correções informatizadas, folhas de aplicação e demais materiais de
consumo destinados a elaboração de Laudos de avaliações psicológicas.

Material de consumo R$3.500,00 junho/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 1

58 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Aquisição de recarga de oxigênio medicinal
por empresa especializada.

SSAUDE / SSAUDE / Fornecimento
de oxigênio - Aquisição de recarga de
oxigênio medicinal por empresa
especializada.

Prover os ambulatórios de elementos necessários ao atendimento
médico de urgência e emergência

Material de consumo R$2.000,00 julho/23 abril/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

59
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial

Contratação de manutenção preventiva /
corretiva de cabine de energia - Mogi das
Cruzes

Manutenção Necessidade de rotina de manutenção

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$5.000,00 julho/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPE6

60
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário

Cadeira fixa com prancheta; cadeira de 
funcionário; cadeira de reunião,
Poltrona de diálogo; Poltrona de juiz;
cadeira empilhável; banqueta de copa;
longarina 3 lugares

Aquisição para atendimento de demandas reprimidas, bem como para
manter uma pequena reserva técnica em caso de quebra ou adição do
bem em alguma unidade do Tribunal.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 860 julho/23 abril/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

61
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário
Mesa de audiência para datilógrafo;
Mesa de reunião; Mesa de juiz
gaveteiro lado D.; Painel divisório P1

Aquisição de mobiliário para atendimento de demandas reprimidas e
reserva técnica. Faz-se necessária, independentemente do sucesso da
contratação do Almoxarifado Virtual.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 250 julho/23 abril/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

62
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário

Armário de Copa tipo 2 (cód. AC2);
Mesa de Copa; Armário Alto tipo 1
(cód. AA1); Armário Baixo tipo 5 (Cód.
AB5)

Aquisição para atendimento de demandas reprimidas, bem como para
manter uma pequena reserva técnica em caso de quebra ou adição do
bem em alguma unidade do Tribunal.

Bem permanente / 
equipamento

R$37.625,00 300 julho/23 abril/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

63
Secretaria de 

Comunicação Social
Contratação de capacitação de media
training 

Pretende-se contratar profissional
externa para ministrar treinamento
personalizado de comunicação
midiática a magistrados e gestores do
TRT-2 

A capacitação pretende oferecer meios para que magistrados e gestores
aperfeiçoem suas habilidades comunicacionais, especialmente aquelas
focadas no relacionamento com a mídia externa 

Serviço não 
continuado

R$45.000,00 julho/23 abril/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

64
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Núcleo de Operações 
Especiais

Registro de preços para aquisição de itens
para prestação de primeiros socorros

Atender às resoluções nº 435/2021,do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e nº 315/2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT) de modo a fornecer equipamentos adequados para a atuação
dos Agentes de Polícia Judicial.

Material de 
consumo, Bem 
permanente / 
equipamento

R$0,00 julho/23 abril/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

65 Secretaria de Saúde Sesmt
Contratação de empresa para prestação de
serviço de treinamento para Brigada de
Incêndio

Capacitação - Secretaria de Saúde
(Curso de Brigada de Incêndio)

Treinamento necessário para formação das brigadas de incêndio,
condição necessária para renovação dos AVCBs (Auto de vistoria do
Corpo de Bombeiros)

Serviço não 
continuado

R$150.000,00 1 agosto/23 abril/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

66
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de purificadores de água

Contratação de empresa para
prestação de serviço de locação,
instalação e manutenção preventiva e
corretiva de 308 purificadores de água
novos nos prédios que compõem a
Justiça do Trabalho da 2ª região.

Garantir água potável e de qualidade para magistrados, servidores,
terceirizados e demais frequentadores dos prédios componentes deste
Egrégio Tribunal.

Locação de 
equipamento

R$169.461,60 1 agosto/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 1

67
Secretaria de 

Comunicação Social
Aquisição de equipamentos audiovisuais

Trata-se da previsão de aquisição de
switcher e câmeras

Os itens são necessários para as atividades de gravação e edição de
vídeos, que compõem as estratégias de divulgação internas e externas .

Bem permanente / 
equipamento

R$13.520,00 agosto/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 1 Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

68
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Contratação de empresa para prestação de
serviços continuados de outsourcing para
operação de almoxarifado virtual.

Contratação de empresa para
prestação de serviços continuados de
outsourcing para operação de
almoxarifado virtual, sob demanda,
visando ao suprimento de materiais de
consumo, com entrega porta a porta.

Solução para armazenamento e fornecimento de materiais de consumo
do Almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$0,00 1 agosto/23 abril/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

69
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de serviços de
manutenção/recarga/inspeçãode extintores
e mangueiras de combate a incêndio, em
todos os prédios do Regional.

Considerando que a validade das recargas é de apenas 1 (um) ano, faz-
se necessária sua renovação/recarga/manutenção de forma  anual.

Serviço não 
continuado

R$68.569,00 agosto/23 abril/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

70
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Aquisição de espargidor de pimenta (spray
e espuma)

Atender às resoluções nº 435/2021,do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e nº 315/2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT) de modo a fornecer equipamentos menos letais para a utilização
como EPI por parte dos Agentes de Polícia Judicial.

