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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para a 

Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade 
da contratação

Conclusão do 
Planejamento
(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

CEMA 1

Materiais utilizados para 
manutenção e expansão das redes 

elétrica e lógica (fios, cabos, 
tomadas, interruptores, etc.). 

EPI/EPC - equipamentos de 
segurança (luvas, capacetes).

1 lote 2.000 2.000
Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Material indispensável ao 
funcionamento do órgão. Face a sua 

natureza e a sua aplicabilidade. A 
ausência comprometerá o regular 
funcionamento dos equipamentos 
elétricos, resultando em prejuízo à 

atividade jurisdicional. Quantos aos 
EPIs, são equipamentos 

indispensáveis à segurança dos 
servidores na execução dos seus 

serviços. 

30/06/2022 outubro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

CEMA 2

Aquisição de material eletrônico 
para bens imóveis e de 

equipamentos de medição e 
diagnóstico: câmaras termográficas, 

multímetros, amperímetros

1 lote 23.000 23.000
Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Equipamentos necessários para que 
os profissionais da área efetuem 
medição de corrente e voltagem 

para verificação de possíveis 
problemas na rede elétrica. 

Equipamentos de diagnóstico, 
câmaras termográficas são para 

aferir problemas de aquecimentos 
nos cabos resultantes de 

sobrecarga.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

CEMA 3
Fornecimento de tapetes/capachos 
em Policloreto de Vinila – PVC, de 

uso padrão no Tribunal
100 m² 16.500 16.500

Seção de 
Administração 

Predial

Aquisição que propicia uma melhor 
preservação dos pisos, diminuindo o 

dano às instalações das Unidades.
30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

CEMA 4
Fornecimento de água potável em 

carro pipa.
3 caminhões
(32.000 lts)

1.053 1.053
Seção de 

Manutenção

Serviço indispensável à salubridade 
do órgão. O fornecimento de água, 
no estado, é precário, o que leva à 

necessidade de tal contratação. Sem 
água, ficam prejudicados os serviços 

de limpeza dos setores e as 
atividades dos servidores e 
magistrados. Além disso, o 

ambiente pode ficar insalubre para 
o jurisdicionado.

29/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

CEMA 5

Serviços de coleta, carregamento, 
acondicionamento, transporte, 
descontaminação, reciclagem e 

descarte final de lâmpadas 
fluorescentes (inteiras e quebradas) 

tubulares e compactas, vapor de 
sódio, mercúrio, multivapores 

metálicos ou mista inservíveis e 
reatores.

3.200 lâmpadas 8.504 8.504
Seção de 

Manutenção

É necessário adotar políticas 
eficientes de gerenciamento de 

resíduos constituídos de lâmpadas 
fluorescentes, para se evitar a 

contaminação do solo e dos lençóis 
freáticos.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

CEMA 6
Controle de vetores e pragas 

urbanas.
128.609 m² 31.084 31.084

Seção de 
Administração 

Predial

Serviço indispensável à salubridade 
do órgão. Torna-se necessário o 
combate aos insetos e roedores, 

visto que estes promovem a 
disseminação de enfermidades e 

danos ao patrimônio público.

13/05/2022 setembro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

CEMA 7
Serviço de manutenção de elevador 

- Fórum Trabalhista de Olinda
20 meses 13.503 4.945

Seção de 
Administração 

Predial

As unidades que possuem mais de 
um pavimento têm o elevador como 
equipamento de uso imprescindível. 
O serviço é necessário para permitir 

a acessibilidade a elas, tanto para 
servidores e magistrados, como 

para jurisdicionados.

14/01/2022 maio/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

JOAO

ADRIANO

PINHEIRO

DE SOUSA
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CEMA 8

Manutenção predial (corretiva, de 
reparação e de modernização), com 
fornecimento de materiais, peças e 

mão de obra.

1 serviço 377.500 377.500

Seção de 
Manutenção / 

Seção de 
Sistemas 

Elétricos / CEMA

Serviço de manutenção predial é 
estritamente necessário à 

preservação e até à extensão da 
vida útil das edificações. Não 

havendo esse tipo de manutenção 
regular, as edificações podem sofrer 
sérios danos e pode-se colocar em 
risco a integridade dos que nelas 

estiverem.

22/10/2021 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

CEMA 9 Fornecimento de eletrobombas. 15 unidades 20.291 20.291
Seção de 

Manutenção

Aquisição indispensável ao 
funcionamento do sistema 

hidráulico dos imóveis, à 
salubridade deles. Sem água, ficam 
prejudicados os serviços de limpeza 

dos setores e as atividades dos 
servidores e magistrados. Além 

disso, o ambiente pode ficar 
insalubre para o jurisdicionado.

28/02/2022 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 10
Fornecimento e instalação de 

divisórias.
150 m²

15 portas
30.000 15.000

Seção de 
Manutenção

Aquisição necessária para 
departamentalizar os espaços 

internos dos imóveis do órgão e 
substituição das divisórias já 

existentes.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 11
Fornecimento e instalação de 

persianas.
200 m² 40.000 20.000

Seção de 
Manutenção

Aquisição necessária para 
substituição das persianas já 

existentes ou instalação de novas, 
de modo a manter o ambiente 

propício ao desenvolvimento das 
atividades, com a luminosidade 

adequada.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 12
Fornecimento de aparelhos 

telefônicos.
400 unidades 22.424 11.212

Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Material indispensável ao 
funcionamento do órgão, tendo em 
vista a necessidade de comunicação 

interna e externamente.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 13

Fornecimento de aparelhos 
condicionadores de ar, para 

substituição dos antigos e instalação 
em novas Unidades.

130 unidades 400.000 172.000
Seção de 

Manutenção

Aquisição indispensável à 
salubridade e ao conforto térmico, 

de forma a proporcionar um 
ambiente de trabalho propício ao 
desenvolvimento das atividades. 
Ademais, essencial em salas com 
determinados equipamentos que 
necessitam de temperaturas mais 

baixas para se manterem em 
funcionamento.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 14
Aquisição de microfones, caixas de 

som, amplificadores.
100 unidades 30.095 15.048

Seção de 
Manutenção

Material indispensável ao bom 
funcionamento das audiências, em 

especial na realização do seu 
pregão.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CEMA 15
Solução de fornecimento 

ininterrupto de energia elétrica 
(grupo gerador, no-break)

46 unidades 1.121.737

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Evitar solução de continuidade do 
funcionamento nos equipamentos 

de informática e, embora com breve 
interrupção, permitir o 

fornecimento da energia.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes
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Natureza da 
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Essencial
Tipo de 

Contratação

CEMA 16
Modernização de subestação 

(disjuntor, transformador, detector 
de alta tensão, relé de alta tensão)

6 unidades 122.800

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Em virtude do tempo de uso dos 
equipamentos e sua obsolescência, 
faz-se necessária a sua substituição. 
Como os transformadores são a óleo 

e não há uma calha de retenção, 
não está de acordo com as diretrizes 

de sustentabilidade do Tribunal.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CSI 1
Aquisição de fardamento para os 

Agentes de Polícia Judicial do TRT6
150 combos 130.000 130.000

Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Atendimento e adequação às 
diretrizes da Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ Nº 
380/2020

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

CSI 2
Aquisição de veículos para a frota 

automotiva do TRT6
3 veículos 180.314

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Manter com eficiência a logística de 
transporte do TRT6, contribuindo 

com meios ao TRT6 de atingir seus 
objetivos finalísticos.

