Setor

Código do Item

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

Descrição

151102022000012 Passagens - SERVIDORES

R$

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

151102022000013 Passagens - MAGISTRADOS

R$

VALOR

Categoria Gerencial

Categoria Econôminca

PRIORIDADE

18.500,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

43.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

ModalidadeData
Original
ODESP

Justificativa

Refere-se a eventos que necessitam de custeio de passagens para servidores da Escola Judicial que atuarão no apoio em eventos externos, servidores que
Licitação - Pregão
22/10/2021
Eletrônicoparticiparão de reuniões ou capacitações fora da sede. Ainda, servidores que participarão de reuniões: CONEMATRA, CSJT, TST e outros órgãos e eventos.
Refere-se a eventos que necessitam de custeio de passagens para palestrantes, instrutores e consultores. Nestes valores também estão incluídas as passagens
para deslocamento da Direção, Coordenação e membros do Conselho da Escola Judicial em eventos em outros Órgãos ou para reuniões na própria Escola
Licitação - Pregão
22/10/2021
EletrônicoJudicial.

Capacitações que requerem a contratação de instrutores, professores, tutores e conteudistas. Os valores para contratação de servidores da administração
pública para pagamento de instrutoria estão baseados no Ato TST 67/CEDEP. SEGPES.GDGSET.PG de 14/02/2017 e determinação no DES AEJ 42/207. Para os
demais colaboradores é utilizada a Tabela de remuneração dos profissionais de ensino da ENAMAT (Ato ENAMAT nº 2 de 29/03/2017).
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

151102022000021 Contratação Pessoa Física - SERVIDORES

R$

50.000,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

Os cursos de Pesquisa Patrimonial, Encontro de Gestores, Segurança, Prevenção e Controle e de PJE-Calc, estão em consonância com o projeto políticoInexigibilidade 06/12/2021
de Licitação pedagógico e com o alinhamento estratégico da Escola Judicial e do Tribunal além de atentar para os termos da Resolução nº 17 da ENAMAT.

Capacitações que requerem a contratação de instrutores, professores, tutores e conteudistas. Os valores para contratação de servidores da administração
pública para pagamento de instrutoria estão baseados no Ato TST 67/CEDEP. SEGPES.GDGSET.PG de 14/02/2017 e determinação no DES AEJ 42/207. Para os
demais colaboradores é utilizada a Tabela de remuneração dos profissionais de ensino da ENAMAT (Ato ENAMAT nº 2 de 29/03/2017).
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

Os cursos de Direito do Trabalho, Atualização Jurisprudencial, Precedentes no Processo do Trabalho e Execução Trabalhistas, estão em consonância com o
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação projeto político-pedagógico e com o alinhamento estratégico da Escola Judicial e do Tribunal além de atentar para os termos da Resolução nº 17 da ENAMAT.

2.000,00 Operação

DIÁRIAS

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação O impacto da não contratação seria o comprometimento ou a não realização das atividades de capacitação planejadas pela Escola Judicial.

5.000,00 Operação

DIÁRIAS

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação O impacto da não contratação seria o comprometimento ou a não realização das atividades de capacitação planejadas pela Escola Judicial.

1 - Alta

1-A Abertura do Ano Le vo faz parte do calendário de a vidades anuais da Escola Judicial onde temas para a atualização e capacitação de servidores são
abordados.
2-O curso de Pesquisa Patrimonial está de acordo com a Resolução CSJT GP nª 138, de 24 de junho de 2014 dispõe sobre o estabelecimento de Núcleos de
Pesquisa Patrimonial no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho. Sendo fundamental para a efetividade da execução trabalhista.
3-O curso de Mediação e Conciliação atende à polí ca judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário
Trabalhista e cumprir o disposto na Resolução Administrativa 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, especificamente em seu art. 5º que
determina que "cada Tribunal Regional do Trabalho criará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Resolução, um
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas ¿ NUPEMEC-JT, composto por magistrados e servidores ativos designados". O inciso VIII,
do mesmo artigo, estabelece como atribuição dos Regionais "instituir, em conjunto com a Escola Judicial Regional, cursos de formação inicial, formação
continuada e de formação de formadores, todos específicos nas técnicas de conciliação e mediação perante a Justiça do Trabalho".
4-Encontro de Gestores (Diretores), visa capacitar e atualizar gestores sobre as demandas não só por planejamento estratégico, mas também como os
processos que levam a ele são essenciais ao funcionamento do Tribunal e a efetiva prestação jurisdicional.
5-As reuniões de trabalho além das reuniões no TST e CONEMATRA referem-se também a reuniões na ENAMAT, OUTROS REGIONAIS e demais eventos
diretamente relacionados às atribuições da função.
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação 6-O encerramento do Ano Le vo também faz parte do Plano Anual de Capacitação.

151102022000023 Contratação Pessoa Física - MAGISTRADOS

R$

152.983,00 Operação

151102022000024 Diárias Colaboradores eventuais - SERVIDORES

R$

151102022000027 Diárias Colaboradores Eventuais- MAGISTRADOS

R$

151102022000052 Diárias - SERVIDORES

R$

120.380,00 Operação

DIÁRIAS

Os eventos da Escola Judicial cumprem o disposto:
- Na Resolução Administrativa 1158/2006 do Tribunal Superior do Trabalho que aprova o Estatuto da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho - ENAMAT;
- Na Resolução ENAMAT nº 18/2015 que regulamenta e atualiza a competência dos Magistrados do Trabalho a serem adquiridas e desenvolvidas pelos AlunosJuízes nos módulos nacional e regional dos cursos de formação inicial e de formação continuada;
- No Planejamento Estratégico da ENAMAT e em seus cursos com a respectiva estrutura curricular cujos eixos são: Eticidade, Alteridade, Resolução de
Conflitos, Direito e Sociedade.
- No planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

151102022000053 Diárias - MAGISTRADOS

R$

406.650,00 Operação

DIÁRIAS

1 - Alta

1- A Abertura do Ano Letivo faz parte do calendário de atividades anuais da Escola Judicial onde temas para a atualização e formação de magistrados são
abordados.
2- Semana Institucional é evento permanente do Calendário Oficial do TRT 9ª Região (art. 263-A do Regimento Interno), integra o Calendário de Formação
Inicial e Continuada de Magistrados desenvolvida pela Escola Judicial. O evento receba caráter convocatório, a média de participação nesse evento é de 180
Magistrados, sendo que, há custeio de diárias e indenização de deslocamento para aproximadamente 70 magistrados.
3- O curso de Mediação e Conciliação atende à política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário
Trabalhista e cumprir o disposto na Resolução Administrativa 174/2016 do CSJT.
4- Reuniões do Conselho da Escola Judicial: reuniões periódicas onde são discutidos e elaborados assuntos elacionados à capacitação de magistrados e
servidores
5- As reuniões de trabalho além das reuniões no TST e CONEMATRA referem-se também a reuniões na ENAMAT, OUTROS REGIONAIS e demais eventos
diretamente relacionados às atribuições da função.
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação 6- O encerramento do Ano Letivo também faz parte do Plano Anual de Capacitação.

