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o programa/ação 
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contratação

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 
TRT6 

51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

CEMA 1

Serviços de manutenção predial 
(corretiva, de reparação e de 

modernização), para os polos 3 a 
6, com fornecimento de 

materiais, peças e mão de obra.

12 meses 505.000 505.000

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.

julho/2022 outubro/2022

151072022238123
151072022238126
151072022238124
151072022238128

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9373/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio da ARP com previsão 
de vigência a partir de novembro de 2021 

(Proad 7485/2021)

CEMA 2

Fornecimento de aparelhos 
condicionadores de ar, para 
substituição dos antigos e 

instalação em novas Unidades.

59 unidades 202.050 202.050
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.

abril/2022 agosto/2022 151072022238165

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9431/2021

CEMA 3

Serviços de manutenção predial 
(corretiva, de reparação e de 

modernização), para o polo 2, 
com fornecimento de materiais, 

peças e mão de obra.

12 meses 150.000 150.000

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.

outubro/2021 fevereiro/2022 151072022238127

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

17562/2021
Inclui as contratações eventualmente 

realizadas por meio da ARP com validade 
até 22/02/2022 (Proad 2625/2021)

CEMA 4

Aquisição de 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 24.424 24.424
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. 

julho/2022 outubro/2022 151072022238106

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9773/2021

O valor cadastrado no SIGEO para a PLOA-
2022, correspondente ao item 

151072022238178, será redirecionado 
para complementar esta despesa, por 

meio de mecanismo compensatório, face à 
revisão dos valores inicialmente 

programados pela unidade requisitante 
para 2022, em decorrência do 

redimensionamento e cancelamento de 
contratações.

CEMA 5 Aquisição 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.

fevereiro/2022 junho/2022 151072022238169

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9433/2021

CEMA 6
Serviço de fornecimento de água 

potável em carro pipa.
3 caminhões
(32.000 lts)

3.501 3.501
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.

abril/2022 agosto/2022
151072022238091
151072022238144

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9780/2021

Inclui as despesas dos contratos atuais 
com vigência até 04/09/2022 e 

20/09/2022 (proads 16.083/2017 e 16.084
/2017)

CEMA 7
Solução de fornecimento 

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

48 unidades 1.388.871 1.388.871
Seção de 
Sistemas 
Elétricos

Evitar solução de continuidade do 
funcionamento nos equipamentos de 

informática e, embora com breve 
interrupção, permitir o fornecimento da 

energia.

abril/2022 agosto/2022 151072022238289

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9665/2021

Os valores cadastrados no SIGEO para a 
PLOA-2022, correspondentes aos itens 
151072022238173; 151072022238165; 
151072022238119; 151072022238103; 
151072022238131; 151072022238114, 

serão redirecionados, total ou 
parcialmente, para complementar esta 

despesa, por meio de mecanismo 
compensatório, face à revisão dos valores 
inicialmente programados pela unidade 

requisitante para 2022, em decorrência do 
redimensionamento ou cancelamento de 

contratações.

Documento 95 do PROAD 2457/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.JFZR.KSRB:
https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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CEMA 8

Modernização de subestação 
(disjuntor, transformador, 

detector de alta tensão, relé de 
alta tensão).

6 unidades 122.800 122.800
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.

abril/2022 agosto/2022 151072022238283

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9789/2021

CEMA 9
Aquisição e instalação de 

persianas.
200 m² 40.000 40.000

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.

abril/2022 agosto/2022 151072022238172

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9374/2021

CEMA 10
Serviço de 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.

maio/2022 setembro/2022 151072022238147

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9434/2021

CEMA 11
Aquisição de microfones, caixas 

de som, amplificadores.
100 unidades 30.095 30.095

Seção de 
Manutenção

Material indispensável ao bom 
funcionamento das audiências, em especial 

na realização do seu pregão.
abril/2022 agosto/2022 151072022238167

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9453/2021

CEMA 12

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.

abril/2022 agosto/2022 151072022238105

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9779/2021

CEMA 13
Aquisição 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.
abril/2022 agosto/2022 151072022238098

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9430/2021

CEMA 14
Serviço de manutenção de 

elevador - Fórum Trabalhista de 
Olinda.