30/05/2022 setembro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

CSI 3
Contratação de postos de telefonia 
para atendimento do PABX do TRT6

2 postos 140.448 70.224
Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Manter e facilitar o acesso às 
diversas unidades do TRT6 mediante 
serviço de telefonistas, contribuindo 
assim para as atividades finalísticas 

do Órgão.

30/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

CSI 4
Serviço de manutenção de 

extintores de incêndio do TRT6
680 extintores 48.312 48.312

Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Insumo de alta importância para 
proteção patrimonial do TRT6. Para 

tanto é necessário manter os 
extintores de incêndio em condições 

de uso, bem como atender a 
legislação de combate a incêndios.

30/07/2021 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

DCS 1

Serviço de impressão e montagem 
de materiais gráficos como 

panfletos, folders, cartazes, pastas, 
etc. e de itens promocionais como 

camisetas, bonés e canetas 
personalizadas.

30.000 unidades 70.000 25.000
Divisão de 

Comunicação 
Social

A contratação visa a atender às 
necessidades de divulgação de 

campanhas para o público interno e 
externo. Essas campanhas, por sua 

vez, pretendem intensificar a 
interação do TRT6  com o público 

interno e externo, fomentando 
condutas positivas para a sociedade, 
a exemplo do aumento de pessoas 

que buscam a conciliação para 
solução de conflitos, a promoção do 

trabalho seguro, o combate ao 
trabalho infantil, a adesão a 

campanhas de vacinação 
promovidas pelo TRT6 e a 
capacitação continuada.

01/03/2022 junho/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DCS 2
Serviço de impressão e montagem 

dos calendários de mesa 2023
2.500 unidades 16.630 16.630

Divisão de 
Comunicação 

Social

A contratação visa a produzir 
calendário de mesa 2023, com os 

feriados e pontos facultativos 
próprios do TRT6, sendo ferramenta 

importante para a rotina nas 
unidades judiciárias e 

administrativas, em especial para a 
marcação e acompanhamento dos 

prazos processuais.

01/06/2022 setembro/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo
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Alinhamento aos 
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Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

DCS 3

Serviço de monitoramento diários 
das notícias sobre o TRT6 que são 
divulgadas na TV, rádios, jornais e 

sites de notícias. Além disso, a 
empresa entregará um relatório 

mensal com a análise desses dados 
coletados.

12 meses 90.000 75.000
Divisão de 

Comunicação 
Social

A contratação visa a beneficiar a 
gestão da informação. Ao monitorar 
as notícias que saem sobre o TRT6 é 

possível identificar se o TRT6 
transmite a imagem de uma 

instituição que é referência na 
qualidade, agilidade, efetividade na 
prestação de serviços e que valoriza 

seu quadro funcional. O 
monitoramento também é 

importante para o combate às fake 
news.

30/11/2021 março/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3 Novo serviço

DCS 4

Câmera de vídeo profissional 
(ultracompacta, com gravação em 

UltraHD,  de até 60 frames nos 
codecs AVCHD e MP4, com slot 

duplo de cartões de memória SD, 
Lente de HD versátil com 20x de 

zoom óptico, função de 
estabilização de imagem alcançada 
pelo modo dinâmico); dois cartões 
de memória Compatc Flash (SDXC) 

com capacidade de armazenamento 
de dados de 128 GB, compatível 

com a câmera; monopé com Cabeça 
Hidráulica  inclusa; 

refletor/iluminador de LED com 
1000 LEDs, sistema de microfone de 
lapela sem fio e carregador de pilhas 

tamanho AA com indicadores 
individualizados de carga, com 
função de carregamento rápido

1 conjunto 30.000 30.000
Divisão de 

Comunicação 
Social

A aquisição visa a permitir que o 
TRT6 produza comunicação em 
vídeo. O intuito é intensificar a 

interação com o público externo e 
interno, facilitando a acesso aos 

serviços do Tribunal e fomentando 
comportamentos estimulados pelo 

Tribunal.

28/01/2022 maio/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

DCS 5

Serviço de filmagem, edição, 
gerenciamento sonoro e 

disponibilização de vídeos sobre o 
TRT6, especialmente seus eventos e 

inovações.

12 unidades 80.000 80.000
Divisão de 

Comunicação 
Social

O TRT6 constitui-se num dos 
tribunais trabalhistas de referência 
no Brasil, quer por sua precedência 

histórica, uma vez que integra o 
conjunto dos primeiros oito 

Tribunais do Trabalho criados em 
1939, quer por sua participação nos 

processos sociais, históricos e 
econômicos, uma vez que o 

Regional tem exercido papel de 
vanguarda, de que é exemplo o 
pioneirismo no julgamento dos 

dissídios dos canavieiros no final da 
década de 70, e a implantação do 

PJe, por volta de 2014. Faz-se, 
portanto, necessário que a história e 

a memória de tal relevância sejam 
reconstituídas e recebam um 

registro audiovisual para integrar o 
patrimônio imaterial do TRT6 e dar-
se a conhecer de forma mais ampla 

à sociedade em geral.

28/01/2022 maio/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3 Novo serviço

DCS 6

Serviço envolve áudio do radialista 
apresentador do programa, edição 

do programa e veiculação dentro de 
um programa jornalístico em rádio 

FM, que tenha como público 
principal trabalhadores das classes 

C, D e E.

300 
transmissões

185.493 40.176
Divisão de 

Comunicação 
Social

Informar trabalhadores de  classes 
sociais mais populares sobre os 
Direitos Trabalhistas e sobre as 

ações do TRT6

01/09/2021 fevereiro/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável
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DCS 7

Serviço terceirizado de profissional 
com formação em designer para 

elaborar peças gráficas e 
diagramação para materiais de 

comunicação do TRT6

4.752 horas 275.736 91.912
Divisão de 

Comunicação 
Social

Serviço terceirizado de profissional 
com formação em designer para 

elaborar peças gráficas e 
diagramação para materiais de 

comunicação do TRT6. O contrato, 
geralmente é feito por 3 anos, com 

possibilidade de renovação por mais 
3 anos.

01/09/2021 fevereiro/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3 Novo serviço

DCS 8

Concurso com premiação nas 
categorias de trabalho acadêmico e 

escolar. Os participantes devem 
desenvolver e submeter produções 
focadas em melhorar a Justiça do 

Trabalho de Pernambuco e/ou 
ampliar as informações sobre o 

Direito do Trabalho para 
empregados e empregadores.

1 unidade 50.000 Não autorizado
Divisão de 

Comunicação 
Social

A iniciativa visa a difundir o 
Judiciário Trabalhista junto à 

comunidade escolar e acadêmica, 
estimulando o surgimento de novas 

ideias para melhorar a Justiça do 
Trabalho em Pernambuco e/ou 

ampliar o conhecimento da 
população sobre os direitos e 

deveres na relação de emprego.