Material de consumo R$0,00 agosto/23 abril/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

71 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Capacitação em inserção de máscara
laríngea - substituição da intubação
tradicional

SSAUDE / SSAUDE/ Capacitação -
Secretaria de Saúde (Inserção de
máscara laríngea - substituição da
intubação tradicional)

O processo de intubação tradicional (situações de insuficiência
respiratória ou até uma parada cardiovascular) é uma competência
puramente médica, no entanto, nem todos os médicos possuem a prática 
suficiente para que o procedimento ocorra rapidamente e de forma
segura. Alternativamente a este procedimento, o dispositivo denominado
"máscara laríngea" permite resultado semelhante, no entanto, de forma
bem mais simples, rápida e enfermeiros (além dos médicos) podem
realizar, após treinamento específico. Desta forma, com a capacitação
realizada, a equipe estará mais uniformemente preparada para situações
emergenciais, garantindo uma assistência melhor ao paciente grave.

Serviço não 
continuado

R$7.600,00 19 agosto/23 abril/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Tema 1

72
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Aquisição itens de acordo com a Portaria
GP nº 12/2021

Aquisição itens de acordo com a Portaria GP nº 12/2021 (coletes
balísticos), para o efetivo uso e para ações de treinamento, inclusive para 
magistrados em situação de risco e oficiais de justiça quando necessário

Material de consumo R$0,00 setembro/23 abril/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1



73
Secretaria Geral da 

Presidência
Centro de Memória do TRT-2

Contratação de suporte técnico e
manutenção de plataforma de repositório
digital para o acervo permanente do TRT-2.  

Os documentos e processos de guarda permanente, produzidos pelo
TRT-2, constituem patrimônio cultural nacional e compõem o fundo
arquivístico histórico do Regional, em sentido restrito, e do Poder
Judiciário, em sentido amplo. Por tal razão, devem ser custodiados pelo
órgão e disponibilizados para consulta, sem colocar em risco sua
adequada preservação. Desta forma, se faz necessária a utilização de
plataforma que permita não apenas a disponibilização do conteúdo para
consulta (para os públicos interno e externo), mas também sua
organização. Uma das atribuições do Centro de Memória do TRT-2 é
exatamente a pesquisa e divulgação da memória da instituição (prevista
no Ato GP 40/2018), que se faz por meio do Centro de Memória Virtual
do TRT-2 (a partir do sistema contratado). Além disso, o art. 40 da
Resolução CNJ 324/2020, determina a instituição de ambiente virtual de
preservação e divulgação de informações relativas à memória. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$10.200,00 setembro/23 abril/23 Média
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2, 
Ação estratégica 5

Tema 1
OPEI1, 
OPEI4, 
OENT4

74
Secretaria de Gestão 

Jurisprudencial
Coordenadoria de Gestão 

Documental

Contratação de treinamento e consultoria
técnica sobre digitalização e descrição
arquivística de acervos de guarda
permanente, com ênfase na
implementação de Repositório Arquivístico
Digital Confiável - RDC-Arq
(Atom/Archivematica).

Cumprimento do artigo 34 da Resolução CNJ nº 324/2020, a seguir
transcrito: "Para fins de preservação digital, os órgãos do Poder
Judiciário adotarão repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq),
desenvolvido como software livre, gratuito e de código aberto, projetado
para manter os dados em padrões de preservação digital e o acesso em
longo prazo."

Serviço não 
continuado

R$50.000,00 setembro/23 abril/23 Baixa
Objetivo estratégico 4, 
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 10

Ação estratégica 17, 
Ação estratégica 24

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

75
Secretaria Geral da 

Presidência
Seção de Acessibilidade e 

Inclusão

Contratação dos serviços de Acessibilidade
Comunicacional (Libras, Legendas e
Audiodescrição)

Contratação dos serviços de
interpretação em Libras,
audiodescrição, legendagem para
surdos e ensurdecidos

Atender a Resolução do C. CNJ nº. 401/2021

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$200.000,00 outubro/23 abril/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 2, 
Ação estratégica 23, 
Ação estratégica 26

Tema 15
OENT1, 
OPEI1

76 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manuteção preventiva ou
reparadora anual obrigatória para 3
aparelhos DEA Cmos Drake

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manuteção
preventiva ou reparadora anual
obrigatória para 3 aparelhos DEA
Cmos Drake

O desfibrilador CMOS Drake demanda manutenção preventiva anual,
conforme o fabricante para garantir a integridade e funcionamento do
aparelho, inclusive quanto ao software e adequação ao protocolo vigente
da American Heart. Eventualmente, pode ser necessário uma
manutenção corretiva.

Serviço não 
continuado

R$3.000,00 1 julho/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 2 Tema 1

77
Diretoria-Geral da 

Administração
Divisão de Gestão 

Socioambiental

Capacitação. Realização de oficinas,
palestras e eventos com a temática da
sustentabilidade e da inovação em
atendimento ao Tema 16 do Plano de
Logística Sustentável (2021-2026) do TRT2 

Atendimento ao tema 16 do Plano de Logística Sustentável (PLS) do
TRT2 (Capacitar continuamente magistrados, servidores, contratados e
estagiários nos conceitos e práticas relacionadas à responsabilidade
socioambiental).