151102022000063 Material de Consumo - SERVIDORES

R$

2.500,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Materiais necessários para realização de eventos de capacitação

151102022000064 Material de Consumo - MAGISTRADOS

R$

5.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Materiais necessários para realização de eventos de capacitação

151102022000182 Serviço de Coffee Break

R$

35.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

151102022000202 Contratação de Pessoa Jurídica - SERVIDORES

R$

30.000,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

151102022000203 Contratação Pessoa Jurídica - MAGISTRADOS

R$

140.450,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

Licitação - Pregão
22/10/2021
EletrônicoServiço de coffee break em eventos de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores
1-Encontro de Gestores: contratação de serviços, equipamentos de empresas.
2-Capacitação em Libras: Em cumprimento ao disposto na Resolução Nº 230 de 22/06/2016 do Conselho Nacional de Jus ça. Promover a capacitação de
magistrados e servidores na Língua Brasileira de Sinais ¿ LIBRAS, seu uso, difusão, tradução e interpretação nas diversas Unidades deste Regional, para tanto
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação será necessária a contratação de empresa especializada
1- A Abertura do Ano Letivo faz parte do calendário de atividades anuais da Escola Judicial onde temas para a atualização e formação de magistrados são
abordados, bem como os impactos de temas polêmicos na prestação jurisdicional. Para sua realização é necessária a contratação de profissionais e serviços
através de pessoas jurídicas.
2- Semana Institucional é evento permanente do Calendário Oficial do TRT 9ª Região (art. 263-A do Regimento Interno), integra o Calendário de Formação
Inicial e Continuada de Magistrados desenvolvida pela Escola Judicial, que propõe debater temas de relevância institucional e com caráter formativo da
magistratura. É o maior evento do calendário pedagógico. Para seu planejamento, estrutura, divulgação, realização e pós-evento é necessário, além da
participação de magistrados e servidores da própria Escola, a contratação de equipamentos, logística, coffee break, palestrantes e consultores através de
pessoa jurídica.
3- Inglês Jurídico: O curso atenta aos termos da Resolução nº 17 da ENAMAT e integram o Calendário de Formação Inicial e Continuada de Magistrados e
Capacitação de servidores. Contratação de empresa especializada
4- Assim como ocorre na Abertura do Ano Letivo, para a realização do encerramento do Ano Letivo, é necessária a contratação de profissionais e serviços
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação através de pessoas jurídicas.

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

Pagamento de Indenização de deslocamento conforme Art. 27 do Ato 134/2015: "No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas com
transporte rodoviário utilizado pelo magistrado ou servidor.
§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e
risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do valor padronizado de
ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, existente entre os municípios percorridos."
Também restituição de mensalidades de pós-graduação condizentes com as atribuições cargo e desempenho das funções.

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)

151102022000284 Indenização de Deslocamento - MAGISTRADOS

R$

137.850,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

1- A Abertura do Ano Letivo faz parte do calendário de atividades anuais da Escola Judicial.
2- Semana Institucional é evento permanente do Calendário Oficial do TRT 9ª Região (art. 263-A do Regimento Interno).
3- O curso de Mediação e Conciliação atende à política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário
Trabalhista e cumprir o disposto na Resolução Administrativa 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
4- Reuniões do Conselho da Escola Judicial: reuniões periódicas onde são discutidos e elaborados assuntos e temas relacionados à capacitação de magistrados
e servidores
5- As reuniões de trabalho além das reuniões no TST e CONEMATRA referem-se também a reuniões na ENAMAT, OUTROS REGIONAIS e demais eventos
diretamente relacionados às atribuições da função.
6 ¿ Restituição de Mensalidades de Pós-Graduação: objetiva estimular o desenvolvimento e a capacitação de magistrados em alinhamento com as atribuições
do cargo e o aprimoramento da prestação jurisdicional.
7- O encerramento do Ano Letivo também faz parte do Plano Anual de Capacitação e visaferecer capacitação qualificada e formação continuada aos
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Magistrados.

Pagamento de Indenização de deslocamento conforme Art. 27 do Ato 134/2015: "No interesse da Administração, poderão ser ressarcidas as despesas com
transporte rodoviário utilizado pelo magistrado ou servidor.
§ 1º Quando o magistrado ou servidor utilizar meio próprio de locomoção, entendendo-se como tal o veículo automotor particular utilizado à sua conta e
risco, poderá haver ressarcimento de despesas com combustível, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do valor padronizado de
ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros, existente entre os municípios percorridos."
Também restituição de mensalidades de pós-graduação condizentes com as atribuições cargo e desempenho das funções.

151102022000288 Indenização de Deslocamento - SERVIDORES

R$

52.150,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

1-A Abertura do Ano Le vo faz parte do calendário de a vidades anuais da Escola Judicial onde temas para a atualização e capacitação de servidores.
2-O curso de Pesquisa Patrimonial está de acordo com a Resolução CSJT GP nª 138, de 24 de junho de 2014.
3-O curso de Mediação e Conciliação atende à polí ca judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do Poder Judiciário
Trabalhista e cumprir o disposto na Resolução Administrativa 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
4-Encontro de Gestores (Diretores), visa capacitar e atualizar gestores sobre as demandas não só por planejamento estratégico, mas também como os
processos que levam a ele são essenciais ao funcionamento do Tribunal e a efetiva prestação jurisdicional.
5-As reuniões de trabalho além das reuniões no TST e CONEMATRA referem-se também a reuniões na ENAMAT, OUTROS REGIONAIS e demais eventos
diretamente relacionados às atribuições da função.
Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação 6-O encerramento do Ano Le vo também faz parte do Plano Anual de Capacitação e visa oferecer capacitação qualiﬁcada aos servidores.

151102022000295 Tributos Pessoa Física - SERVIDORES

R$

8.000,00 Operação

CAPACITAÇÃO

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Recolhimento previdenciário de palestrantes e colaboradores contratados pela Escola Judicial.

151102022000296 Tributos Pessoa Física - MAGISTRADOS

R$

10.000,00 Operação

CAPACITAÇÃO

2 - Média

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Recolhimento previdenciário de palestrantes e colaboradores contratados pela Escola Judicial

151102022000102 ASCOM - Serviço acesso web - banco de imagens.

R$

3.300,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

151102022000106 ASCOM - Assinatura anual de jornal - formato digital - Folha de Londrina

R$

197,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000107 ASCOM - Serviço acesso web - banco de áudios

R$

4.713,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Assessoria De
Comunicação (ASCOM)

151102022000111 ASCOM - Assinatura anual de jornal - formato digital - Estado de São Paulo

R$

395,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Assessoria De
Comunicação (ASCOM)

151102022000112 ASCOM - Assinatura anual de jornal - formato digital - Folha de São Paulo

R$

395,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Assessoria De
Comunicação (ASCOM)

151102022000210 ASCOM - Obtenção de clippings de notícias divulgadas em rádio e tv

R$

8.815,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Assessoria De
Comunicação (ASCOM)

151102022000211 ASCOM - Serviços de impressão fotográfica

R$

300,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria Da Escola
Judicial (AEJ)
Assessoria De
Comunicação (ASCOM)
Assessoria De
Comunicação (ASCOM)
Assessoria De
Comunicação (ASCOM)

Assessoria De
Comunicação (ASCOM)
Assessoria De
Comunicação (ASCOM)
Combate ao Trabalho
Infantil
Combate ao Trabalho
Infantil
Divisão De Cerimonial Da
Presidência (CERIM)
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel

Necessidade de acesso e utilização de banco de imagens com vistas a elaboração/desenvolvimento de artes gráficas para ilustrar produções da própria Ascom
Prorrogação Contratual
29/07/2022 (para ilustrar notícias) e para atender demandas das diversas áreas do TRT9 nas campanhas realizadas e demais formas de divulgação.
Serviço essencial para execução das atividades da Assessoria de Comunicação, pois permite o conhecimento de informações externas e relacionamento com
as mídias digitais de jornais.
O conhecimento
a respeito norteia ações com vistas a uma eficiente divulgação/comunicação a ser feita.
Dispensa de Licitação
03/10/2022
- Compra
Direta
Necessidade de acesso e utilização de banco de áudios com vistas a compor/integrar produções da própria Ascom e para atender demandas das diversas
áreas
do TRT9 nas campanhas realizadas e demais formas de divulgação. Respeitando direitos autorais de uso.
Dispensa de Licitação
09/05/2022
- Compra
Direta
Serviço essencial para execução das atividades da Assessoria de Comunicação, pois permite o conhecimento de informações externas e relacionamento com
as mídias digitais de jornais.
O conhecimento
a respeito norteia ações com vistas a uma eficiente divulgação/comunicação a ser feita.
Dispensa de Licitação
14/03/2022
- Compra
Direta
Serviço essencial para execução das atividades da Assessoria de Comunicação, pois permite o conhecimento de informações externas e relacionamento com
as mídias digitais de jornais.
O conhecimento
a respeito norteia ações com vistas a uma eficiente divulgação/comunicação a ser feita.
Dispensa de Licitação
11/08/2022
- Compra
Direta
Necessidade de obtenção de clippings de notícias pertinentes a Justiça do Trabalho, com vistas a subsidiar matérias jornalísticas, divulgação e acervo
histórico. Além de ser importante para a rotina de uma assessoria de comunicação, trata-se de forma de medição de notícias positivas e negativas sobre a
instituição.
Dispensa de Licitação
08/04/2022
- Compra
Direta
Necessidade de contratação de fornecimento de material/suporte de apoio a programas, projetos e atividades do Tribunal no âmbito da divulgação, bem
como de preservação da memória institucional. Áreas que demandam: Secretaria-Geral da Presidência, Divisão de Gestão Documental, Arquivo e Memória e
Cerimonial.
Dispensa de Licitação
07/10/2022
- Compra
Direta

151102022000217 ASCOM - Serviços de impressão - digital e offset.

R$

10.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

151102022000218 ASCOM - Impressão de películas adesivas e banners.

R$

10.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

O motivo da contratação é o fornecimento de material de apoio impresso para a execução de ações de programas, projetos e atividades do Tribunal. Áreas
que , demandaram impressões para a ASCOM as seguintes unidades: Programa de Combate ao Trabalho Infantil, Programa Trabalho Seguro Regional,
Secretaria da Corregedoria Regional, Gabinete da Vice-Presidência, Seção de Sustentabilidade, Cerimonial da Presidência, Diretoria-Geral, Divisão de Gestão
Documental, Arquivo e Memória, entre outras. Compreende a impressão de cartazes de eventos e de campanhas institucionais, convites de solenidades,
folders
e cartilhas para eventos de capacitação, campanhas institucionais, certificados de cursos e eventos e outros.
Dispensa de Licitação
04/02/2022
- Compra
Direta
O motivo da contratação é o fornecimento de material de apoio impresso (banners e películas adesivas) para a divulgação referentes a execução de ações de
programas,
Dispensa de Licitação
04/02/2022
- Compra
Direta projetos, campanhas institucionais e atividades do Tribunal.

151102022000010 PCTIR - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita - divulgação

R$

17.600,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Dispensa de Licitação - Compra Direta

151102022000204 PCTIR - Contratação de serviços junto a empresas para apoio a realização de eventos do programa.

R$

24.062,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Inexigibilidade de Licitação

151102022000060 Contratação de serviços e aquisição de materiais de uso para solenidades e eventos institucionais

R$

12.809,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Dispensa de Licitação - Compra Direta

Aquisição de bens de consumo diversos (baterias, materiais elétricos, revestimentos de pisos e
151102022000078 tablados; telhas e outros.

R$

2.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

ParaDireta
atendimentos às solicitações das unidades judiciárias abrangidas pela Setorial Cascavel, de materiais que não fazem parte do estoque regular do Tribunal
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra

151102022000087 Recarga de extintores - Setorial Cascavel

R$

7.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Cumprimento
às normas técnicas de segurança para resguardar a integridade física das pessoas e do patrimônio do TRT9.
Dispensa de Licitação
09/09/2022
- Compra
Direta

Manutenção portão eletrônico, porta de vidro, corrimãos, toldos, grades, ferragens em geral 151102022000137 manutenção

R$

6.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Conservação
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta e segurança dos imóveis das Unidades de abrangência da Setorial Cascavel.

151102022000242 Limpeza de calhas e caixas d'água de reuso - Setorial de Cascavel

R$

4.283,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Prestação
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta de serviços de limpeza nas calhas e nas caixas de dágua de reuso nas unidades do TRT9 de abrangência da Setorial Cascavel.

Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Cascavel
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Curitiba
Núcleo de Apoio
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Curitiba
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Curitiba
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Curitiba
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Curitiba
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Curitiba
Núcleo de Apoio
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Curitiba
Núcleo de Apoio
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Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Londrina
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.

Desinsetização/ limpeza cx d'água - Assis, Dois Viz, Foz, Laranjeiras, Marechal, Medianeira, Palotina,
151102022000243 Palmas e Pato.

R$

16.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prestação de serviços de limpeza de cx dágua e desinsetização de insetos para higienização das unidades do TRT9 de abrangência da Setorial Cascavel, para
Licitação - Pregão
13/04/2022
Eletrônicocumprimento de legislação específica.

151102022000244 Desinsetização/ limpeza cx d'água - Cascavel e Toledo

R$

6.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prestação de serviços de limpeza de cx dágua e desinsetização de insetos para higienização das unidades do TRT9 de abrangência da Setorial Cascavel, para
Licitação - Pregão
14/04/2022
Eletrônicocumprimento de legislação específica

151102022000245 Desinsetização/ limpeza cx d'água - Francisco Beltrão

R$

2.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prestação de serviços de limpeza de cx dágua e desinsetização de insetos para higienização das unidades do TRT9 de abrangência da Setorial Cascavel, para
Licitação - Pregão
12/04/2022
Eletrônicocumprimento de legislação específica

151102022000246 Serviço de instalação e manutenção de equipamentos de segurança

R$

2.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Para atendimentos da legislação pertinente e das solicitações das unidades judiciárias abrangidas pela Setorial Cascavel. Trata-se de serviços de manutenção
dosDireta
equipamentos de alarme.
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra

151102022000251 Jardinagem - Setorial Cascavel

R$

36.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
11/02/2022
EletrônicoManutenção das áreas verdes visando a limpeza e conservação das Unidades de abrangência da Setorial Cascavel.

151102022000383 Serviço de Monitoramento de alarme (FT, Núcleo Gerencial de Cascavel e FT de Pato Branco)

R$

6.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
08/04/2022
EletrônicoNecessidade de monitoramento remoto de alarme para Cascavel e unidades vinculadas (desp 2132/2017 - intervalo intrajornada dos vigilantes)

Serviço de Monitoramento de alarme (Assis, Dois Vizinhos, Foz, F. Beltrão, Laranjeiras, Marechal,
151102022000384 Medianeira, Palmas e Toledo)

R$

30.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
08/04/2022
EletrônicoNecessidade de monitoramento remoto de alarme para Cascavel e unidades vinculadas (desp 2132/2017 - intervalo intrajornada dos vigilantes)

151102022000385 Aquisição e instalação de vidros e película solar

R$

5.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Para atendimentos às solicitações das unidades judiciárias abrangidas pela Setorial Cascavel, de materiais que não fazem parte do estoque regular do
Tribunal.
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta

151102022000074 Vidro e película solar

R$

18.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Atendimento
às solicitações de serviços das unidades atendidas pela Setorial Curitiba
Dispensa de Licitação
14/01/2022
- Compra
Direta

151102022000115 Serviços de Locação de Caçamba

R$

5.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Retirada
Dispensa de Licitação
14/01/2022
- Compra
Diretade entulhos das unidades.

151102022000122 Serviço de manutenção predial (telhado/ hidráulica/rede de esgoto/encanamento)

R$

20.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Pequenos
Dispensa de Licitação
13/10/2022
- Compra
Direta reparos que não estejam sob gestão da Secretaria de Engenharia nas Unidades de abrangência da Setorial Londrina.