20 meses 13.503 7.744
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.

janeiro/2022 maio/2022 151072022238115

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9372/2021
Inclui as despesas do contrato atual com 

vigência até 15/05/2022 (proad 
3481/2018)

CSI 1
Aquisição de veículos para a 

frota automotiva do TRT6.
3 veículos 338.057 338.057

Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Manter com eficiência a logística de 
transporte do TRT6, contribuindo com meios 
ao TRT6 de atingir seus objetivos finalísticos.

fevereiro/2022 junho/2022 151072022238171

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

2 - Normal
Garantir a duração razoável 

do processo
10226/2021

CSI 2
Aquisição de fardamento para 

os Agentes de Polícia Judicial do 
TRT6.

150 combos 216.701 216.701
Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Atendimento e adequação às diretrizes da 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ Nº 380/2020
fevereiro/2022 junho/2022 151072022238100

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Aperfeiçoamento da gestão 
administrativa e da 

governança judiciária

10156/2021

CSI 3
Contratação de postos de 

telefonia para atendimento do 
PABX do TRT6.

2 postos por 24 
meses

148.268 74.134
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.

janeiro/2022 maio/2022 151072022238153

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
10209/2021

Inclui as despesas do contrato atual com 
vigência até 25/09/2022 (proad 

15963/2017)

CSI 4
Serviço de manutenção de 

equipamentos de controle de 
acesso.

13 
equipamentos

50.001 50.001
Coordenadoria 
de Segurança 
Institucional

Garantir um controle de acesso eficiente e 
ininterrupto, como medida de segurança 

preventiva que visa a salvaguarda das pessoas 
e patrimônio, impedindo a entrada de 

cidadãos e materiais de maior potencial 
ofensivo.

novembro/2021 fevereiro/2022 151072022238133

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
10095/2021
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CSI 5
Serviço de manutenção de 

extintores de incêndio.
680 extintores 40.000 40.000

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.

junho/2022 outubro/2022
151072022238134
151072022238107
151072022238089

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
10157/2021

DCS 1

Contratação de empresa 
especializada em radiodifusão 

sonora para a veiculação do 
programa “Justiça do Trabalho 

Num Minuto”.
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

185.493 185.493
Divisão de 

Comunicação 
Social

Informar trabalhadores de  classes sociais 
mais populares sobre os Direitos Trabalhistas 

e sobre as ações do TRT6.
outubro/2021 janeiro/2022 151072022238200

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

2 - Normal

Fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais

Promover o trabalho 
decente e a 

sustentabilidade
Fortalecer a Governança e a 

Gestão Estratégica

9445/2021

DCS 2

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.

janeiro/2022 maio/2022 151072022238202

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa

Fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão
praticados

9442/2021

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.

novembro/2021 março/2022 151072022238199

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa

Fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão
praticados

9447/2021

DCS 4

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 80.854
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.

março/2022 junho/2022 151072022238201

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação e 

as parcerias institucionais
9375/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio da ARP com validade 

até 4/07/2022 (Proad 10503/2021)
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Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

DCS 5

Serviço de impressão e 
montagem de materiais gráficos 

como panfletos, folders, 
cartazes, pastas, etc. e de itens 
promocionais como camisetas, 
bonés e canetas personalizadas.

Até 30.000 
unidades

70.000 70.000
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.

abril/2022 julho/2022 151072022238203

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa

Fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão
praticados

9378/2021
Inclui as contratações eventualmente 

realizadas por meio da ARP com validade 
até 31/08/2022 (Proad 7746/2021)

DCS 6
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.

junho/2022 setembro/2022 151072022238176

Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública - 
Despesas Diversas

3 - Baixa

Fortalecer a comunicação e 
as parcerias institucionais

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão
praticados

9380/2021

DMLOG 1
Aquisição de água mineral em 

garrafões de 20 litros.
14500 

garrafões
80.000 80.000

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.

outubro/2021 janeiro/2022 151072022238090

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
17825/2021

DMLOG 2
Aquisição de Mobiliário em geral 

(cadeiras, móveis em geral, 
longarinas, etc).