Serviço não 
continuado

R$10.000,00 1 julho/23 maio/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3, 
Ação estratégica 4

Tema 16

78 Secretaria de Saúde Sesmt

Aquisição de TLVs e BEIs - Limites de
Exposição Ocupacional (TLVs) para
Substâncias Químicas e Agentes Físicos &
Indíces Biológicos de Exposição (BEIs)

Aquisição de um TLVs e BEIs -
Limites de Exposição Ocupacional
(TLVs) para Substâncias Químicas e
Agentes Físicos & Indíces Biológicos
de Exposição (BEIs)

Aquisição da versão atualizada (2023).
Bem permanente / 

equipamento
R$250,00 julho/23 maio/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 1

79 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem
Contratação de empresa especializada
para reparo em 1 aparelho de
eletrocardiograma

Reparo em um aparelho de eletrocardiograma que parou não está
funcionando

Serviço não 
continuado

R$2.500,00 julho/23 maio/23 Média Objetivo estratégico 7 Ação estratégica 1 Tema 1

80 Secretaria de Saúde Seção de Enfermagem

Aquisição de cobertor de microfibra,
tamanho 0,90x1,10m, para uso na
demanda assistencial dos ambulatórios
médicos

Cobertor de uso único para ser usado pelos pacientes assistidos nos
ambulatórios médicos e que necessitem ficar um período em observação
a fim de promover conforto térmico nos ambientes refrigerados.

Material de consumo R$2.000,00 julho/23 maio/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 1

81
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Modernização do sistema de ar-
condicionado do Fórum de Cajamar

Melhoria no conforto térmico da unidade, proporcionando um ambiente
de trabalho salubre

Obra / Reforma R$100.000,00 agosto/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

82
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Modernização do Sistema de Ar
Condicionado do Fórum de Osasco 

Promover o conforto térmico dos usuários

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$1.700.000,00 agosto/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

83
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Segurança contra Incêndio

Sinalização de emergência do Edifício Sede Adequação às normas do Corpo de Bombeiros
Serviço não 

continuado, Material 
de consumo

R$400.000,00 agosto/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

84 Secretaria de Saúde SESMT

Contratação de empresa especializada
para elaboração do inventário de riscos
ocupacionais e do plano de ação,confecção
das planilhas dinâmicas e matriz de riscos
necessárias aos levantamentos
obedecendo as normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e demais
normativos relativos à Saúde e Segurança
do Trabalho.

Serviços para avaliação dos edifícios
do TRT-02 próprios ou alugados,
realizando as aferições
regulamentares, elaborando os
relatórios necessários, identificando
riscos para elaboração do Plano de
Gerenciamento de Riscos (PGR/GRO).

Em virtude da enorme estrutura física e infraestrutura e a reduzida
quantidade de servidores da SESMT e a urgência, uma vez que a nova
NR1 (GRO/PGR) já está em vigor, optou-se pela implantação do
GRO/PGR de forma mista, optando-se pela contratação de empresa
especializada (consultoria ou assessoria) para as fases de vistorias
técnicas e inventários de riscos, de cada um dos prédios do TRT-2, além
de um modelo informatizado de Plano de Ação (o Plano de Ação em si e
as etapas posteriores do GRO/PGR serão realizadas pela equipe da
SESMT, em colaboração com  Grupo de Estudos).

Serviço não 
continuado

R$282.550,00 agosto/23 maio/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 8 Tema 8

85
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Registro de preço para aquisição de
aeronave remotamente pilotada (Drone)

Necessidade de ações voltadas ao planejamento operacional em locais
de difícil acesso ou que exponham os operadores a risco, como nos
apoios a oficiais de justiça em cumprimento de mandados. Visa auxiliar o
levantamento de pontos vulneráveis e facilitar a tomada de decisões em
ações críticas como manifestações ou eventos críticos.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 2 agosto/23 maio/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

86
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Registro de preços para aquisição de itens
de sinalização

Aquisição de cavaletes, cones de PVC
e demais itens de sinalização
necessários para as ações de controle
e organização das áreas vinculadas à
SSI

Os equipamentos de sinalização visam a substituição de equipamentos
danificados em razão do tempo de uso e atender sua função principal,
que é a auxiliar na sinalização horizontal dos prédios, sinalizar perímetros
obstruídos ou limitados e estruturar os treinamentos de condução
veicular realizados periodicamente pela Secretaria de Segurança
Institucional.

Material de consumo R$0,00 300 agosto/23 maio/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

87
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Registro de Preço para aquisição de Mira
óptica holográfica.

Aquisição de mira óptica holográfica
para aprimorar os aparelhos de
pontaria dos armamentos do Tribunal.

A escolha fundamentou-se na necessidade de melhorar o aparelho de
pontaria.
As miras ópticas holográficas são equipamentos de extrema necessidade
para os agentes, sobretudo nos apoios a oficiais de justiça que, com
frequência, incluem atividades noturnas ou em locais de baixa
luminosidade como, por exemplo, comunidades, barracões ou ruas com
pouca ou nenhuma iluminação pública.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 30 agosto/23 maio/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

88
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisilção de Material de Consumo
(Material de Processamento de Dados)

Aquisição de toner, cartuchos, cilindro,
kit fotocondutor para as impressoras
do tribunal. 

Reposição de estoque para fornecimento às diversas unidades. Material de consumo R$13.760,00 43 agosto/23 maio/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

89
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

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

Fornecer transporte aéreo aos magistrados e servidores

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$149.000,00 1 setembro/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 22 Tema 1

90
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Administração Predial

Aquisição de Elemento Filtrante para
substituição nos bebedouros de pressão
para atendimento ao publico

Garantir a aquisição de elementos
filtrantes que serão utilizados nos
bebedourosde pressão, instalados nos
espaços públicos das Unidades do
TRT-2.