151102022000123 Portão eletrônico / Calhas - manutenção

R$

15.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Manutenção
Dispensa de Licitação
14/01/2022
- Compra
Direta dos portões e calhas para conservação e segurança das Unidades de abrangência da Setorial Curitiba.

151102022000180 Persiana - manutenção

R$

6.001,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Manutenção
Dispensa de Licitação
14/01/2022
- Compra
Direta corretiva das persianas, para conservação e evitar gastos futuros com aquisição de novas, para as unidades de abrangência da Setorial Curitiba.

151102022000239 Desinsetização / Limpeza Cx de Água - Curitiba.

R$

20.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
23/08/2022 Limpeza e desinfecção dos ambientes das unidades atendidas pela Setorial.

151102022000247 Serviço de apoio administrativo e técnico operacional (jardinagem)

R$

50.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

151102022000075 Vidro e película solar

R$

4.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Prorrogação Contratual
24/08/2022 Manutenção das áreas verdes visando a limpeza e conservação das Unidades de abrangência da Setorial Curitiba.
Fornecimento e instalação de vidros para reparo e substituição dos atuais existentes, inclusive substituição das portas de vidros, bem como fornecimento e
instalação de película solar visando a conservação e segurança dos imóveis onde estão instaladas as Unidades de abrangência da Setorial Londrina,
considerando
também as obras a serem executadas em 2019.
Dispensa de Licitação
30/09/2022
- Compra
Direta

RECARGA DE EXTINTORES - ( Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Cambé, Cornélio Procópio, Ibaiti,
151102022000085 Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Porecatu, Rolândia, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz

R$

16.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Manutenção
Dispensa de Licitação
31/01/2022
- Compra
Direta e segurança do patrimônio público

151102022000124 Portão eletrônico / Calhas - manutenção

R$

950,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Manutenção
Dispensa de Licitação
30/09/2022
- Compra
Direta dos portões e calhas para conservação e segurança das Unidades de abrangência da Setorial Curitiba.

151102022000125 Serviço de manutenção predial (telhado/ hidráulica/rede de esgoto/encanamento)

R$

4.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Pequenos
Dispensa de Licitação
30/09/2022
- Compra
Direta reparos que não estejam sob gestão da Secretaria de Engenharia nas Unidades de abrangência da Setorial Londrina.

151102022000126 Serralheria /marcenaria Manutenção de corrimão e portões, cancela

R$

400,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

conservação
Dispensa de Licitação
30/09/2022
- Compra
Direta do patrimônio público

151102022000225 Serviço de vigilância e monitoramento
DESINSETIZAÇÃ/LIMPEZA DE CAIXA D¿AGUA - ( Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Cambé, Cornélio
Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Porecatu, Rolândia, Santo Antônio da Platina,
151102022000240 Wenceslau Braz

R$

29.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
23/09/2022 Manutenção e segurança do patrimônio público,

R$

12.746,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prestação de serviços de limpeza de cx dágua e desinsetização de insetos para higienização das unidades do TRT9 de abrangência da Setorial Londrina, bem
Prorrogação Contratual
22/09/2022 como previsão para limpeza de fachada prédio do FT de Londrina.

JARDINAGEM ( Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Cambé, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho,
151102022000248 Jaguariaíva, Londrina, Porecatu, Rolândia, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz

R$

46.999,98 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
23/05/2022 manutenção do patrimônio público

151102022000076 Vidro e película solar

R$

3.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Fornecimento e instalação de vidros para reparo e substituição dos atuais existentes, bem como fornecimento e instalação de película solar visando a
conservação
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta e segurança dos imóveis onde estão instaladas as Unidades de abrangência da Setorial Maringá.

151102022000086 Recarga de extintores - Maringá

R$

4.500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Aquisição
Dispensa de Licitação
03/10/2022
- Compra
Direta de recarga de extintores anual para as Unidades do Núcleo Gerencial de Maringá em atendimento a norma do Corpo de Bombeiros do PR.

151102022000135 Serviço de manutenção predial (telhado/ hidráulica/rede de esgoto/encanamento)

R$

12.780,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Pequenos
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta reparos que não estejam sob gestão da Secretaria de Engenharia nas Unidades de abrangência da Setorial Maringá.

151102022000136 Portão eletrônico / Calhas - manutenção

R$

8.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Manutenção
Dispensa de Licitação
18/11/2022
- Compra
Direta dos portões e limpeza das calhas para conservação e segurança das Unidades de abrangência da Setorial Maringá.

151102022000249 Jardinagem - demais Unidades Nucleo Maringá

R$

14.270,92 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
31/05/2022 Prestação de serviços de manutenção do gramado para as Unidades de Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Ivaiporã e Nova Esperança.

151102022000250 Jardinagem - Maringá

R$

13.354,77 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
05/01/2022
EletrônicoContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do gramado e fertilização para o Fórum do Trabalho de Maringá

151102022000365 Serviço de vigilância e monitoramento - Cianorte

R$

1.500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
18/08/2022 Monitoramento 24 horas do sistema de alarmes da Vara do Trabalho de Cianorte.

Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.

Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.

Núcleo de Apoio
Administrativo - Setorial
Maringá.
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)

151102022000366 Serviço de vigilância e monitoramento - Campo Mourão

R$

1.678,80 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
18/08/2022 Monitoramento 24 horas do sistema de alarmes da Vara do Trabalho de Campo Mourão.

Serviço de vigilância e monitoramento - Maringá, Nova Esperança, Paranavaí, Umuarama, Ivaiporã,
151102022000367 Pitanga e Loanda

R$

11.751,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
18/08/2022 Monitoramento 24 horas do sistema de alarmes das Unidades de Maringá, Nova Esperança, Paranavaí, Umuarama, Ivaiporã, Pitanga e Loanda.

151102022000368 Desinsetização/limpeza cx d¿água - Pitanga

R$

1.713,32 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
08/07/2022 Contratação de serviços de dedetização e limpeza de reservatórios de água para a Vara do Trabalho Itinerante de Pitanga.

151102022000369 Desinsetização/limpeza cx d¿água - Ivaiporã

R$

1.920,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
08/07/2022 Contratação de serviços de dedetização e limpeza de reservatórios de água para a Vara do Trabalho de Ivaiporã.

151102022000370 Desinsetização/limpeza cx d¿água - Umuarama

R$

1.500,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
08/07/2022 Contratação de serviços de dedetização e limpeza de reservatórios de água para o Fórum do Trabalho de Umuarama.

151102022000371 Desinsetização/limpeza caixa d¿água - Maringá, Nova Esperança, Cianorte, Paranavaí e Campo Mourão

R$

7.630,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Contratação de serviços de dedetização e limpeza de reservatórios de água para as Unidades de Maringá, Nova Esperança, Cianorte, Paranavaí e Campo
Prorrogação Contratual
08/07/2022 Mourão.

3 - Baixa

Automatizar o portão eletrônico de acesso ao estacionamento dos servidores do FT Maringá, com o objetivo de dispensar a utilização de controles remotos
individuais para cada servidor, otimizando a entrada e saída do citado estacionamento. Este processo de automatização visa minimizar/eliminar problemas de
esquecimento do controle remoto pelos servidores, falhas provocadas por pilhas sem carga ou problemas de sinal. Estuda-se a implantação de um sistema de
camerâ IP ou similar que faça a leitura da placa do veículo ou outro meio de leitura e comande a abertura abertura do portão de acesso a garagem. Na saída
dos veículos estuda-se a instalação de sensores que possam abrir automaticamente o portão eletrônico sem a necessidade também de acionamento via
controle remoto. Dispensa acompanhamento de servidor da segurança/vigilante terceirizado no controle de acesso, visto que o portão só abrirá mediante
leitura
de dados de placas de veículos ou outro meio de leitura para habilitar entrada dos servidores.
Dispensa de Licitação
27/06/2022
- Compra
Direta

151102022000442 Sistema de Automatização do portão eletrônico - FT Maringá

R$

6.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

151102022000443 Fechadura eletrônica para porta no FT Maringá

R$

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

151102022000092 ProView - ebooks (plataforma com 800 e.books)

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000097 Assinatura SínteseNet Jurídico.(5 acessos)

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000100 Assinatura Editora Zênite - Revista Zênite e Web Licitações e Contratos (Zênite Fácil)

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000101 Assinatura Revista Jurídica Lex - Revista Magister impressa com acesso à revista eletrônica.
Revistas impressas da Editora Fórum. Revista de Direito Administrativo, Revista Fórum Justiça do
151102022000103 Trabalho
Assinaturas impressas IOB - Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária e Revista de Direito Civil e
151102022000104 Processual.