Quantitativo 
para 1 ano

80.000 80.000

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.

maio/2022 agosto/2022 151072022238170

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9947/2021

DMLOG 3
Aquisição de toners, unidades 

de imagem, entre outros 
suprimentos de informática.

Quantitativo 
para 1 ano

70.000 70.000
Seção de Bens 

de Consumo

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

no parque de impressoras deste Tribunal.
abril/2022 julho/2022 151072022238094

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9996/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio das ARPs com 

validade até 15 e 17/06/2022 (Proads 
9339, 9341, 9344 e 10058/2021)

DMLOG 4

Aquisição de máquinas, 
equipamentos diversos, 

aparelhos e utensílios 
domésticos

(ventiladores, bebedouros, 
refrigeradores, etc).

Quantitativo 
para 1 ano

64.000 64.000

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.

maio/2022 agosto/2022
151072022238164
151072022238168

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9946/2021

DMLOG 5
Aquisição de material para 

embalagem (caixa de papelão).
4.000 caixas 18.000 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.

abril/2022 julho/2022 151072022238095

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9995/2021

DMLOG 6
Aquisição de material de higiene 

e limpeza (lixeira inox com 
pedal, etc).

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.
junho/2022 julho/2022 151072022238097

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
16734/2021

A contratação será feita mediante a ata de 
registro de preços assinada em 

07/10/2021 - Proad n.16734/2021

DMLOG 7

Aquisição de material de 
expediente (pasta AZ lombo 

largo, fita crepe, pasta plástica 
em L, etc).

Quantitativo 
para 1 ano

6.000 6.000
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.

janeiro/2022 fevereiro/2022 151072022238093

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9995/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio das ARPs com 

validade até 4/3/2022 (Proads 3339, 3340, 
3362/2021)

DMLOG 8

Aquisição de material de copa e 
cozinha (taças, garrafas 

térmicas, copo de vidro longo, 
talheres, etc).

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.
fevereiro/2022 maio/2022 151072022238096

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9991/2021

DMLOG 9
Aquisição de 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.

março/2022 junho/2022 151072022238177

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9987/2021
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51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

DMLOG 10
Aquisição de gêneros 

alimentícios (café e açúcar).
Quantitativo 

para 1 ano
5.000 5.000

Seção de Bens 
de Consumo

Disponibilizar às unidades de maior 
representatividade deste Tribunal, em 

especial, quando de atendimentos ao público 
externo.

abril/2022 julho/2022 151072022238090

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
10003/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio da ARP com validade 

até 28/01/2022 (Proad 1413/2021)

DMLOG 11 Aquisição de carimbos.
Quantitativo 

para 1 ano
4.000 4.000

Seção de Bens 
de Consumo

Atendimento às solicitações que por ventura 
venham a existir, para identificação de 

magistrados e/ou servidores no desempenho 
de suas atividades

novembro/2021 janeiro/2022 151072022238093

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9998/2021

DMLOG 12
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.

junho/2022 setembro/2022 151072022238102

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9999/2021

DMLOG 13

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.

junho/2022 setembro/2022 151072022238109

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9993/2021

DMLOG 14
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.
agosto/2022 outubro/2022 151072022238082

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Garantir a duração razoável 

do processo
9994/2021

DPLAN 1

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 1.073.719 1.073.719
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.

março/2022 julho/2022 151072022238259

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10265/2021

Os valores cadastrados no SIGEO para a 
PLOA-2022, correspondentes aos itens 

151072022238282 e 151072022242728, 
serão redirecionados para complementar 

esta despesa, por meio de mecanismo 
compensatório, face à revisão dos valores 
inicialmente programados pela unidade 

requisitante para 2022, em decorrência da 
antecipação da reforma da 1ª VT de 

Ipojuca.