Proporcionar o fornecimento de água adequado para o público nas
unidades do TRT 2ª Região

Material de consumo R$17.000,00 1 setembro/23 maio/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Tema 3

91
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Aquisição de garrafas e galões de água
mineral

Aquisição de 2400 garrafas de água
mineral (500 ml)  e 160 Galão de Água 
de 20 L

Atender ao consumo dos Gabinetes Desembargadores e Diretoria geral
da Administração, além de eventos específicos.

Material de consumo R$32.788,80 2560 setembro/23 maio/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 3



92
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de vigilância e segurança -
Circunscrição - Osasco

Proporcionar a continuidade dos serviços prestados pelos Vigilantes, os
quais são de suma importância na manutenção da ordem e prevenção de 
ocorrências nas edificações do Regional, auxiliando os Agentes de
Polícia Judicial na segurança orgânica e patrimonial.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$3.865.016,00 outubro/23 maio/23 Alta
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 10

93
Secretaria de Gestão 

Jurisprudencial
Coordenadoria de Gestão 

Documental

Aquisição de sistemas de arquivos
deslizantes para o acervo histórico do
Tribunal.

Aprimorar as condições de acondicionamento e acesso aos documentos
de guarda permanente do Tribunal

Bem permanente / 
equipamento

1 outubro/23 maio/23 Baixa
Objetivo estratégico 4, 
Objetivo estratégico 10

Ação estratégica 16

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

OPEI7, 
OENT7

94
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção do ar condicionado
dos Fóruns da Região 7 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
do ar condicionado dos Fóruns da
Região 7 (Carapicuíba, Cotia, Embu,
Franco da Rocha, Osasco e Taboão). 

Atendimento a normas e manutenção de conforto técnico a
jurisdicionados, servidores e magistrados.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$124.504,00 1 novembro/23 maio/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

95
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Aquisição de Dispositivo Eletrônico de
Controle - DEC.

Atender à Resolução 435/2021, do Conselho Nacional de Justiça;
Resolução nº 315/2021, expedidapelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, que orientam a uniformização da política nacional de
Segurança Institucional e tratam da utilização de equipamentos de
proteção individual para que o Agente de Segurança, além do fato de se
exigir que no exercício de suas funções, porte equipamentos menos
letais.  

Bem permanente / 
equipamento

R$50.000,00 novembro/23 maio/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

96 Secretaria de Saúde Sesmt Capacitação em Ergonomia Capacitação em Ergonomia Capacitação em Ergonomia aos servidores da Secretaria de Saúde
Serviço não 
continuado

R$7.000,00 10 agosto/23 junho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Tema 1

97
Secretaria de 

Cerimonial, Ev. e Rel. 
Institucionais

Ação de Treinamento de Servidores
Cursos e capacitações para os
servidores da Secretaria

Capacitar/Aprimorar os servidores para as competências demandadas à
Secretaria

Serviço não 
continuado

R$15.000,00 6 agosto/23 junho/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 1, 
Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

98
Secretaria de 

Comunicação Social
Seção de Publicidade 

Contratação do serviço de banco de
imagens

Contratação de serviço de banco de
imagens para download e uso livre de
até 780 imagens por mês, nos
diferentes canais de comunicação do
TRT-2

O serviço é necessário para auxiliar a produção de ilustrações e artes
gráficas para os diferentes canais de comunicação do TRT-2 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$13.994,00 setembro/23 junho/23 Alta
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

99
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Registro de preços para aquisição de
material de proteção e segurança -
diversos itens (Material de CDC, bastão
retrátil, fiel, lanternas, coldres, etc.)

Atender à Resolução 435/2021, do Conselho Nacional de Justiça;
Resolução nº 315/2021, expedidapelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, que orientam a uniformização da política nacional de
Segurança Institucional e tratam da utilização de equipamentos de
proteção individual para que o Agente de Segurança, além do fato de se
exigir que no exercício de suas funções, porte equipamentos menos
letais.  

Material de consumo R$0,00 setembro/23 junho/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

100
Secretaria Geral da 

Presidência
Seção de Acessibilidade e 

inclusão

Cursos, eventos e capacitações para
público interno e externo em temas
relacionados à pessoa com deficiência

Atender a Resolução nº. 401/2021 do C. CNJ
Serviço não 
continuado

R$28.000,00 setembro/23 junho/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 1, 
Ação estratégica 8, 
Ação estratégica 23, 
Ação estratégica 26

Tema 15
OENT1, 
OPEI7, 
OENT3

101
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de equipamento Suporte para bicicleta 5 vagas
Aquisição para reserva técnica. Faz-se necessária, independentemente
do sucesso da contratação do Almoxarifado Virtual.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 10 setembro/23 junho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

102
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Mobiliário
Quadro de aviso em feltro; Quadro
branco

Aquisição de mobiliário para atendimento de demandas reprimidas e
reserva técnica. Faz-se necessária, independentemente do sucesso da
contratação do Almoxarifado Virtual.