01/03/2022 junho/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3 Novo serviço

DCS 9

Serviço para fazer roteiro, 
apresentar, convidar especialistas 

na área, gravar a entrevista, editar, 
criar imagem de capa para o 

podcast e lançar nas plataformas 
mais acessadas pelos brasileiros, 

exemplo: Deezer, Spotify e Castbox.

25 programas 80.854 47.164
Divisão de 

Comunicação 
Social

A contratação visa a estender o 
alcance da comunicação do TRT6 à 

mídia de streaming, que vem 
crescendo no país. Pretende-se  
intensificar a interação do TRT6  

com o público externo, fomentando 
condutas positivas para a sociedade, 
a exemplo do aumento de pessoas 

que buscam a conciliação para 
solução de conflitos, a promoção do 

trabalho seguro e o combate ao 
trabalho infantil, além de difundir o 
Direito do Trabalho para que mais 
cidadãos tenham conhecimento 

sobre o assunto.

01/02/2022 junho/2022

Publicidade 
Institucional e de 

Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

DMLOG 1
Aquisição de água mineral em 

garrafões de 20 litros, café e açúcar
Quantitativo 

para 1 ano
85.000 85.000

Seção de Bens 
de Consumo

Fornecer água mineral (apropriada) 
a todos os Desembargadores, Juízes 

e Servidores, haja vista a má 
qualidade da água disponibilizada, 

através de rede externa, ou mesmo 
a sua falta, garantindo condições 

básicas de saúde e bem estar.   No 
tocante a café e açúcar os mesmos 

são disponíveis às unidades de 
maior representatividade deste 

Tribunal, em especial, quando de 
atendimentos ao público externo.

1/10/21 janeiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 2
Aquisição de material de expediente 
(carimbo, pasta AZ lombo largo, fita 

crepe, pasta plástica em L)

Quantitativo 
para 1 ano

10.000 10.000
Seção de Bens 

de Consumo

Suprir, em função da demanda, às 
unidades deste Tribunal, 

proporcionado, assim, as condições 
necessárias para o atendimento da 

atividade finalística.

01/03/22 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 3
Aquisição de toners, unidades de 

imagem, entre outros materiais de 
processamento de dados

Quantitativo 
para 1 ano

70.000 35.000

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Atender as demandas, referentes às 
necessidades de suprimento de TI, 

existentes no parque de 
impressoras deste Tribunal.

01/04/22 julho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 4
Aquisição de material para 

embalagem (caixa de papelão)
20.000 caixas 90.000 18.000

Seção de Gestão 
de Materiais

Atender solicitação efetuada pelo 
Arquivo Geral, manifesta através de 

ofício juntado ao proad. 2314/21, 
para fins de melhor 

acondicionamento de processos 
findos.

01/03/22 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo
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DMLOG 5

Aquisição de material de copa e 
cozinha (taças, garrafas térmicas, 
copos descartáveis, copo de vidro 

longo, talheres)

Quantitativo 
para 1 ano

6.000 6.000
Seção de Bens 

de Consumo

Suprir, em função da demanda, os 
materiais de consumo descritos às 

unidades deste Tribunal.
1/10/21 janeiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 6
Aquisição de material de higiene e 

limpeza (lixeira inox com pedal)
70 unidades 7.500 7.500

Seção de Bens 
de Consumo

Utilizar o material em WC's, copas e 
cozinhas , com vista a acondicionar 
corretamente resíduos, mantendo 

os ambientes salubres.

1/10/21 janeiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 7
Aquisição de peças para 

manutenção das máquinas gráficas
Quantitativo 

para 1 ano
4.000 4.000

Seção de Bens 
de Consumo

Substituir peças defeituosas das 
máquinas gráficas, possibilitando a 
continuidade do atendimento das 
demandas das diversas unidades 
deste Tribunal relacionadas com 

impressões e confecções.

01/11/21 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 8

Aquisição de material para gráfica 
(capas plásticas transparente, 

chapas, fotolitos, restaurador de 
blanqueta, entre outros).

Quantitativo 
para 1 ano

3.000 3.000
Seção de Bens 

de Consumo

Suprir material de consumo 
necessário à realização de 

atividades relacionadas com 
impressões e confecções de 

materiais gráficos.

01/11/21 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 9
Aquisição de bandeiras com 2 ou 3 
panos (Brasil, Pernambuco e Recife)

Quantitativo 
para 1 ano

1.500 1.500
Seção de Bens 

de Consumo

Substituir bandeiras danificadas, as 
quais se encontram afixadas nas 

fachadas dos prédios deste 
Regional.

01/02/22 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

DMLOG 10

Aquisição de aparelhos e utensílios 
domésticos (refrigeradores, 

cafeteiras, fornos micro-ondas, 
relógios de parede)

Quantitativo 
para 1 ano

44.000 22.000

Seção de 
Registro e 
Controle 

Patrimonial

Substituir bens permanentes com 
defeito ou elevado estado de 

deterioração, proporcionando 
melhores condições de trabalho às 

unidades deste Tribunal.

30/06/21 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

DMLOG 11
Aquisição de máquinas, utensílios e 

equipamentos diversos 
(ventiladores  e bebedouros)

Quantitativo 
para 1 ano

20.000 10.000

Seção de 
Registro e 
Controle 

Patrimonial

Substituir bens permanentes com 
defeito ou elevado estado de 

deterioração, proporcionando 
melhores condições de trabalho às 

unidades deste Tribunal.

30/06/21 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

DMLOG 12
Aquisição de Mobiliário em geral 

(cadeiras, móveis em geral, 
longarinas)

Quantitativo 
para 1 ano

80.000 40.000

Seção de 
Registro e 
Controle 

Patrimonial

Substituir bens permanentes com 
defeito ou elevado estado de 

deterioração, proporcionando 
melhores condições ergonômicas de 
trabalho às unidades deste Tribunal.

01/08/21 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

DMLOG 13 Leitores de código de barras 5 unidades 6.000 6.000

Seção de 
Registro e 
Controle 

Patrimonial

Realizar inventários patrimoniais de 
forma mais célere e eficiente, 

compatível ao novo sistema de 
Almoxarifado e Patrimônio a ser 

implantado neste Tribunal.

01/02/22 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes
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DPLAN 1

Fornecimento e instalação de 
sistemas de geração de energia 

solar fotovoltaica, elaboração de 
projetos, fornecimento e instalação 

de todos os equipamentos 
necessários, aprovação e conexão à 

rede de distribuição, bem como 
comissionamento e treinamento da 
equipe técnica deste regional para 

os sistemas instalados, para os 
edifícios dos Fóruns de Paulista, 

Igarassu,Goiana e Petrolina.

220 kWp 880.000

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Presidência

O uso da energia solar fotovoltaica, 
do tipo ONGRID, mostra-se viável, 

do ponto de vista econômico, como 
alternativa para suprir parte do 

consumo de energia elétrica de todo 
o Regional, apresentando resultados 
de forma imediata com reflexos na 

diminuição dos custos com o 
pagamento da energia elétrica, a 
partir da primeira fatura após a 

instalação do sistema. O retorno de 
todo investimento realizado - 

payback - com resultados a médio 
prazo, gira em torno de 36 meses, 
conforme estudos comparativos 

realizados por esta  DPLAN. Além do 
aspecto econômico, a adoção deste 
sistema contribui com a diminuição 

do impacto no meio ambiente, 
atendendo aos critérios de 

sustentabilidade.