DPLAN 2

Fornecimento e instalação de 
sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica para diversas 

unidades do Regional, incluindo 
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.

220 kWp 880.000 880.000 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.

janeiro/2022 maio/2022 151072022238280

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10279/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio da ARP com previsão 

de assinatura em novembro de 2021 
(Proad 13188/2021)

DPLAN 3

Aquisição e aplicação/instalação 
de placas indicativas, suporte de 

placas, letreiros, adesivos e 
placas de inauguração, para 
atender as necessidades de 
sinalização das unidades do 

Regional.

12 meses 582.463 582.463
Divisão de 

Planejamento 
Físico

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.

agosto/2022 novembro/2022 151072022238231

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

2 - Normal
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10274/2021

Inclui as contratações eventualmente 
realizadas por meio da ARP com previsão 

de assinatura em novembro de 2021 
(Proad 14033/2021)
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51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

DPLAN 4

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 3.200 3.200
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.

junho/2022 setembro/2022 151072022238281

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10249/2021
Inclui as contratações eventualmente 

realizadas por meio da ARP com validade 
até 30/09/2022 (Proad 16219/2021)

EJ 1

Fornecimento de lanches tipo 
coffee break para os eventos 
direcionados à capacitação e 
qualificação de magistrados, 

servidores e estagiários, 
promovidos pela Escola Judicial 

deste TRT.

Até 1500 
unidades

66.000 66.000 Escola Judicial

Promover a interação entre os participantes, 
contribuindo para a saúde física e o bem 

estar, além de ensejar melhor rendimento da 
capacidade cerebral dos participantes dos 

eventos.

fevereiro/2022 março/2022
151072022238221
151072022238225

Capacitação de 
Recursos Humanos

Formação / 
 Aperfeiçoamento de 

Magistrados

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

17834/2021

EJ 2
Contratação de licenças para 

acesso ao conteúdo da revista 
LTr Digital.

12 meses 16.000 16.000 Escola Judicial

Revista especializada que abrange toda 
legislação trabalhista, como doutrina 
elaborada e assinada por eminentes 
especialistas em direito do trabalho, 

jurisprudência trabalhista, acórdãos na 
íntegra dos Tribunais Superiores e Regionais, 

repositório autorizado para indicação de 
julgados no STF e no TST, de forma a auxiliar 

magistrados e servidores, com subsídio 
jurídico-científico no cumprimento da missão 

institucional.

junho/2022 agosto/2022 151072022238226
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Magistrados

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

18081/2021 

EJ 3
Contratação de licenças para 

acesso ao conteúdo da 
Biblioteca Digital Saraiva - BDS.

12 meses 7.600 7.600 Escola Judicial

Proporcionar subsídio jurídico-científico a
magistrados e servidores de diferentes 

unidades do TRT6 no cumprimento da missão 
institucional.

julho/2022 setembro/2022 151072022238226
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Magistrados

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

18085/2021

EJ 4

Contratação de licenças para 
acesso ao conteúdo da 
Biblioteca Virtual VLEx - 

Informação Jurídica Inteligente.

12 meses 32.200 32.200 Escola Judicial

Proporcionar acesso ao conteúdo da 
Biblioteca Digital V-LEX, que oferece 

legislação e jurisprudência abrangente, a fim 
de fornecer subsídio jurídico-científico a 

magistrados e a servidores do TRT6, 
auxiliando-os no cumprimento da missão 

institucional.

agosto/2022 novembro/2022 151072022238226
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Magistrados

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

18086/2021 

EJ 5

Contratação de licenças para 
acesso ao conteúdo da 

Biblioteca
Digital ProView-TM.

12 meses 20.000 20.000 Escola Judicial

Proporcionar acesso ao conteúdo da 
Biblioteca Digital ProView-TM, presente entre 

os maiores escritórios de advocacia e 
universidades do mundo na formação 

Jurídica, a fim de fornecer subsídio jurídico-
científico a magistrados e a servidores do 
TRT6, auxiliando-os no cumprimento da 

missão institucional.

setembro/2022 novembro/2022 151072022238226
Formação e 

Aperfeiçoamento de 
Magistrados

3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

18082/2021

EJ 6

Contratação de serviço da 
empresa ALURA para 

disponibilização de cursos na 
modalidade EAD.