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 50 setembro/23 junho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

103
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Elétrica e 

Dados

Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, do grupo gerador
marca Atlas Copco, instalado na Unidade
Administrativa III, da Rua Edgard T.
Santana

Prover as necessidades de energia elétrica, nas ocasiões de interrupção
de fornecimento, garantindo a segurança dos servidores, magistrados,
jurisdicionados e equipamentos. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$12.342,00 outubro/23 junho/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

104
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Divisão de Operações 
Especiais

Aquisição itens de acordo com a Portaria
GP nº 12/2021 

Aquisição itens de acordo com a Portaria GP nº 12/2021, materiais e
equipamentos sensíveis e/ou controlados

Bem permanente / 
equipamento

R$0,00 outubro/23 junho/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

105
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de software Waccess para
controle de acesso ao Edifício-Sede

Manutenção do sistema eletrônico do controle de acesso do Edifício-
Sede, conforme Lei nº 12694/2012 e Resolução CSJT nº 315/2021.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$9.012,00 outubro/23 junho/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

106
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de ar condicionado
nos Fóruns da Microrregião Região 5

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de ar
condicionado nos Fóruns da
Microrregião 5 (São Bernardo do
Campo, Santo André, São Caetano do
Sul e Diadema

Atendimento a normas e manutenção de conforto técnico a
jurisdicionados, servidores e magistrados.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$172.493,00 dezembro/23 junho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

107
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção do ar condicionado
dos Fóruns da Região 9 

Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção
do ar condicionado dos Fóruns da
Região 9 (Arujá, Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá,
Suzano, Mogi das Cruzes e Guarulhos)

Atendimento a normas e manutenção de conforto técnico a
jurisdicionados, servidores e magistrados.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$158.918,00 1 dezembro/23 junho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

108
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de gerenciamento de cartões de
abastecimento e lavagem de veículos

Manter os veículos da frota em condições de deslocamento seguro e
eficaz

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$510.000,00 janeiro/24 junho/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 13

109
Diretoria-Geral da 

Administração
Divisão de Gestão 

Socioambiental

Capacitação para servidoras e servidores
da Divisão de Gestão Socioambiental e
membros da Comissão Permanente de
Gestão Socioambiental (em conformidade
com o Tema 16 do Plano de Logística
Sustentável (2021-2026) do TRT2) 

Atendimento ao tema 16 do Plano de Logística Sustentável (PLS) do
TRT2 (Capacitar continuamente magistrados, servidores, contratados e
estagiários nos conceitos e práticas relacionadas à responsabilidade
socioambiental)

Serviço não 
continuado

R$15.000,00 4 agosto/23 julho/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 3, 
Ação estratégica 4

Tema 16

110
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Aquisição de peças e equipamentos para
manutenção de aparelho de Raio-X.

Atender às resoluções nº 435/2021, expedidapelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e nº 315/2021, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), que orientam o controle do acesso às unidades dos
tribunais, por meio de equipamentos de raio-X.

Material de 
consumo, Bem 
permanente / 
equipamento

R$45.000,00 setembro/23 julho/23 Média
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1



111
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Núcleo de Governança das 
Contratações

Contratação de cursos e capacitações para
aprimorar as competências de todos(as)
os(as) servidores(as) envolvidos(as) na
gestão de contratações do TRT2

Contratação de cursos e capacitações
para os(as) servidores(as)
envolvidos(as) na gestão de
contratações do TRT2, englobando as
necessidades de todas as unidades
que compõem a Secretaria de
Planejamento e Acompanhamento de
Licitações e Contratos (SPACL), a
depender da priorização de demandas
elencadas no Plano Anual de
Contratações (PAC 2023), e conforme
disponibilidade orçamentária para o
exercício de 2023.

1. Efetivar o que dispõe a Resolução 347/2020 do CNJ na SPACL,
capacitando
seus servidores para promover a governança das contratações no TRT2;
2. Alinhar a SPACL às diretrizes do Mapeamento de Competências do
TRT2; e
3. Aprimorar as competências de todos(as) os(as) servidores(as)
envolvidos(as) na gestão de contratações, identificando e sanando os
gaps
de competências técnicas existentes, visando o desenvolvimento
profissional contínuo.

Serviço não 
continuado

R$25.000,00 setembro/23 julho/23 Média
Objetivo estratégico 7, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 20 Tema 1

112 Secretaria de Saúde Seção de Psicologia Capacitação   em   Avaliação   Psicossocial
SSAUDE / SSAUDE / Capacitação
em   Avaliação   Psicossocial

Capacitação em Avaliações Psicológicas voltadas para NR 33 e NR 35
Serviço não 
continuado

R$3.000,00 setembro/23 julho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Tema 1

113
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Registro de preços para aquisição de itens
para segurança orgânica passiva e ativa
para a proteção de prédios do Tribunal.

Atender às resoluções nº 435/2021, expedidapelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e nº 315/2021, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT).

Material de 
consumo, Bem 
permanente / 
equipamento

R$0,00 setembro/23 julho/23 Baixa
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

114
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Elétrica e 

Dados

Contratação de projeto e execução de
painel solar para o Fórum de Santos

Economia de energia e melhoria da sustentabilidade
Serviço não 

continuado, Obra / 
Reforma

R$450.000,00 outubro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

115
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Seção de Avaliação Técnica e 
Registros Legais

Reparo estrutural do 19º andar do Fórum
Ruy Barbosa - heliponto e barrilete

Garantir a integridade da edificação Obra / Reforma R$230.000,00 outubro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

116
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Administração Predial

Aquisição Óleo Diesel para geradores

Este insumo visa garantir o abastecimento dos geradores de emergência, 
localizados na Unidade Administrativa III -Edgar Santana, Unidade
Administrativa II-Limão, no Fórum Ruy Barbosa, em São Bernardo do
Campo, no Edifício Sede e no Fórum da Zona Leste. O regular
abastecimento garante o funcionamento dos equipamentos em caso de
interrupção de fornecimento de energia elétrica.