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

2.000,00 Operação

Automatizar e controlar o fluxo de entrada de pessoas pela porta que dá acesso a sala de segurança e a sala técnica do hack principal do prédio do FT Maringá
onde estão localizados os equipamentos de segurança que realizam o monitoramento de câmeras CFTV, e os equipamentos de comunicação de dados de
TIC. Com a supressão dos postos de vigilância e de recepcionista, aliada ao aumento da circulação de pessoas nas dependências do hall público térreo
visnumbra-se a necessidade de promover uma maior segurança restringindo o fluxo de acesso a essses espaços somente a servidores e tercerizizados de
limpeza, dispensando também a utilização de chaves e o trancamento manual constante da porta. Não existe efetivo para que a todo o momento sejam
controlados os acessos a essas dependências, visto que os agentes de segurança realizam viagens frequentes para acompanhar os magistrados nas audiências
nos postos itinerantes de Pitanga e Loanda e os vigilantes terceirizados já realizam o controle de acesso do público na porta principal de acesso ao Fórum.
Objetiva-se,
Dispensa de Licitação
04/03/2022
- Compra
Direta com isso, aumentar a segurança e a preservação das instalações lógicas e de monitoramento.
A plataforma contempla mais de 800 e.books jurídicos, incluindo códigos comentados e CLT, com 100 acessos simultâneos, ferramenta de extrema relevância
queDireta
auxilia diretamente magistrados e servidores no desempenho de suas atividades.
Dispensa de Licitação - Compra
Atender aos magistrados e servidores, visando à continuidade e atualidade da informação prestada em doutrina, legislação e jurisprudência dos tribunais
superiores, tribunais do trabalho e tribunais estaduais.
5 acessos
Dispensa de Licitação - Compra
Direta simultâneos
Ferramenta de conteúdo específico para a área de Licitações e Contratos do Regional. Revista reúne doutrinas, perguntas e respostas, entendimentos da
Equipe
Zênite, legislações, decisões dos tribunais de contas e jurisprudência sobre temas e polêmicas enfrentados por quem atua nas contratações públicas.
Dispensa de Licitação - Compra
Direta
Revista mudou o nome para Revista Magister de Direito do Trabalho, com a mudança houve queda no preço. Periódico específico trabalhista que atende as
demandas
Dispensa de Licitação - Compra
Direta dos gabinetes e varas do trabalho.

151102022000105 Aquisição da Revista LTr Digital - 28 acessos simultâneos

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Dispensa de Licitação - Compra Direta
Periódicos com conteúdos de doutrina, legislação e jurisprudência, atualizados que atendem as necessidades dos magistrados e servidores no desempenho
de suas
atividades no TRT.
Dispensa de Licitação - Compra
Direta
Ferramenta importantíssima para magistrados e servidores no desempenho de suas atividades nos gabinetes e varas do trabalho. A Editora conta com
renomados
Dispensa de Licitação - Compra
Direta juristas na área trabalhista.

Núcleo de Biblioteca
(CBIB)

151102022000108 Assinatura da BID Fórum Digital - Editora Fórum

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

A assinatura Fórum Digital abrange 10 títulos, sendo 9 revistas e um informativo. Todos de grande relevância na área jurídica, com conteúdos de direito do
trabalho,
Dispensa de Licitação - Compra
Diretadireito constitucional, administrativo, processual e outros temas. Atende aos interesses das áreas administrativa e judiciaria do TRT.

Núcleo de Biblioteca
(CBIB)

151102022000109 Assinatura da RT Online (revistas jurídicas digitais da Editora RT)

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000110 Assinatura Revista LTR e suplemento trabalhista, impressos (acervo biblioteca)

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000219 Serviço de encadernação

R$

-

Operação

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

151102022000302 Aquisição de material bibliográfico (livros, codigos, etc.) para a Biblioteca
Serviços com reformas, manutenção de imóveis em geral, ref. aos prédios da Capital, região
metropolitana e interior.
Ajustes nos limites Retificados da Proposta Orçamentária, Processo Vetor 174627 (Despacho de
151102022000001 13/07/21) - Novo Limite: R$ 11.491.600,27.

R$

-

Investimento

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Dispensa de Licitação - Compra Direta
Atualizar e ampliar o acervo da Biblioteca mantendo à disposição dos usuários sempre as informações atualizadas e de qualidade. A aquisição de novas obras
para a biblioteca é fator fundamental para adequação da coleção às mudanças que ocorrem na legislação e que afetam toda a doutrina vigente, como por
Licitação - Pregão Eletrônicoexemplo: publicação do novo código de processo civil e a reforma trabalhista.

2 - Média

sobra
orçamentária
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)
Núcleo de Biblioteca
(CBIB)

Núcleo de Governança
Orçamentária (NGO)
Núcleo de Governança
Orçamentária (NGO)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Ordenadoria Da Despesa
(ODESP)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

A plataforma RT Online é uma ferramenta de periódicos jurídicos que abrange todas as revistas editadas pela Thomson Reuters, publicadas desde 1989.
Importante
Dispensa de Licitação - Compra
Direta fonte de consulta para os magistrados e servidores. Em 2018 foram realizados 15.900 acessos à plataforma.
Periódicos de grande importância para atualização dos magistrados e servidores que trabalham nos gabinetes e varas do trabalho, porque abrangem todos os
assuntos discutidos no momento na área do direito e processo do trabalho, como a reforma trabalhista, mudança na CLT, , e ouros temas de grande
relevância.
Dispensa de Licitação - Compra
Direta

R$

5.151.965,40 Operação

A INVESTIR

Assistência jurídica a pessoas carentes. transferência de R$ 300.000,00 para o limite do NGO
151102022000353 Despacho Pré-LOA - Expediente (ID 5749318).

R$

300.000,00 Operação

A INVESTIR

3 - Baixa

sobra
orçamentária
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000005 Suprimentos de fundos - materiais de consumo

R$

18.225,25 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Agilidade
na compra ou contratação para atender chamados técnicos urgentes e não passíveis de planejamento de pequeno vulto.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000028 Suprimento de fundos - serviços de terceiros PF

R$

7.593,86 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Agilidade
na compra ou contratação para atender chamados técnicos urgentes e não passíveis de planejamento de pequeno vulto.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000196 Diagramação da revista do TRT

R$

8.200,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

Diagramação
da revista do TRT
Dispensa de Licitação
06/06/2022
- Compra
Direta

151102022000253 Suprimento de fundos - serviços PJ

R$

17.162,12 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Agilidade
na compra ou contratação para atender chamados técnicos urgentes e não passíveis de planejamento de pequeno vulto.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000283 Ajudas de Custo e transporte de mobiliário - Juízes e Servidores

R$

708.400,00 Operação

AJUDA DE CUSTO

2 - Média

Item
destinado a indenizar despesas de magistrados e servidores, decorrentes de mudança de domicílio em razão de remoções a interesse do serviço.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000293 Suprimento de fundos - encargos patronais INSS

R$

1.518,77 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Agilidade
na compra ou contratação para atender chamados técnicos urgentes e não passíveis de planejamento de pequeno vulto.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000006 Persiana
Outros bens de consumo diversos - consumo imediato (utensílios de copa, molduras, dentre outros) 151102022000008 NSG

R$

140.636,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Licitação - Pregão
23/09/2021
EletrônicoAquisição de persianas para reposição nas Unidades do TRT9 na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.