12 meses 17.000 17.000 Escola Judicial

Proporcionar a capacitação de servidores de 
diferentes unidades do TRT6 em diversos 

cursos, atendendo as necessidades
decorrentes das constantes inovações 

tecnológicas e das diversas demandas do 
Tribunal e órgãos superiores.

julho/2022 setembro/2022 151072022238223
Capacitação de 

Recursos Humanos
3 - Baixa

Fortalecer a Governança e a 
Gestão Estratégica

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

18080/2021

NDP 1

Contratação de serviço 
especializado para organizar e 

realizar processo seletivo, 
destinado ao preenchimento de 

vagas no Programa de Estágio 
Remunerado no âmbito deste 

Regional.

Até 2000 
inscrições

110.000 110.000 NDP

 Manutenção do programa de estágio 
remunerado, visto que o último processo 
seletivo, realizado em 2019, é válido até 

março de 2022.

janeiro/2021 abril/2021 151072022238079

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Incrementar modelo de 

Gestão de Pessoas
11441/2021
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em 2022

Identificação do 
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que dará suporte à 
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Plano 
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TRT6 

51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

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.

novembro/2021 março/2022 151072022238069

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

9525/2021

NS 2

Aquisição de material de 
consumo e EPIs para o Núcleo 

de Saúde
(produtos descartáveis, resina, 

anestésico, máscaras de 
proteção, etc).

Quantitativo 
para 1 ano

56.000 56.000

Seção de 
Enfermagem e 

Seção de 
Odontologia

Prevenção de doenças infectocontagiosas e 
crônicas em todas as unidades jurisdicionais e 

administrativas do TRT6 para que se possa 
manter uma boa qualidade de vida aos 

magistrados e servidores,  e continuar com o 
bom atendimento ao público usuário dos 

serviços no âmbito deste Tribunal. 

novembro/2021 janeiro/2022
151072022238068
151072022238066

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10150/2021

NS 3
Aquisição de matiriais 

permanentes para atendimentos 
de assistência à saúde.

1 lote 25.000 25.000

Seção de 
Enfermagem

Seção de 
Odontologia

Seção de 
Fisioterapia

Prevenção de doenças infectocontagiosas e 
crônicas em todas as unidades jurisdicionais e 

administrativas do TRT6 para que se possa 
manter uma boa qualidade de vida aos 

magistrados e servidores,  e continuar com o 
bom atendimento ao público usuário dos 

serviços no âmbito deste Tribunal. 

outubro/2021 janeiro/2022
151072022238075
151072022238074

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

10089/2021

NS 4
Aquisição de material 

farmacológico.
1 lote 20.000 20.000

Seção de 
Enfermagem

Atendimento de urgência ou eletivo a 
magistrados, servidores e visitantes.

fevereiro/2022 abril/2022 151072022238065

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

16184/2021

NS 5

Aquisição de materiais de 
adaptação de postos de trabalho 

informatizados (apoio de pés, 
etc).

100 unidades 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

janeiro/2022 maio/2022 151072022238067

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

17280/2021

NS 6
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.

fevereiro/2022 março/2022 151072022238071

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Promover o trabalho 

decente e a 
sustentabilidade

16185/2021

SA 1
Contratação de solução de 

pesquisa de preço.
1 assinatura 
por 12 meses

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.

dezembro/2021 fevereiro/2022 151072022238270

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a Governança e a 

Gestão Estratégica
10194/2021

SA 2
Contratação de serviço de 
orientação em matéria de 

licitações e contratos.