31/01/2022 maio/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

DPLAN 2

Contratação de empresa 
especializada para os serviços de 

cópias tipo xerox (coloridas e preto 
e branco) e plotagens (coloridas e 

preto e branco).

12 meses 2.000 1.600
Divisão de 

Planejamento 
Físico

A contratação dos serviços de cópias 
tem por objetivo complementar o 

atendimento das necessidades 
operacionais da Divisão de 

Planejamento Físico - DPLAN, as 
quais não são satisfeitas em sua 

totalidade com o uso exclusivo dos 
suportes existentes na DPLAN.

31/03/2022 julho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

DPLAN 3

Contratação de empresa de 
engenharia ou arquitetura para 

realização de serviços de reforma, 
com vistas a atender às demandas 

de acesso universal  e para a 
melhoria das instalações físicas, 

como parte do processo de 
modernização do edifício Sede e 

Anexo do Tribunal  - 2ª Etapa.

1 serviço 653.168

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Divisão de 
Planejamento 

Físico

A reforma do Edifício  justifica-se 
pela necessidade da continuidade  

de reformas já realizadas para a 
adequação de recursos físicos de  

acessibilidade, bem como  a 
melhoria das condições de 

circulação de pedestres e veículos, 
definição de fluxos e otimização dos 

espaços para contemplar as 
instalações às  novas demandas.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

DPLAN 4

Contratação  de empresa para 
instalação de impressão de letras 

e/ou pictogramas em signs 
recortados; impressão digital em 

adesivo e película jateada para 
fundo de placas em vidro ou 

acrílico., para atender as 
necessidades de sinalização das 

unidades do Regional.

1 serviço 582.463

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Secretaria 
Administrativa

A contratação é necessária para a 
correta sinalização dos edifícios de 

acordo com o modelo universal,  de 
forma a permitir aos magistrados, 
servidores e o público em geral a 

rápida localização dentro do edifício 
dos serviços oferecidos pelo 

Tribunal, com sinalização 
padronizada e atualizada, 

contribuindo na efetividade da 
prestação jurisdicional.

30/09/2021 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço
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DPLAN 5

Contratação de empresa de 
engenharia ou arquitetura para 

realização de serviços de reforma 
para a melhoria das instalações 
físicas do edifício  da 1ª Vara do 

Trabalho com vistas à implantação 
da 2ª Vara do Trabalho,

1 serviço 420.551 420.551
Secretaria 

Administrativa

A reforma do Edifício da 1ª Vara do 
Trabalho de Ipojuca para a 

implantação da 2ª Vara do Trabalho, 
justifica-se pela economia de 

recursos financeiros, liberando 
despesas com o contrato de locação 

do imóvel onde está atualmente 
instalada a 2ª VT., além da redução 

dos custos de manutenção, 
segurança e operacionalização dos 
serviços para o funcionamento do 

Fórum, gerando um melhor 
atendimento aos jurisdicionados 

como parte do processo de 
modernização das instalações deste 

Tribunal.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

EJ 1
Contratação de empresa para 

ministrar capacitação para 
servidores

40 cursos 490.000 490.000 Escola Judicial

Atender ao Plano de Capacitação do 
TRT6, alinhado ao projeto 

estratégico 01 - Excelência nas 
Atividades

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Capacitação de 
Recursos Humanos

2 - Normal

Alinhamento com os 
objetivos de todos os 

temas do planejamento 
estratégico

GND 3
Ação de 

treinamento 
ou capacitação

EJ 2
Inscrição de servidores em cursos, 

seminários, congressos etc
20 cursos 200.000 200.000 Escola Judicial

Atender ao Plano de Capacitação do 
TRT6, alinhado ao projeto 

estratégico 01 - Excelência nas 
Atividades

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Capacitação de 
Recursos Humanos

2 - Normal

Alinhamento com os 
objetivos de todos os 

temas do planejamento 
estratégico

GND 3
Ação de 

treinamento 
ou capacitação

EJ 3
Contratação empresas p/ministrar 
cursos de capacitação (formação e 
aperfeiçoamento de magistrados)

8 cursos 150.000 150.000 Escola Judicial

Atender às determinações contidas 
na Resolução ENAMAT Nº18, de 29 
de junho de 2015, que trata sobre 
Formação Inicial e Continuada de 
Magistrados no âmbito nacional

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Formação e 
Aperfeiçoamento 

de Magistrados
1 - Alta

Alinhamento com os 
objetivos dos temas do 

planejamento estratégico: 
autuação institucional e 

gestão de pessoas

GND 3
Ação de 

treinamento 
ou capacitação

EJ 4
Fornecimento de Coffee Break em 

eventos de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados

1000 coffee 
breaks

35.000 35.000 Escola Judicial

Atender ao Plano de Capacitação do 
TRT6;

alinhado ao projeto estratégico 01 - 
Excelência nas Atividades

Atender às determinações contidas 
na Resolução ENAMAT Nº18, de 29 
de junho de 2015, que trata sobre 
Formação Inicial e Continuada de 
Magistrados no âmbito nacional

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Formação e 
Aperfeiçoamento 

de Magistrados
3 - Baixa

Alinhamento com os 
objetivos dos temas do 

planejamento estratégico: 
autuação institucional e 

gestão de pessoas

GND 3 Novo serviço

EJ 5
Fornecimento de Coffee Break em 

eventos de capacitação de recursos 
humanos

1000 coffee 
breaks

35.000 35.000 Escola Judicial

Atender ao Plano de Capacitação do 
TRT6;

alinhado ao projeto estratégico 01 - 
Excelência nas Atividades

Atender às determinações contidas 
na Resolução ENAMAT Nº18, de 29 
de junho de 2015, que trata sobre 
Formação Inicial e Continuada de 
Magistrados no âmbito nacional

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Contratações 
diversas ao 
longo dos 
meses de 
janeiro e 

novembro

Capacitação de 
Recursos Humanos

3 - Baixa

Alinhamento com os 
objetivos dos temas do 

planejamento estratégico: 
autuação institucional e 

gestão de pessoas

GND 3 Novo serviço

EJ 6
Inscrição de magistrados em cursos, 

seminários, congressos etc
10 cursos 55.000 55.000 Escola Judicial

Atender ao Plano de Capacitação do 
TRT6;

alinhado ao projeto estratégico 01 - 
Excelência nas Atividades

Atender às determinações contidas 
na Resolução ENAMAT Nº18, de 29 
de junho de 2015, que trata sobre 
Formação Inicial e Continuada de 
Magistrados no âmbito nacional

Contratações 
diversas entre 
os meses de 

março e agosto

Contratações 
diversas entre 
os meses de 

março e agosto

Formação e 
Aperfeiçoamento 

de Magistrados
1 - Alta

Alinhamento com os 
objetivos de todos os 

temas do planejamento 
estratégico

GND 3
Ação de 

treinamento 
ou capacitação
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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para a 

Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade 
da contratação

Conclusão do 
Planejamento
(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

NS 1

Contratação de empresa 
especializada em segurança do 

trabalho para realização de serviço 
inerente à elaboração do PPRA, 

LTCAT, MEDIÇÕES e ASOS.