R$

7.100,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Aquisição
Dispensa de Licitação
12/09/2022
- Compra
Direta de bens de consumo para uso imediato (materiais não contemplados nas contratações da DMP: molduras, gás, utensílios para copa, dentre outros.).

151102022000015 Locação de veículo

R$

5.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

Há necessidade
de locação de veículos em alguns eventos de grande porte em que a frota e/ou contigente do TRT9 não é suficiente.
Dispensa de Licitação
13/10/2022
- Compra
Direta

Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000019 Locação de imóvel PF - PA CAMPO LARGO

R$

43.560,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Inexigibilidade 06/12/2021
de Licitação Despesa fixa obrigatória relativa à renovação do contrato de locação pessoa física.

151102022000020 Locação de imóvel PF - VI MEDIANEIRA

R$

12.464,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Despesa
fixa obrigatória relativa à renovação do contrato de locação pessoa física.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000055 Combustível e lubrificante automotivo

R$

208.403,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000061 Material de expediente

R$

29.732,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
07/01/2022
EletrônicoNecessidade de abastecer a frota do TRT9. Despesa estimativa e essencial.
Atender às demandas de material de expediente, possibilitando o bom andamento dos serviços de prestação jurisdicional às Unidades da Capital, Região
Metropolitana
e Interior do Estado.
Dispensa de Licitação
14/04/2022
- Compra
Direta

151102022000062 Carimbo

R$

500,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

151102022000070 Capacho

R$

24.586,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

151102022000072 Uniforme - NSG

R$

5.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000073 Material para manutenção predial - TINTA E MATERIAL DE PINTURA

R$

3.648,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000077 Material para manutenção predial - MATERIAL HIDRÁULICO

R$

54.725,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000081 Material para manutenção predial - LÂMPADA

R$

31.620,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000082 Material para manutenção predial - MATERIAL ELÉTRICO

R$

18.242,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000084 Extintores - UNIDADES SETORIAL CURITIBA

R$

36.200,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

151102022000088 Material para manutenção predial - FERRAMENTA

R$

13.378,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Atendimento
às solicitações efetuadas pelas Unidades do TRT9 na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.
Dispensa de Licitação
04/03/2022
- Compra
Direta
Substituição em caso de más condições de uso e/ou para áreas novas. São considerados como itens de segurança para os transeuntes das Unidades do TRT9
Licitação - Pregão
22/10/2021
Eletrônicona Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.
Aquisição de togas e pelerines para posse de novos Desembargadores/Magistrados, bem como necessidade de reposição das peças que sofrem desgaste
natural,
em atendimento ao Ato TRT9 46/2015.
Dispensa de Licitação
12/09/2022
- Compra
Direta
"Os materiais de manutenção predial são utilizados em todas as unidades judiciárias e administrativas do Paraná, através dos Núcleos Gerenciais de Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá.
Acabamentos e materiais tais como louças, metais, lâmpadas, pintura, fiação, que sofrem avarias e desgaste pelo tempo de uso ou apenas são consumidos,
havendo necessidade de reposição periódica.
As manutenções são indispensáveis para a boa conservação das instalações físicas das unidades deste TRT e contribuem para um ambiente de trabalho mais
seguro, funcional e, portanto adequado a abrigar magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e jurisdicionados que frequentam esta Corte
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoregularmente."
"Os materiais de manutenção predial são utilizados em todas as unidades judiciárias e administrativas do Paraná, através dos Núcleos Gerenciais de Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá.
Acabamentos e materiais tais como louças, metais, lâmpadas, pintura, fiação, que sofrem avarias e desgaste pelo tempo de uso ou apenas são consumidos,
havendo necessidade de reposição periódica.
As manutenções são indispensáveis para a boa conservação das instalações físicas das unidades deste TRT e contribuem para um ambiente de trabalho mais
seguro, funcional e, portanto adequado a abrigar magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e jurisdicionados que frequentam esta Corte
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoregularmente."
"Os materiais de manutenção predial são utilizados em todas as unidades judiciárias e administrativas do Paraná, através dos Núcleos Gerenciais de Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá.
Acabamentos e materiais tais como louças, metais, lâmpadas, pintura, fiação, que sofrem avarias e desgaste pelo tempo de uso ou apenas são consumidos,
havendo necessidade de reposição periódica.
As manutenções são indispensáveis para a boa conservação das instalações físicas das unidades deste TRT e contribuem para um ambiente de trabalho mais
seguro, funcional e, portanto adequado a abrigar magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e jurisdicionados que frequentam esta Corte
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoregularmente."
"Os materiais de manutenção predial são utilizados em todas as unidades judiciárias e administrativas do Paraná, através dos Núcleos Gerenciais de Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá.
Acabamentos e materiais tais como louças, metais, lâmpadas, pintura, fiação, que sofrem avarias e desgaste pelo tempo de uso ou apenas são consumidos,
havendo necessidade de reposição periódica.
As manutenções são indispensáveis para a boa conservação das instalações físicas das unidades deste TRT e contribuem para um ambiente de trabalho mais
seguro, funcional e, portanto adequado a abrigar magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e jurisdicionados que frequentam esta Corte
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoregularmente."
Cumprimento às normas técnicas de segurança do Corpo de Bombeiros para resguardar a integridade física das pessoas e do patrimônio do TRT9, referentes
às Unidades vinculadas à Setorial Curitiba, bem como estimativa de aquisição de cilindros novos onde houver necessidade e, neste caso, abrangendo todas as
Licitação - Pregão
20/01/2022
Eletrônicounidades do TRT9.
Os materiais de manutenção predial são utilizados em todas as unidades judiciárias e administrativas do Paraná, através dos Núcleos Gerenciais de Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá.
Acabamentos e materiais tais como louças, metais, lâmpadas, pintura, fiação, que sofrem avarias e desgaste pelo tempo de uso ou apenas são consumidos,
havendo necessidade de reposição periódica.
As manutenções são indispensáveis para a boa conservação das instalações físicas das unidades deste TRT e contribuem para um ambiente de trabalho mais
seguro, funcional e, portanto adequado a abrigar magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço e jurisdicionados que frequentam esta Corte
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoregularmente.

151102022000090 Material para identificação de veículo (placas, adesivos, etc)

R$

2.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade
Dispensa de Licitação
08/07/2022
- Compra
Direta de emplacar veículos novos e substituir placas deterioradas existentes na frota de veículos do TRT9.

151102022000134 Chaveiro - CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

R$

8.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000147 Manutenção e conservação de equipamento de raio x
Manutenção e conservação de máquina e equipamento de segurança (CFTV, alarmes e controle de
151102022000148 acesso)

R$

60.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

R$

45.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Atender
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Compra
Diretaas demandas de confecção de chaves e aquisição de fechaduras nas Unidades do TRT9 em Curitiba e Região Metropolitana.
Necessidade de manter em funcionamento, através de manutenção corretiva e preventiva, os 3 scanners de raios X instalados no Fórum e Edifício Sede, desta
Licitação - Pregão
14/01/2022
EletrônicoCapital.
Necessidade de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de controle de acesso tais como portais detectores de metal, sistema de CFTV,
Licitação - Pregão
23/05/2022
Eletrônicoconcertinas, cercas elétricas, etc.

151102022000178 Lavagem de veículo

R$

19.060,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
07/01/2022
EletrônicoNecessidade de manter a frota higienizada e em operação.

151102022000179 Manutenção e conservação de veículo

R$

83.800,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
16/08/2022
EletrônicoNecessidade de manter a frota em operação através da manutenção corretiva e preventiva.