1 assinatura 
por 12 meses

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.

abril/2022 julho/2022 151072022238270

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a Governança e a 

Gestão Estratégica
10235/2021

SA 3 Aquisição de medalhas. 150 medalhas 7.500 7.500
Secretaria do 

Pleno
Atender honrarias concedidas por meio de 

Resolução Administrativa do TRT6
outubro/2021 fevereiro/2022 151072022238262

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação e 

as parcerias institucionais
10243/2021

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.
julho/2022 outubro/2022 151072022238270

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Fortalecer a comunicação e 

as parcerias institucionais
12031/2021 
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Unidade 
Requisitante

Item Descrição do Objeto

Quantidade 
Total Estimada 

para a 
Contratação

Valor Total 
Estimado para 
a Contratação

Valor Estimado 
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em 2022
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Demandante
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contratação

Período 
estimado para 
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renovação
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aquisição, 
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o programa/ação 

que dará suporte à 
contratação

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 
TRT6 

51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

SAS 1

Atendimento multicanal de 
atenção primária à saúde (APS), 

pronto atendimento de baixa 
complexidade e central 

telefônica de telemedicina.

24 meses 2.600.000 866.667
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.

fevereiro/2022 maio/2022
151072022238193
151072022238194

Assistência Médica e 
Odontológica - 

Despesas Diversas
2 - Normal

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

10312/2021 

SAS 2
Serviço de assistência à saúde 
odontológica, de abrangência 

nacional.
24 meses 1.200.000 300.000

Secretaria de 
Autogestão em 

Saúde

Ampliar  a  assistência  à  saúde  aos  
beneficiários  do  TRT6  Saúde,  em  

cumprimento da obrigação legal instituída no 
art. 230 da Lei n° 8.112/90 e o art. 1º, §2º, do 

Regulamento Geral do Programa de 
Autogestão em Saúde do TRT da 6ª Região

fevereiro/2022 maio/2022
151072022238193
151072022238194

Assistência Médica e 
Odontológica - 

Despesas Diversas
2 - Normal

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

17749/2021

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 330.000 110.000
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.

junho/2022 setembro/2022
151072022238193
151072022238194

Assistência Médica e 
Odontológica - 

Despesas Diversas
2 - Normal

Incrementar modelo de 
Gestão de Pessoas

9777 / 2021

SAS 4

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 27.930 27.930
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.

novembro/2021 março/2022 151072022238258

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa
Incrementar modelo de 

Gestão de Pessoas
10324/2021

SAS 5
Solução para pesquisa de preços 
de produtos e serviços médico-

hospitalares.
12 meses 6.540 6.540

Secretaria de 
Autogestão em 

Saúde

Permitir o acesso a banco de dados 
informatizado e atualizado, contendo 

informações de grande amplitude sobre 
produtos farmacêuticos, hospitalares, bem 
como produtos diversos na área de saúde, 

capaz de se integrar com o sistema 
informatizado utilizado pela Secretaria de 

Autogestão em Saúde.

fevereiro/2022 abril/2022 151072022238240

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão 
praticados

e aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira.

18097/2021

SAS 6
Assinatura eletrônica do Guia 

Farmacêutico Brasíndice.
1 assinatura 1.530 1.530

Secretaria de 
Autogestão em 

Saúde

A auditoria das contas pelo TRT6 Saúde exige 
a consulta a banco de dados que condense, 
de forma sistematizada, informações sobre 

materiais, produtos farmacêuticos e 
respectivos preços de mercado.

janeiro/2022 abril/2022 151072022238257

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

3 - Baixa

Promover a integridade e a 
transparência em relação 

aos atos de gestão 
praticados

e aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira.

17465/2021
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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

Período 
estimado para 
autuação do 
processo de 
compra ou 
renovação

Período 
estimado p/ 

aquisição, 
contratação ou 

renovação

Item do SIGEO com 
o programa/ação 

que dará suporte à 
contratação

Plano 
Orçamentário

Nível de 
Prioridade, 

cf. Ato 
TRT6 

51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

STIC 1
Aquisição de computadores 

desktops.
40 + 482 

equipamentos
2.332.918 2.041.464

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.

março/2022 junho/2022 151072022238243

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

10898/2021

Os valores cadastrados no SIGEO para a 
PLOA-2022, correspondentes aos itens 
151072022238277; 151072022238288; 
151072022238232; 151072022238242; 

151072022238285 e 151072022238246, 
serão redirecionados para complementar 
esta despesa, , por meio de mecanismo 

compensatório, face à revisão dos valores 
inicialmente programados pela unidade 

requisitante para 2022, em decorrência do 
redimensionamento, cancelamento ou 

antecipação de contratações.