1 serviço 155.000 155.000
Seção de Saúde 

Ocupacional

Execução das ações direcionadas à: 
promoção de saúde ocupacional, 

prevenção de riscos e doenças 
referentes ao trabalho e ocorrência 

de acidentes em serviço. 
Alinhamento com os objetivos 

estratégicos do Tribunal e com os 
seguintes dispositivos legais: 
Resolução CSJT nº141/2014; 

Resolução CNJ nº 207/2015; Normas 
Regulamentadoras NR-1, NR-7, NR-
9, NR-15, NR-16, NR-17, NR-32 do 
MTE; Instrução Normativa INSS nº 

45.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

NS 2
Aquisição de medicamentos 

(material farmacológico)
1 lote 20.000 20.000

Seção de 
Enfermagem

Atendimento de urgência ou eletivo 
a magistrados, servidores e 

visitantes.
30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

NS 3

Aquisição de material hospitalar 
(produtos descartáveis, tais como:  
seringas, algodão, compressa, gaze, 

esparadrapo, lençóis, etc.)

1 lote 6.000 6.000
Seção de 

Enfermagem

Atendimento de urgência ou eletivo 
a magistrados, servidores e 

visitantes.
30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

NS 4
Aquisição de serviços de lavanderia 
para o Núcleo de Saúde, Turmas e 

Tribunal Pleno.
1 serviço 5.000 5.000

Seção de 
Enfermagem

Prover a limpeza e conservação das 
vestimentas utilizadas pela Corte 

deste Regional, utilizadas nas 
sessões de julgamento do Tribunal 

Pleno e das Turmas, além da 
prestação de serviços de lavanderia 
hospitalar das peças do Núcleo de 

Saúde, de acordo com o Manual de 
Lavanderia Hospitalar do Ministério 

da Saúde.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

NS 5

Aquisição de equipamento 
hospitalar permanente 

(eletroestimulador p/eletro 
acupuntura, bolsa de urgência tipo 

SAMU, carrinho de atendimento 
para primeiros socorros, 

ressuscitador pulmonar manual - 
AMBU)

1 lote 5.000 5.000
Seção de 

Enfermagem

Atendimento de urgência ou eletivo 
a magistrados, servidores e 

visitantes.
30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

NS 6
Suprimentos de informática para 
adaptação de postos de trabalho 

(mouse-pad e key-Pad)
1 lote 12.000 12.000

Seção de 
Fisioterapia

Atendimento aos magistrados e 
servidores do TRT6, no sentido de 

prevenir riscos ocupacionais 
ergonômicos, informados no ASO  e 

monitorado por profissionais 
integrantes do Programa de  

LER/DORT

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

NS 7
Aquisição de maca de osteopatia 

elétrica
1 unidade 8.000 Não autorizado

Seção de 
Fisioterapia

Atendimento aos magistrados e 
servidores do TRT6,em casos agudos 

e subagudos de doenças músculo 
esqueléticas

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes
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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para a 

Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade 
da contratação

Conclusão do 
Planejamento
(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

NS 8

Aquisição de materiais de consumo 
para a Seção de Odontologia (resina, 
anestésico, brocas, filmes para raio 

X, entre outros).

1 lote 50.000 50.000
Seção de 

Odontologia

Valor estimado na aquisição dos 
materiais odontológicos de 
consumo na prestação de 
atendimento a servidores, 

magistrados e seus dependentes, 
tais como: ionômero de vidro, 

resinas fotopolimerizáveis, materiais 
restauradores intermediários (IRM, 

óxido de zinco e eugenol), 
hemostáticos, anestésicos, agulhas 

descartáveis, quaternário de amônia 
com biguanida para limpeza e 

desinfecção de todas as superfícies 
dos equipamentos odontológicos, 

álcool 70%, soda clorada, água 
oxigenada, brocas, sugadores, etc.

Aquisição de EPI’S – equipamentos 
de proteção individual (máscaras 
PFF2 ou N95, máscaras cirúrgicas 
descartáveis, aventais cirúrgicos 

descartáveis de diversas 
gramaturas, propés, toucas 

descartáveis, etc.) que a partir de 
2020 passaram a ser adquiridos pela 
Seção de Odontologia (com dotação 

da SA) não somente para os 
odontólogos, bem como para a 

Seção de Enfermagem, Seção de 
Medicina Ocupacional e todo o 

Núcleo de Saúde e para o Arquivo 
Geral.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo

NS 9

Aquisição de materiais 
odontológicos de uso permanente 
(autoclave, seladoras, aparelho de 

profilaxia, compressores, canetas de 
alta rotação, contra ângulos, micro 

motores, aparelhos 
fotopolimerizadores e raio x digital, 

entre outros)

1 lote 20.000 20.000
Seção de 

Odontologia

O valor estimado se refere à 
aquisição de diversos materiais  

permanentes para a Seção de 
Odontologia que, com o uso 

contínuo, precisam de reposição, 
tais como: seladoras, aparelho 
compressores, canetas de alta 
rotação, contra ângulos, micro 

motores,  mesas de proteção  em 
vidro aparelhadas para minimização 
da quantidade de saliva gerada em 

cada procedimento  dentário, 
bombas a vácuo e unidades suctoras 

para minimizar os efeitos dos 
aerossóis nos  consultórios 

odontológicos com alto poder de 
disseminação., entre outros 

equipamentos levando-se em 
consideração que a previsão para  o 

ano de 2022 estaremos com a 
pandemia sob controle e que 

voltaremos ao funcionamento 
normal dos atendimentos 

odontológicos.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 4
Aquisição de 

bens 
permanentes

SA 1 Aquisição de medalhas 150 medalhas 7.500 7.500
Secretaria do 

Pleno

Atender honrarias concedidas por 
meio de Resolução Administrativa 

do TRT6
01/02/2022 maio/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Aquisição de 
material de 

consumo
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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para a 

Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade 
da contratação

Conclusão do 
Planejamento
(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

SA 2
Assinatura de Periódico - 

Contratação de Solução de Pesquisa 
de Preço

1 unidade 8.470 8.470
Coordenadoria 
de Licitações e 

Contratos

Prover as Unidades Administrativas 
deste Regional de ferramenta de 

busca de preços praticados na 
Administração Pública e no mercado 

para a formação dos valores de 
referência para aquisição de bens e 
serviços no âmbito deste Tribunal.

25/12/2021 abril/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

SA 3

Assinatura de Periódico - 
Contratação de serviço de 

orientação em matéria de licitações 
e contratos.

1 unidade 8.416 8.416
Coordenadoria 
de Licitações e 

Contratos

Prover as Unidades Administrativas 
de ferramenta de consulta à 

legislação e jurisprudência, dentre 
outras funcionalidades, em matéria 
de licitações e contratos, bem como 
obter orientação por profissionais 
de notória especialização no tema.

15/04/2022 agosto/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

SA 4
Assinatura eletrônica de jornais de 

grande circulação
2 unidades 728 728

Divisão de 
Comunicação 

Social

Municiar a Divisão de Comunicação 
Social de informações atualizadas 
sobre o cenário social, político e 

econômico.

16/7/2022 novembro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

SAS 1

Atendimento multicanal de atenção 
primária à saúde (APS), pronto 

atendimento de baixa complexidade 
e central telefônica de telemedicina.