151102022000184 Energia elétrica - VT JACAREZINHO

R$

30.645,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento das Unidades, uma vez que equipamentos de informática dependem de energia elétrica para seu funcionamento.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000185 Energia elétrica - COPEL

R$

4.227.721,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento das Unidades, uma vez que equipamentos de informática dependem de energia elétrica para seu funcionamento.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000186 Energia elétrica - PA CAMPO LARGO

R$

16.464,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento das Unidades, uma vez que equipamentos de informática dependem de energia elétrica para seu funcionamento.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000187 Energia elétrica - FT GUARAPUAVA

R$

40.428,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento das Unidades, uma vez que equipamentos de informática dependem de energia elétrica para seu funcionamento.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000188 Água e esgoto - VT JAGUARIAÍVA

R$

1.902,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento e higiene das unidades.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000189 Água e esgoto - SANEPAR

R$

711.822,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento e higiene das unidades.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000190 Água e esgoto - VT MARECHAL CÂNDIDO RONDON

R$

783,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento e higiene das unidades.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000191 Água e esgoto - VT BANDEIRANTES

R$

390,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Inexigibilidade 23/12/2021
de Licitação Item indispensável ao funcionamento e higiene das unidades.

151102022000192 Água e esgoto - FT PARANAGUÁ

R$

11.520,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Item
indispensável ao funcionamento e higiene das unidades.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000193 Lavanderia

R$

3.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Serviço
de lavanderia para o setor de copa, lavagem de togas, cortinas, pelerines, toalhas e bandeiras das Unidades de Curitiba.
Dispensa de Licitação
13/05/2022
- Compra
Direta

151102022000208 Telefonia fixa

R$

301.467,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000209 Telefonia móvel

R$

246.333,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
04/11/2021
EletrônicoPrestação de serviço de telefonia fixa para atender a atividade fim do Tribunal nas unidades da Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.
Prestação de serviço de telefonia móvel local e de longa distância para uso pela administração do TRT, plantões judiciários e oficiais de justiça, em razão de
suas atribuições demandarem que sejam encontrados fora do expediente ou exigirem constantes deslocamentos. (Portaria DG 02/2011 e Ato da Presidência
Licitação - Pregão
24/01/2022
Eletrônico7/2011 e 219/2015).

Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

151102022000222 Seguro de imóvel

R$

38.885,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
07/07/2022
EletrônicoManter os imóveis do TRT9 na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado segurados, bem como manter seguro para a usina fotovoltaica de Porecatu.

151102022000223 Seguro de veículo

R$

110.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
22/08/2022
EletrônicoNecessidade de manter a frota do TRT9 segurada.

151102022000224 Serviço de vigilância e monitoramento - UNIDADES SETORIAL CURITIBA

R$

60.050,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
01/07/2022
EletrônicoNecessidade de monitoramento remoto de alarme para as Unidades que não possuem vigilância armada.

151102022000256 Descarte de lâmpada

R$

3.464,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Despesa
Dispensa de Licitação
11/02/2022
- Compra
Diretapara descarte sustentável das lâmpadas inutilizadas, nos termos do Plano de Logística Sustentável do TRT9.

151102022000258 Taxa coleta de lixo - FATURA SANEPAR

R$

2.512,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Taxa
de coleta de lixo cobrada na fatura da Sanepar, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000259 Taxas Prefeitura - FT CASCAVEL

R$

1.043,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000260 Taxas Prefeitura - FT LONDRINA

R$

166,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000261 Taxas Prefeitura - FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

R$

500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000262 Taxas Prefeitura - FT PARANAGUÁ

R$

2.539,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000263 Taxas Prefeitura - FT PATO BRANCO

R$

158,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000264 Taxas Prefeitura - FT CORNÉLIO PROCÓPIO

R$

500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000265 Taxas DETRAN - licenciamento de veículo, seguro obrigatório e renovação CNH transporte coletivo

R$

5.765,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Taxas obrigatórias cobradas pelo DETRAN para licenciamento dos veículos da frota do TRT9, assim como taxas cobradas para reciclagem em transporte
coletivo
de passageiros, conforme exigência da seguradora, para os agentes de segurança que dirigem a van de passageiros do TRT9.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000266 Taxas Prefeitura - VT CASTRO

R$

1.113,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000267 Taxas Prefeitura - FT UMUARAMA

R$

2.129,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000268 Taxas Prefeitura - VT CAMBÉ

R$

146,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000269 Taxas Prefeitura - VT ASSIS CHATEAUBRIAND

R$

558,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000270 Taxas Prefeitura - FT TOLEDO

R$

757,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000271 Taxas Prefeitura - FT GUARAPUAVA

R$

500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000272 Taxas Prefeitura - IMÓVEIS CURITIBA

R$

1.993,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000273 Taxas Prefeitura - FT APUCARANA

R$

709,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000274 Taxas Prefeitura - FT FOZ DO IGUAÇU

R$

46,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

São
taxas de coleta de lixo e combate de incêndio dos imóveis próprios do TRT9, despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000277 Iluminação pública - PA CAMPO LARGO

R$

1.826,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

É uma
despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000278 Iluminação pública - COPEL

R$

31.407,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

É uma
despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000279 Iluminação pública - VT JACAREZINHO

R$

918,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

É uma
despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000280 Iluminação pública - FT GUARAPUAVA
Utensílio doméstico (frigobar, geladeira, micro-ondas, cafeteira, purificador, cooktop, carrinho copa,
151102022000301 climatizador, desumidificador)

R$

1.103,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

É uma
despesa fixa e obrigatória.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

R$

17.000,00 Investimento

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Atender
Dispensa de Licitação
14/04/2022
- Compra
Diretaàs demandas de substituição nas Unidades do TRT9.

151102022000303 Equipamento de proteção e segurança

R$

16.500,00 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
03/05/2022
EletrônicoNecessidade de substituição de equipamentos defeituosos de CFTV.

151102022000305 Mobiliário

R$

35.000,00 Investimento

NÃO CONTINUADO

2 - Média

151102022000395 Gênero alimentício - ÁGUA MINERAL

R$

5.000,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

151102022000396 Gênero alimentício - PRODUTOS SUPERMERCADO

R$

30.000,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

ParaDireta
atender reposições de mobiliário em más condições nas Unidades do TRT9 na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.
Dispensa de Licitação
14/04/2022
- Compra
A aquisição de água mineral atenderá à demanda dos desembargadores participantes das sessões de julgamento de processos do Tribunal Pleno, do Órgão
Especial,
Dispensa de Licitação
13/05/2022
- Compra
Diretada Sessão Especializada das Turmas, bem como à demanda das capacitações, nos termos do DES ADG 379/2020.
A aquisição de água mineral atenderá à demanda dos desembargadores participantes das sessões de julgamento de processos do Tribunal Pleno, do Órgão
Especial,
Dispensa de Licitação
13/05/2022
- Compra
Diretada Sessão Especializada das Turmas, bem como à demanda das capacitações, nos termos do DES ADG 379/2020.