STIC 2

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

dezembro/2021 março/2022 151072022238254

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

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

10044/2021

STIC 3
Aquisição de dispositivos de 

memória para equipamentos 
servidores.

94 unidades 470.000 470.000

Divisão de 
Infraestrutura 
de Tecnologia 

da Informação e 
Comunicação

Garantir o acesso aos sistemas de informação 
com celeridade e disponibilidade, face à 

crescente utilização, o que resulta em 
aumento da necessidade de memória de 

acesso randômico.

maio/2022 junho/2022 151072022238288

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

16560/2021

STIC 4

Aquisição de webcams para 
equipar os computadores 

desktops do TRT usados para 
audiências/sessões e reuniões 

administrativas.

560 
equipamentos

393.400 393.400
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.

março/2022 julho/2022 151072022238278

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

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

10872/2021

STIC 5
Serviço de manutenções 

preventivas e corretivas no 
ambiente da sala cofre da STI.

30 meses 692.559 267.497

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.

fevereiro/2022 agosto/2022 151072022238252
Manutenção e 

Gestão dos Serviços e 
Sistemas de TI

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

10026/2021
Inclui as despesas do contrato atual com 

vigência até 20/09/2022 (proad 
17127/2019)

STIC 6

Serviço de manutenções 
preventivas e corretivas nos 

hacks seguros (modular safe) do 
datacenter da Sede.

30 meses 362.080 142.725

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.

novembro/2021 março/2022 151072022238251

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

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

10028/2021
Inclui as despesas do contrato atual com 

vigência até 19/04/2022 (proad 
12413/2017)

STIC 7
Solução para automatizar a 

gestão de portfólios, projetos e 
tarefas usados no âmbito da STI.

1 licença para 
100 usuários

142.438 142.438

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.

junho/2022 outubro/2022 151072022238275

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

10031/2021
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Contratação

Valor Total 
Estimado para 
a Contratação

Valor Estimado 
para Execução 

em 2022

Identificação do 
Demandante

Justificativa sucinta da necessidade da 
contratação

Período 
estimado para 
autuação do 
processo de 
compra ou 
renovação

Período 
estimado p/ 

aquisição, 
contratação ou 

renovação

Item do SIGEO com 
o programa/ação 
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TRT6 

51/2021

Alinhamento aos 
Objetivos Estratégicos

Proad Observação

STIC 8

Suporte técnico com atualização 
tecnológica para a solução 

integrada de gestão de serviços 
de TI - Axios Assyst Enterprise.

30 meses 360.000 112.572
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.

março/2022 julho/2022 151072022238210
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

10899/2021
Inclui as despesas do contrato atual com 

vigência até 28/06/2022 (proad 
11179/2017)

STIC 9

Compra de certificados digitais 
para servidores e magistrados 

para uso em sistemas que o 
exigem.

926  
certificados

106.397 106.398
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

maio/2022 outubro/2022 151072022238276

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

10722/2021
16733/2021
16567/2021

STIC 10
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
dezembro/2021 março/2022 151072022238241

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

1 - Alta
Fortalecer a comunicação e 

as parcerias institucionais
10776/2021

STIC 11
Solução para auxiliar a gestão de 

projetos estratégicos do 
Regional.

1 licença para 
50 usuários

50.687 50.688
Coordenadoria 

de Gestão 
Estratégica

A alta quantidade de projetos estratégicos 
demanda uma solução automatizada para 

melhor gestão dos mesmos
maio/2022 agosto/2022 151072022238244

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

10162/2021

STIC 12
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

janeiro/2022 maio/2022 151072022238228

Apreciação de Causas 
na Justiça do 

Trabalho - Despesas 
Diversas

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

10025/2021
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