12 meses 1.300.000 1.200.000
Secretaria de 

Autogestão em 
Saúde

Elevação exponencial dos custos de 
saúde, decorrente da inflação 
médica e do envelhecimento 

populacional, e gestão fragmentada 
da rede de atenção à saúde, 

resultando em gastos 
desnecessários e entrega de 
assistência à saúde de menor 

qualidade.

31/08/2021 fevereiro/2022
Assistência Médica 

e Odontológica - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço

SAS 2

Contratação do serviço de 
Assessoria Atuarial, para subsidiar a 
execução e o acompanhamento do 
Programa de Autogestão em Saúde 
do Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região – TRT6 Saúde.

1 serviço 27.758 27.758
Secretaria de 

Autogestão em 
Saúde

As decisões gerenciais que 
envolvem o TRT6 Saúde demandam 

embasamento técnico, nos vieses 
atuarial e financeiro, a partir da 

análise das despesas, das receitas, 
da utilização dos serviços pelos 

grupos, da avaliação dos resultados, 
sendo necessário realizar projeções 

de impacto financeiro e estipular 
metas de reservas financeiras, com 

a finalidade de assegurar o 
equilíbrio econômico-financeiro do 

programa.

20/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

SAS 3

Credenciamento, em benefício do 
Programa de Autogestão em Saúde 
do TRT6 (TRT6 Saúde), de pessoas 

jurídicas especializadas no 
fornecimento de dietas enterais e 

parenterais, medicamentos e 
órteses, próteses e materiais 

especiais (OPME).

5 prestadores 330.000 300.000
Secretaria de 

Autogestão em 
Saúde

O mercado de saúde carece de 
referenciais fidedignos para 

remuneração de OPME, dietas e 
medicamentos, utilizando-se, para 

tanto, as Revistas Brasíndice e 
Simpro, as quais, todavia, 

apresentam grande variedade de 
preços para o mesmo tipo de 
material e, não raro, enorme 

discrepância com os preços de 
mercado. Assim,  a compra desses 
produtos diretamente pelo TRT6 

Saúde, mediante valores de 
mercado, viabilizaria considerável 

redução das despesas, contribuindo 
para o equilíbrio econômico-

financeiro do programa.

30/09/2021 fevereiro/2022
Assistência Médica 

e Odontológica - 
Despesas Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

GND 3 Novo serviço
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Natureza da 
Despesa
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Tipo de 

Contratação

STIC 1

Realização de manutenções 
preventivas e corretivas nos hacks 

seguros (Modular Safe) do 
datacenter da Sede

30 meses 362.080 100.980

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

O modular safe é um hack fechado 
utilizado para proteger os 

equipamentos de TI instalados 
dentro dele. O contrato de suporte 

vigente atinge 60 meses em 
19/04/2022, sem possibilidade de 

prorrogação. Dessa forma, é 
necessário contratar solução com 
vistas a garantir a disponibilidade 
dos equipamentos instalados no 

datacenter da Sede.

30/11/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 3

Serviço, cuja 
renovação não 

é viável

STIC 2
Realização de manutenções 
preventivas e corretivas no 

ambiente da sala cofre da STI
30 meses 692.559 76.951

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

A sala cofre é  um ambiente que 
protege os equipamentos de TI nela 

instalados. O contrato de suporte 
vigente atinge 60 meses em 

20/09/2022, sem possibilidade de 
prorrogação. Dessa forma, é 

necessário contratar solução com 
vistas a garantir a disponibilidade 
dos equipamentos instalados no 

datacenter da STI.

21/02/2022 agosto/2022

Manutenção e 
Gestão dos 

Serviços e Sistemas 
de TI

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 3

Serviço, cuja 
renovação não 

é viável

STIC 3
Certificados digitais necessários 

para o correto funcionamento do e-
Social, SisCondj e PJE

3 certificados 1.817 1.817

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

Os certificados digitais são 
necessários para o correto 

funcionamento do e-Social, SisCondj 
e PJE, os certificados atuais expiram 

a validade em 05/2022

31/01/2022 maio/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 3

Serviço, cuja 
renovação não 

é viável

STIC 4

Aquisição de equipamentos 
servidores que possibilitam a 

disponibilidade de serviços de TIC às 
varas trabalhistas

40 
equipamentos

1.320.000 1.320.000

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

Encerramento da garantia dos 
equipamentos servidores dos 

prédios das Varas do Trabalho, 
ocasionando riscos à garantia da 

disponibilidade dos serviços de TIC 
nessas localidades

01/12/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 4

Aquisição de 
bens de TI

STIC 5

Solução  para  virtualização  de  
máquinas  servidoras  que  
suportam  a infraestrutura 

computacional da instituição

30 licenças de 
software

651.514 651.514

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

A virtualização permite que um 
mesmo equipamento servidor possa 

ser utilizado por vários sistemas 
operacionais ao mesmo tempo, 
otimizando o uso dos recursos 

computacionais. Necessidade de se 
manter a solução de virtualização 
atualizada e com o devido suporte 

técnico

10/02/2022 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 4

Aquisição de 
software

STIC 6
Aquisição de monitores de vídeo a 
serem utilizados por magistrados e 

servidores

1187 
equipamentos

745.773 538.589
Núcleo de 

Relacionamento 
da STIC

Atualmente, por conta do parque 
antigo, a reserva técnica está 

acabando e corremos o risco de não 
conseguirmos mais repor 

equipamentos quebrados, o que 
poderá acarretar na utilização de 

apenas 1 monitor por 
microcomputador inicialmente, 

podendo se agravar, caso levemos 
muito tempo para comprar novos 

monitores. No momento não temos 
monitores em garantia.

28/03/2022 julho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 4

Aquisição de 
bens de TI

STIC 7
Solução para auxiliar a gestão de 
projetos estratégicos do Regional

1 licença para 50 
usuários

50.687 50.687
Coordenadoria 

de Gestão 
Estratégica

A alta quantidade de projetos 
estratégicos demanda uma solução 
automatizada para melhor gestão 

dos mesmos

02/06/2022 setembro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta

Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados /
Fortalecer a governança e 

a gestão estratégica

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável
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(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

STIC 8
Solução para automatizar a gestão 

de portfólios, projetos e tarefas 
usados no âmbito da STI

1 licença para 
100 usuários

144.169 144.169

Divisão de Apoio 
à Gestão e 

Governança de 
TIC

Há a necessidade de se acompanhar 
a situação do portfólio e o progresso 

das tarefas e projetos de TIC, 
facilitando o gerenciamento das 

atividades. Dessa forma, uma 
ferramenta centralizadora das 

atividades que forneça a visibilidade 
necessária ao andamento dos 

projetos diminui dos riscos para o 
insucesso das atividades.