Material de consumo R$6.665,00 1 outubro/23 julho/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 13

117
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de equipamentos diversos

Ventilador de Coluna bivolt;
fragmentadoras de papel; climatizador
110v e aparelho de ar condicionado
portátil

Aquisição para atendimento de demandas reprimidas, bem como para
manter uma pequena reserva técnica em caso de quebra ou adição do
bem em alguma unidade do Tribunal.

Bem permanente / 
equipamento

R$42.660,00 44 outubro/23 julho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

118
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo
(materiais de higiene e limpeza)

Dispensadores de papéis higiênicos;
Papel higiênico interfolhado (12.000
folhas em cada caixa); Papel Higiênico
30 metros (fardo com 64 rolos);
Sabonete líquido (5 Litros em cada
galão); Álcool etílico em gel, 70%.

Reposição de estoque para fornecimento às diversas unidades. Material de consumo R$313.830,00 9325 outubro/23 julho/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

119
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 

de Avaliação Técnica e 
Registros Legais 

Contratação de obra de impermeabilização
dos subsolos, cobertura e reservatórios do
Edifício Sede e FRB

Recuperação de elementos estruturais deteriorados Obra / Reforma R$3.000.000,00 novembro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

120
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Instalação de renovação de ar de prédios
próprios e parte dos locados 

Instalação de renovação de ar de
prédios próprios e parte dos locados 

Manutenção de conforto térmico aos usuários

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$1.100.000,00 novembro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

121
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Segurança contra Incêndio

Adequação do 1º e 2º subsolos do Edifício
Sede

Para atender as exigências do Corpo de Bombeiros Obra / Reforma R$100.000,00 novembro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPE6

122
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Seção de Avaliação Técnica e 
Registros Legais

Reforma da cobertura de vidro do Fórum
Ruy Barbosa

Garantir a integridade da cobertura Obra / Reforma R$500.000,00 novembro/23 julho/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8 OPEI2

123
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Mecânica

Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, do grupo gerador
marca Hoos, instalado no Edifício Sede.

Prover as necessidades de energia elétrica, nas ocasiões de interrupção
de fornecimento, garantindo a segurança dos servidores, magistrados,
jurisdicionados e equipamentos. 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$7.986,00 1 novembro/23 julho/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

124
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Elétrica e 

Dados

Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção das salas que
compõem o Datacenter do F. T. Ruy
Barbosa

Atendimento às normas e legislação específica, para promover o
ambiente físico e seguro de todo o aparato das salas que compõem o
Datacenter, cujo sistema e subsistemas controlam e monitoram os dados 
de Informática do prédio do F. T. Ruy Barbosa.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$276.000,00 novembro/23 julho/23 Média Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 1

125 Secretaria de Saúde Sesmt
Contratação de avaliações qualitativas para
ações do Plano de Gerenciamento de
Riscos

Contratação de avaliações qualitativas
para ações do PGR (anteriormente,
PPRA)

Necessidade de análises e eventuais reanálises químicas quantitativas
nas Seções de Marcenaria e Manutenção. OBS: substituir PPRA por
PGR na descrição do item.

Serviço não 
continuado

R$23.200,00 novembro/23 julho/23 Média Objetivo estratégico 2 Tema 1

126
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de gestão da manutenção de
veículos da frota do Tribunal

Refere-se à manutenção realizada nos
veículos da frota que já não estejam
cobertos pela garantia do fabricante

Manter os veículos da frota em condições de deslocamento seguro e
eficaz

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$324.000,00 dezembro/23 julho/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 12

127
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de limpeza para microrregião do
ABC

Contratação de empresa para
prestação de serviço de limpeza,
asseio, conservação e higienização
para microrregião do ABC

Garantir a limpeza e conforto dos servidores, magistrados e
jurisdicionados nos referidos prédios.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra, Locação de 

equipamento

R$1.684.536,99 janeiro/24 julho/23 Alta Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 9

128
Diretoria-Geral da 

Administração
Divisão de Gestão 

Socioambiental

Aquisição de pacote de assinatura anual
(ABNT Coleção) contemplando 50
(cinquenta)
normas ABNT (NBR)

Pacote de Assinatura digital
(ABNTColeção), contemplando 50
normas ABNT/NBR, para
acesso eletrônico, download em
arquivo PDF seguro e impressão
ilimitada das normas
contratadas, disponível para um
número ilimitado de usuários do
Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, durante um
período de 12 (doze) meses.

Material necessário para atualização do Guia Prático de Contratações
Sustentáveis do TRT2
com base na Resolução CSJT nº 310/2021 e atualizações, conforme
previsto na Ação 5 do
Tema 1 do PLS-TRT2.

Serviço não 
continuado

R$4.000,00 1 setembro/23 agosto/23 Média Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 1 OPEI2



129
Secretaria Geral da 

Presidência
Seção de Acessibilidade e 

Inclusão

Aquisição de 10 (dez) dispositivos “OrCam
MyEye 2.0” de visão artificial com uma
câmera inteligente, leve (pesa apenas 22,5
gramas) que lê instantaneamente textos -
de qualquer superfície - e reconhece
rostos, produtos, cores e cédulas de
dinheiro etc., ao transmitir informações
visuais de forma audível, em tempo real e
offline, às pessoas cegas. 

Atualmente, o Tribunal não disponibiliza recursos para pessoas com
deficiência visual (cegueira total) que possibilite a leitura de material
impresso como textos e documentos.
Atender a Resolução CNJ nº. 401/2021, artigo 4º. Para promover a
acessibilidade, o Poder Judiciário deverá, entre outras atividades,
implementar: V - recursos de tecnologia assistiva disponíveis para
possibilitar à pessoa com deficiência o acesso universal, inclusive, aos
portais da internet e intranet, ambientes virtuais de aprendizagem,
sistemas judiciários e administrativos, adotando-se os princípios e as
diretrizes internacionais de acessibilidadeaplicáveis à implementação de
sistemas e conteúdos na web;

Bem permanente / 
equipamento

R$ 149.000,00 (10 
UNIDADES)

setembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2
Ação estratégica 23, 
Ação estratégica 26

Tema 15
OENT2, 
OENT3

130

Secretaria de 
Coordenação 

Orçamentária e 
Financeira

Coordenadoria de 
Contabilidade, Coordenadoria 
de Execução Orçamentária e 
Financeira e Coordenadoria 

de Planejamento 
Orçamentário e Financeiro

Contratação de cursos diversos.
Cursos e capacitações das áreas
vinculadas à Secretaria.

Permitir aos servidores acesso ao conhecimento teórico e prático dos
atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
necessários para o desenvolvimento profissional, de forma a garantir a
eficácia e a transparência na realização das funções que lhes são
atribuídas.

Serviço não 
continuado

R$21.000,00 setembro/23 agosto/23 Baixa
Objetivo estratégico 8, 
Objetivo estratégico 9

Ação estratégica 19, 
Ação estratégica 22

Tema 16

131
Secretaria de 

Comunicação Social
Capacitação de servidores em
comunicação pública estratégica

Pretende-se solicitar a participação de
alguns servidores da Secom em 2
congressos de comunicação previstos
para ocorrer em outubro de 2023.

As participações visam ao aperfeiçoamento das atividades e serviços
prestados pela Secom e troca de ideias com profissionais de outros
órgãos.

Serviço não 
continuado

R$6.400,00 outubro/23 agosto/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

132
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Curso de Reciclagem de Agentes - GAS -
Lei nº 11.416/2016 e Resolução nº 315 /
2021 do CSJT e Ato GP nº 09, de 15 de
fevereiro de 2022.

Necessidade de capacitação continuada dos Agentes de Polícia Judicial
do Regional, em cumprimento à Lei nº 11.416/2006, bem como da
Resolução nº 315 / 2021 do CSJT e Ato GP nº 09, de 15 de fevereiro de
2022.

Serviço não 
continuado

R$32.000,00 outubro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 20 Tema 16

133
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo
(material de expediente)

Aquisição de marca texto; estilete;
solução limpadora para quadro branco;
apagador de quadro branco; mouse
Pad com apoio de punho; Pen Drive de 
16 GB; canetas; bateria não
recarregável alcalina de 9 volts; fita
Ribbon de Cera para impressora Argox 

Reposição de estoque para fornecimento dos materiais às diversas
unidades.

Material de consumo R$18.780,00 2580 novembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

134
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo Plástico Bolha 1,3 x 50 metros
Reposição de estoque para fornecimento dos materiais às diversas
unidades e Seção de Almoxarifado para proteção dos materiais e bens
em depósito.

Material de consumo R$27.000,00 300 novembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

135
Secretaria de Gestão 

de Pessoas

Coordenadoria de Serviços 
Integrados à Promoção da 

Qualidade de Vida

Contratação da consultoria especializada
para ministrar, neste Tribunal, o “10º
Programa de Preparação para a
Aposentadoria TRT-2 (PPA)”.

Contratação da consultoria
especializada para ministrar, neste
Tribunal, o “10º Programa de
Preparação para a Aposentadoria TRT-
2 (PPA)” para 20 (vinte) participantes,
entre magistrados(as) e
servidores(as). O Programa de
Preparação para a Aposentadoria a ser 
ministrado no modelo on-line por meio
de reuniões telepresenciais está
estruturado com o objetivo de
desenvolver o aprendizado e,
consequentemente, promover a
melhoria da qualidade de vida e a
manutenção da saúde física e mental
dos(as) participantes, após a
aposentadoria. Nesse sentido, serão
abordados temas relacionados às
possibilidades de atuação pós-carreira
e a projetos futuros, em conformidade
com a Resolução nº 132/2013, do
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho.

Cumprimento à Resolução nº 132/2013, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho que regulamenta o Programa de Preparação para a
Aposentadoria – PPA de magistrados e servidores no âmbito da Justiça
do Trabalho de primeiro e segundo graus

Serviço não 
continuado

R$20.000,00 1 novembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 22 Tema 14

136
Secretaria de Proc. e 
Acomp. de Contratos 

e Licitações

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

Aquisição de Material de Consumo
(materiais de higiene e limpeza)

Contentor Azul com 4 rodas e
capacidade de 1.000 L

Reposição de estoque para fornecimento dos materiais às diversas
unidades.