30/06/2022 outubro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta

Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados /
Fortalecer a governança e 

a gestão estratégica

GND 4
Aquisição de 

software

STIC 9
Solução para edição de textos e 

imagens
6 subscrições 56.502 56.502

Divisão de 
Comunicação 
Social / Escola 

Judicial

Necessidade de desenvolver 
projetos gráficos a serem usados 
nas atividades de divulgação da 

imprensa e da escola judicial

01/12/2021 março/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Fortalecer a comunicação 

e as parcerias 
institucionais

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

STIC 10
Solução para elaboração de projetos 

de engenharia e arquitetura
8 subscrições 32.594 32.594

Divisão de 
Planejamento 

Físico

Necessidade de elaborar projetos de 
engenharia e arquitetura para as 

diversas obras realizadas nas 
unidades do Regional

15/06/2022 outubro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Garantir a duração 

razoável do processo
GND 3

Serviço, cuja 
renovação não 

é viável

STIC 11 Suporte técnico a solução Assyst 30 meses 360.000 72.000
Núcleo de 

Relacionamento 
da STIC

Necessidade de contar com serviço 
de suporte técnico, tendo em vista a 

criticidade dos serviços que a 
ferramenta suporta. Esse suporte 

nos dá a possibilidade de atualizar a 
versão do sistema instalado para 

que possamos acompanhar as novas 
funcionalidades lançadas pelo 

fabricante, assim como resolver 
problemas encontrados que não 

possamos resolver autonomamente. 
Não ter a ferramenta em pleno 
funcionamento acarretará em 

queda substancial na capacidade de 
gestão e resolução de chamados 

técnicos das diversas áreas 
judiciárias e administrativas do TRT.

29/03/2022 julho/2022

Manutenção e 
Gestão dos 

Serviços e Sistemas 
de TI

1 - Alta

Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados / Fortalecer a 
governança e a gestão 

estratégica

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável

STIC 12

Solução para exibição de dados 
estatísticos a partir de diversas 
fontes de dados em painéis e 

ambientes gráficos

14 subscrições 8.367 8.367
Divisão de 

Sistemas / STIC

Necessidade de obtenção de 
relatórios gerenciais extraídos de 

fontes de dados distintas
04/03/2022 julho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 3

Serviço, cuja 
renovação não 

é viável

STIC 13

Aquisição de webcams para equipar 
os computadores desktops do TRT 
usados para Audiências/Sessões e 

reuniões administrativas

253 
equipamentos

52.609 52.609
Núcleo de 

Relacionamento 
/ STIC

Os computadores desktop do 
tribunal não são dotados de câmera, 
item cada vez mais importante para 

reuniões, audiências e sessões de 
julgamento, quando se incentiva a 

realização desses eventos de forma 
remota.

30/03/2022 julho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta
Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados
GND 4

Aquisição de 
bens de TI

STIC 14 Compra de computadores desktops
495 

equipamentos
1.585.267

Contratação 
condicionada à 

aprovação de limites 
mais favoráveis para 

o orçamento, 
descentralização de 

recursos ou 
remanejamento 

interno

Núcleo de 
Relacionamento 

da STIC

Em 2022 teremos 1980 
computadores em uso pelo TRT que 

perderão a garantia até o fim do 
ano. O objetivo é substituir 25% 

destes nas unidades mais afetadas, 
ou seja, onde existirão 

equipamentos mais antigos. Em não 
fazendo a aquisição, o percentual de 
equipamentos fora de garantia será 

de mais de 90% do parque e 
dependeremos de reserva técnica 

também fora de garantia, a medida 
que não for mais possível efetuar 
reparos.  A desatualização desse 

parque pode inviabilizar as 
atividades das unidades do Tribunal.

30/08/2021 fevereiro/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta

Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados / Garantir a duração 
razoável do processo / 

Assegurar o tratamento 
adequado dos conflitos 

trabalhistas

GND 4
Aquisição de 

bens de TI
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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para a 

Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade 
da contratação

Conclusão do 
Planejamento
(Abertura do 

Processo)

Período 
Estimado para 

Aquisição

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 51

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Natureza da 
Despesa

Essencial
Tipo de 

Contratação

STIC 15
Compra de certificados digitais para 
servidores e magistrados para uso 

em sistemas que o exigem
926  certificados 106.397 106.397

Núcleo de 
Relacionamento 

da STIC

Certificados digitais são essenciais 
em alguns sistemas e não tê-los 

pode ocasionar a falta do acesso ou 
da possibilidade de assinatura de 

documentos necessários, o que em 
último caso, pode levar a atrasos 

nas atividades do TRT

28/02/2022 junho/2022

Apreciação de 
Causas na Justiça 

do Trabalho - 
Despesas Diversas

1 - Alta

Aprimorar a governança 
de TIC e a proteção de 

dados / Garantir a duração 
razoável do processo / 

Assegurar o tratamento 
adequado dos conflitos 

trabalhistas

GND 3
Serviço, cuja 

renovação não 
é viável
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Unidade 
Requisitante

PROAD OBJETO Plano Orçamentário
Valor previsto no 
GND 3 para 2022

Valor previsto no 
GND 4 para 2022

Data prevista da 
renovação em 

2022

CEMA 5.541/2021
Confecção de Placas 

indicativas/plaquetas de 
identificação - Serviço de Limpeza

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

200 0 27/06/2022

CEMA 5.541/2021 Ferramentas - Serviço de Limpeza
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
2.000 0 27/06/2022

CEMA 5.541/2021
Material destinado aos serviços de 

limpeza e conservação
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
600.000 0 27/06/2022

CEMA 5.541/2021 Serviço de Limpeza e Conservação
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
4.397.221 0 27/06/2022

CEMA 5.541/2021 Serviços de Garçom/Garçonete
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
37.643 0 27/06/2022

CEMA 4.133/2019
Material para manutenção de bens 

imóveis/instalações - Área 01
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
300.000 0 25/02/2022

CEMA 4.133/2019
Serviços de Manutenção Predial nas 
Instalações do TRT Área 1 - Mensal

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

2.023.399 0 25/02/2022

CEMA 4.133/2019
Serviços de Manutenção Predial nas 
Instalações do TRT Área 1 - Serviços 

Eventuais

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

150.000 0 25/02/2022

CEMA 18.610/2017 Reposição de peças para No-breaks
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
90.000 0 09/02/2022

CEMA 18.610/2017
Serviço de Manutenção dos 

Equipamentos Nobreaks
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
265.861 0 09/02/2022

CEMA Peças para manutenção telefônica
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
1.500 0 01/09/2022

CEMA
Manutenção Telefônica - rede 

primária e secundária e conservação 
de aparelho da mini-central

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

35.514 0 01/09/2022

CEMA 25.353/2019
Serviço de Manutenção de 

condicionadores de ar
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
753.868 0 20/08/2022

CEMA 16.203/2017
Serviços de Manutenção da 

Plataforma Elevatória de Afogados - 
STI

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

6.544 0 09/02/2022

JOAO

ADRIANO

PINHEIRO

DE SOUSA
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CEMA 16.683/2020
Serviços de Manutenção da 

Plataforma Elevatória do Cabo de 
Santo Agostinho

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

3.862 0 01/10/2022

CEMA 19.575/2018
Serviços de Manutenção de 

Elevador - Sede e Anexo
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
76.166 0 31/08/2022

CEMA 16.668/2020
Serviços de Manutenção no 

Elevador do Fórum Trabalhista de 
Caruaru

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

7.101 0 01/10/2022

CEMA 15.211/2018
Serviços de Manutenção no 

Elevador do Fórum Trabalhista de 
Nazaré da Mata

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

7.393 0 26/10/2022

CEMA 3.457/2020
Serviço de Manutenção de Elevador 

- Escola Judicial
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
13.991 0 27/02/2022