Material de consumo R$77.400,00 3870 novembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 3 Tema 1

137
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Coordenadoria de 
Infraestrutura Predial, Seção 
de Infraestrutura Elétrica e 

Dados

Aquisição de Nobreaks ( Osasco, Mogi das
Cruzes e Guarujá)

necessidade de manutenção de fornecimento de energia para assegurar
o funcionamento dos prédios quando da falta momentânea de energia
elétrica

Bem permanente / 
equipamento

R$1.000.000,00 dezembro/23 agosto/23 Alta Objetivo estratégico 6 Ação estratégica 11 Tema 8

138
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção do sistema de som
do plenário e da Sede

Garantir a qualidade e eficiência do sistema de som deste Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho no Ed. Sede.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$96.000,00 dezembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 1

139
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Fornecimento de dispositivo de liberação
automática de cancelas em praças de
pedágios

Possibilitar o uso de rodovias pedagiadas e que não aceitem o cartão de
isenção de pedágio fornecido pela ARTESP

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$23.000,00 dezembro/23 agosto/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 12

140
Secretaria de 

Comunicação Social
Seção de Relacionamento 

com a Imprensa
Assinatura digital do jornal Folha de S.
Paulo

O serviço é necessário para apoio das atividades de relacionamento com
imprensa e divulgações do Tribunal 

Serviço não 
continuado

R$350,00 novembro/23 setembro/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

141
Secretaria de 

Comunicação Social
Seção de Relacionamento 

com a Imprensa
Assinatura digital do jornal O Estado de S.
Paulo

O serviço é necessário para apoio das atividades de relacionamento com
imprensa e divulgações do Tribunal 

Serviço não 
continuado

R$350,00 novembro/23 setembro/23 Baixa
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

142
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Curso de formação de instrutores
multiplicadores

Atender às resoluções nº 435/2021, expedidapelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e nº 315/2021, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), e, Ato GP nº 09/2022 do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

Serviço não 
continuado

R$0,00 novembro/23 setembro/23 Baixa Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 20 Tema 16

143
Secretaria de 

Tecnologia da Inf. e 
Comunicação

Coordenadoria de Sistemas 
de TIC

Renovação da prestação de serviço de
capacitação on-line

Contratação de licenças de prestação
de serviço de capacitação on-line

Justifica-se pela necessidade de capacitar os servidores com as
tecnologias e metodologias recomendadas pelo CSJT, além de contribuir
para a execução do Plano de Capacitação da Setic.

Serviço não 
continuado

R$72.200,00 39 janeiro/24 setembro/23 Baixa Objetivo estratégico 9 Ação estratégica 20

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

OENT3

144
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de coleta/transporte de resíduos
sólidos classe II

Dar destinação adequada conforme legislação aos resíduos sólidos
produzidos pelo Tribunal na qualidade de grande gerador.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$234.892,71 janeiro/24 setembro/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 7



145
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de serviço de sanitização
(desinfecção) de ambientes

Contratação de empresa para
prestação de serviço de sanitização
(desinfecção) de ambientes , incluindo
o fornecimento de todos os materiais ,
mão de obra e equipamentos
necessários à execução dos serviços.

Os serviços de sanitização (desinfecção) é necessário para garantir mais
higiene e ambientes livres de todo e qualquer tipo de vírus (inclusive o
Covid-19) além de bactérias e protozoários,em toda à área das unidades
deste Regional, objetivando-se a manutenção dos ambientes em bom
estado de salubridade.

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$185.118,41 1 janeiro/24 setembro/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 1

146
Secretaria de 
Segurança 
Institucional

Coordenadoria de Gestão de 
Recursos de Segurança e 

Transporte

Contratação de empresa para prestação de
serviço de Bombeiros civis.

Necessidade de continuidade dos serviços prestados pelos Bombeiros
Civis, os quais são de suma importância para Prevenção e Combate a
Incêndio nas edificações deste Regional, além de prestar apoio aos
Agentes de Polícia Judicial em eventuais Atendimentos Pré-Hospitalares.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$4.774.491,00 março/24 outubro/23 Alta
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 7

Ação estratégica 3 Tema 1

147
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de limpeza para macrorregião
Baixada Santista.

Contratação de empresa para
prestação de serviço de limpeza,
asseio, conservação, higienização,
limpeza da fachada e virdros externos
para macrorregião Baixada Santista.

Garantir a limpeza e conforto dos servidores, magistrados e
jurisdicionados nos referidos prédios.

Serviço continuado 
COM dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$1.268.344,77 abril/24 novembro/23 Alta Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 9

148
Secretaria de 

Comunicação Social
Seção de Relacionamento 

com a Mídia
Serviço de fornecimento de mailing
jornalístico 

Serviço digital que fornece dados de
contato de profissionais de imprensa e
influenciadores

O serviço é necessário para apoio das atividades de relacionamento com
imprensa e divulgações do Tribunal 

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$6.570,00 março/24 dezembro/23 Média
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo estratégico 2, 
Objetivo estratégico 4

Ação estratégica 2

Não foi 
identificado 

Tema 
relacionado.

149
Secretaria de 

Infraest., Logística e 
Adm. Predial

Divisão de Gestão de Serviços
Contratação de empresa para prestação de
serviço de desinsetização e desratização
das unidades do Tribunal

Contratação de empresa para
prestação de serviço de desinsetização
e desratização das unidades do
Tribunal exceto Macrorregião Baixada
Santista

Garantir a desinsetização e desratização das unidades do Tribunal

Serviço continuado 
SEM  dedicação 

exclusiva de mão de 
obra

R$37.615,94 1 abril/24 dezembro/23 Baixa Objetivo estratégico 2 Ação estratégica 4 Tema 9