CEMA 7.199/2018
Serviço de Manutenção do Elevador 

do Fórum Trabalhista de Paulista
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
11.142 0 06/08/2022

CSI 18.318/2020
Serviço de Condução de veículos 

oficiais
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
695.172 0 05/04/2022

CSI 17.508/2020 Serviço de mensageiro
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
143.679 0 01/10/2022

CSI 16.973/2020
Serviço de lavagem e higienização 

de veículos
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
71.996 0 22/09/2022

CSI 15.413/2017 Seguro de Veículos
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
30.000 0 21/11/2022

CSI 16.973/2020 Fornecimento de combustíveis
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
344.700 0 22/09/2022

CSI 13.658/2020 Serviços postais
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
1.000.000 0 17/08/2022

CSI 16.973/2020 Manutenção de veículos
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
83.292 0 22/09/2022

CSI 16.973/2020
Fornecimento de peças para 

manutenção de veículos
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
190.002 0 22/09/2022

CSI 9.606/2017 Serviço de auxiliar de portaria
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
2.800.000 0 29/12/2022

DMLOG 21.235/2019
Serviço de estocagem e distribuição 

de materiais
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
185.000 0 04/11/2022
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EJ 13.474/2019
Contratação de licenças para acesso 
ao conteúdo da revista LTr Digital - 

10 acessos simultâneos

Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados

16.000 0 01/08/2022

EJ 13.440/2020

Contratação de licenças para acesso 
ao conteúdo da Biblioteca Digital 

Saraiva - BDS, para 20 acessos 
simultâneos

Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados

7.600 0 21/08/2022

EJ 13.848/2020

Contratação de licenças para acesso 
ao conteúdo da Biblioteca Virtual 

VLEx - Informação Jurídica 
Inteligente para 1.754 acessos 

simultâneos

Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados

32.200 0 17/09/2022

EJ 14.195/2020

Contratação de serviço da empresa 
ALURA para disponibilização de 

cursos na modalidade EAD para 18 
acessos simultâneos

Capacitação de Recursos Humanos 17.000 0 08/09/2022

EJ 18.518/2020
Assinatura da revista digital Proview 

- FAM
Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados
20.000 0 16/11/2022

NDP 14.103/2019

Contratação de instituição sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro 

Nacional de Aprendizagem, para 
recrutar, selecionar  e colocar à 
disposição do Tribunal jovens 

aprendizes do curso de Auxiliar de 
Serviços Administrativos, inscritos 

em programa de aprendizagem 
profissional voltado para a formação 

técnico-profissional metódica, 
conforme especificações constantes 

neste instrumento.

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

220.863 0 19/08/2022

NDP 13.720/2020
Seguro contra acidentes pessoais 

para os integrantes do programa de 
Estágio Remunerado

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

4.970 0 29/10/2022

NS 24.997/2018 Coleta de lixo hospitalar
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
8.001 0 05/11/2022

NS 20.238/2019
Manutenção em aparelhos 

odontológicos
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
25.000 0 16/10/2022
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SA 15.476/2019
Publicações em  jornais de grande 

circulação
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
5.000 0 15/02/2022

SA
Locação de imóvel destinado ao  

funcionamento da  2ª Vara do 
Trabalho de Ipojuca

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

94.110 0 01/06/2022

SA 10.351/2017
Locação de imóvel destinado ao 

funcionamento da 2ª Vara do 
Trabalho de Ribeirão.

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

45.856 0 01/07/2022

SA 10.398/2017
Locação de imóvel destinado ao 

funcionamento da 3ª Vara do 
Trabalho de Caruaru.

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

86.169 0 15/08/2022

SA 10.352/2017
Locação de imóvel destinado ao 

funcionamento da 2ª Vara do 
Trabalho de Palmares

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

91.197 0 28/08/2022

SA 10.349/2017

Locação de imóvel  destinado ao 
funcionamento da Seção de 

Transporte e guarda de veículos 
oficiais deste Regional (GALPÃO)

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

139.854 0 26/03/2022

SA 22.247/2019
Serviço de Correspondência 
agrupada - Correios -Malote

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

48.000 0 20/01/2022

SA 10.349/2017

Tributos referentes ao imóvel 
locado onde funciona a Seção de 

Transporte (IPTU e taxa de 
aforamento)

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

19.924 0 10/02/2022

SAS 7.202/2019
Credenciamento de plano de saúde 

de abrangência nacional.
Assistência Médica e Odontológica - 

Despesas Diversas
8.000.000 0 01/06/2022

SAS 12.818/2019
Credenciamento de hospitais na 
Região Metropolitana do Recife.

Assistência Médica e Odontológica - 
Despesas Diversas

4.008.587 0 28/11/2022

SAS 742/2020

Credenciamento de médicos, 
paramédicos, auxiliares de 
diagnóstico, hemoterapia, 

internação domiciliar, 
gerenciamento de pacientes, 

remoção de pacientes e cirurgia 
bucomaxilofacial.

Assistência Médica e Odontológica - 
Despesas Diversas

2.500.000 0 05/06/2022
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SAS 7.060/2019

Auditoria médico-hospitalar para 
subsidiar do TRT6 Saúde nas 

autorizações de procedimentos, 
auditoria in loco, auditoria das 

faturas e elaboração de relatórios 
gerenciais.

Assistência Médica e Odontológica - 
Despesas Diversas

646.792 0 08/07/2022

SAS 2.444/2021
Assinatura eletrônica do Guia 

Farmacêutico Brasíndice.
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
1.603 0 05/04/2022

STIC 2.605/2018
Serviço de acesso móvel à Internet 

4G
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
21.087 0 18/03/2022

STIC 15.000/2019
Serviço de fornecimento de links 

internet - Worldnet
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
42.000 0 06/02/2022

STIC 16.241/2019
Serviço de fornecimento de links 

internet - Mob
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
25.578 0 25/02/2022

STIC 5.324/2020
Serviços de suporte, manutenção e 

atualização das licenças de software 
Módulo Risk Manager

Manutenção e Gestão dos Serviços 
e Sistemas de TI

45.408 0 20/05/2022

STIC 3.792/2020

Serviços de técnicos de TI para 
atendimento aos usuários, no 

formato de central de serviços (1o. 
Nível) e suporte técnico (2o. Nível).

Apreciação de Causas na Justiça do 
Trabalho - Despesas Diversas

820.591 0 02/09/2022

STIC -
Serviço de acesso aos dados de 

CPF/CNPJ - Novo Contrato
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
38.200 0 14/10/2022

STIC 22.990/2018
Serviço de suporte técnico ao 

software SIABI
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
7.616 0 06/12/2022

STIC 18.538/2020
Solução de suporte aos softwares da 

infraestrutura do PJE
Manutenção e Gestão dos Serviços 

e Sistemas de TI
98.280 0 14/10/2022

STIC 3.282/2021
Solução para gravação de audiências 

e sessões tele presenciais
Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho - Despesas Diversas
24.987 0 05/04/2022

TOTAL 31.489.719 0