151102022000397 Liberação automática cancelas pedágio

R$

1.282,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000400 Material de proteção e segurança ASJ - COLETES BALÍSTICOS

R$

25.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Valor
cobrado para liberação de cancelas em praças de pedágio do Estado do Paraná, para os veículos oficiais a serviço da Corregedoria do TRT9 .
Dispensa de Licitação
11/11/2022
- Compra
Direta
Atendimento ao Projeto de Segurança Institucional (Processo Vetor n. 173835 - DES ADG ID 4019904) que tem por objetivo a implementação das diretrizes
previstas nas Resoluções CNJ e nas Resoluções CSJT para a área de segurança . Necessidade de complementar os coletes balísticos faltantes para alguns ASJs
após
a compra efetuada através da ARP PO 24/2020.
Dispensa de Licitação
02/05/2022
- Compra
Direta

151102022000401 Material de proteção e segurança ASJ - ARMAS E MUNIÇÕES

R$

106.770,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Atendimento ao Projeto de Segurança Institucional (Processo Vetor n. 173835 - DES ADG ID 4019904) que tem por objetivo a implementação das diretrizes
previstas nas Resoluções CNJ e nas Resoluções CSJT para a área de segurança . Necessidade de complementar os equipamentos de segurança faltantes, bem
como
para substituir os vencidos ou sem bateria (armas de choque, baterias e munições).
Dispensa de Licitação
23/05/2022
- Compra
Direta

151102022000402 Taxa ANATEL (radiocomunicadores)

R$

750,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Taxa
cobrada para utilização de radiocomunicadores pelos agentes de segurança.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

151102022000403 Serviço de Outsourcing de Almoxarifado Virtual

R$

352.213,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Atender
determinação da Administração para terceirização de estoque de almoxarifado.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
Diárias - Servidores e magistrados (agrupada). . Ajustes no limites Proposta Orçamentária, Processo
E Finanças (SECOF)
151102022000050 174627 (Despacho de 13/07/21)

R$

2.174.510,00 Operação

DIÁRIAS

2 - Média

Pagamento
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício de diárias aos servidores e magistrados em viagens a serviço do Tribunal.

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
(MVI) Diárias - Equipes das Varas Itinerantes. . Ajustes no limites Proposta Orçamentária, Processo
E Finanças (SECOF)
151102022000054 174627 (Despacho de 13/07/21)

R$

178.304,63 Operação

DIÁRIAS

2 - Média

Pagamento
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício de diárias no decorrer de 2022.

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
E Finanças (SECOF)
151102022000099 Assinatura de boletim contábil-tributário para a Secof.

R$

7.667,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

ParaDireta
apoio às atividades da Divisão Financeira da Secof.
Dispensa de Licitação
11/07/2022
- Compra

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
Ressarcimento de despesas com deslocamentos de servidores e magistrados. . Ajustes no limites
E Finanças (SECOF)
151102022000285 Proposta Orçamentária, Processo 174627 (Despacho de 13/07/21).

R$

259.432,59 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Outroacréscimo ante o aumento das despesas em 2018. com cortes feitos pela ADG, conforme planilha (29/2/2019)

Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)
Secretaria Administrativa
(SA)

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
(MVI) Indenização de deslocamento - Equipes das Varas Itinerantes. . Ajustes no limites Proposta
E Finanças (SECOF)
151102022000286 Orçamentária, Processo 174627 (Despacho de 13/07/21)

R$

6.000,00 Operação

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
E Finanças (SECOF)
151102022000287 Indenização de Tranporte - Oficiais de Justiça

R$

3.000.000,00 Operação

Secretaria De
Contabilidade, Orçamento
Inclusão de valores para auxílio-moradia na POP 2021.
E Finanças (SECOF)
151102022000289 DESP ADG PROAD 762/2019

R$

10.000,00 Operação

Secretaria de Engenharia
e Arquitetura - Projetos
(SEA)

R$

1.092.999,96 Investimento

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000080 Peças para equipamentos - bens móveis

R$

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000091 Comunicação visual (material de consumo)

DIÁRIAS

2 - Média

Item
decorrente de atendimento às necessidades das unidades itinerantes do Regional, com o pagamento da Indenização de deslocamento.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

CONTINUADO

1 - Alta

Pagamento de indenização de transporte aos oficiais de justiça em folha de pagamento.
Valor limite estipulado pelo DESPACHO ADG 1560/2020, Doc 01 do PROAD 2081/2020 para a PRÉ-POP 2022.
Ajustado
conforme DES ADG 113/2021 (doc 99).
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Pagamento
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício das despesas com auxílio-moradia aos servidores.

PROJETOS

2 - Média

Identificada necessidade de ampliação do imóvel para adequada alocação da unidade. Atualmente a unidade está distribuída entre o imóvel da União (com
Licitação - Tomada
22/04/2022
de Preçosreduzida dimensão) e imóvel cedido pela Prefeitura Municipal.

24.656,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica de equipamentos (elevadores, condicionadores de ar, geradores, plataformas, no breaks, bombas, etc.), sem os quais
alguns
sistemas podem não operar ou fazê-lo de forma precária, trazendo prejuízos imensuráveis à prestação jurisdicional.
Dispensa de Licitação
11/11/2022
- Compra
Direta

R$

11.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

O contrato tem como objetivo o fornecimento de placas de comunicação visual para identificação dos ambientes, placas com informações gerais e
identificação
externa dos imóveis (letreiros).
Dispensa de Licitação
17/06/2021
- Compra
Direta

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000117 Manutenção predial corretiva (Setorial Londrina)

R$

120.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
11/11/2022 Necessidade de manutenção predial das unidades, demandas corretivas e preventivas decorrentes do desgaste das dos imóveis.

Secretaria De Engenharia
FÓRUM DE PARANAVAÍ - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA (+PLANO DE PINTURAS
E Arquitetura (SEA)
151102022000118 PERIÓDICAS)

R$

325.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
que as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos. A
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoinserção da unidade no plano de pinturas periódicas deve-se à atual condição da pintura do imóvel.

Secretaria De Engenharia
PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (E DE PINTURAS PERIÓDICAS)- IMÓVEL 03 (Santo Antônio
E Arquitetura (SEA)
151102022000119 da Platina)

R$

330.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

A cobertura do imóvel já não atende ás necessidades de estanqueidade, possui telhas e calhas antigas, tendo sido identificada a necessidade de substituição.
Licitação - Pregão
22/04/2022
EletrônicoA inclusão da unidade no plano de pinturas periódicas deve-se às atuais condições das pinturas.

Secretaria De Engenharia
FÓRUM DE PARANAGUÁ - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA (+PLANO DE PINTURAS
E Arquitetura (SEA)
151102022000120 PERIÓDICAS)

R$

345.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
que as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos. A
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoinserção da unidade no plano de pinturas periódicas deve-se à atual condição da pintura e o fato da unidade estar localizada no litoral.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000121 FÓRUM DE ARAUCÁRIA - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

R$

275.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoque as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos.

Secretaria De Engenharia
FÓRUM DE NOVA ESPERANÇA - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA (+PLANO DE PINTURAS
E Arquitetura (SEA)
151102022000127 PERIÓDICAS)

R$

390.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoque as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000128 FÓRUM DE CASCAVEL - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

R$

395.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoque as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000129 PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (E DE PINTURAS PERIÓDICAS) - IMÓVEL 01 (Cambé)

R$

360.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

A cobertura do imóvel já não atende ás necessidades de estanqueidade, possui telhas e calhas antigas, tendo sido identificada a necessidade de substituição.
Licitação - Pregão
22/04/2022
EletrônicoA inclusão da unidade no plano de pinturas periódicas deve-se às atuais condições das pinturas.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000130 FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

R$

190.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, na unidade de
Licitação - Pregão
24/05/2022
EletrônicoFoz do Iguaçu foram solicitados gradis delimitando os estacionamentos interno e externo.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000131 PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (E DE PINTURAS PERIÓDICAS) - IMÓVEL 02 (Cianorte)

R$

270.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

A cobertura do imóvel já não atende ás necessidades de estanqueidade, possui telhas e calhas antigas, tendo sido identificada a necessidade de substituição.
Licitação - Pregão
22/04/2022
EletrônicoA inclusão da unidade no plano de pinturas periódicas deve-se às atuais condições das pinturas.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000132 FÓRUM FRANCISCO BELTRÃO - PLANO DE PINTURAS PERIÓDICAS E DE SUBSTIUIÇÃO DE COBERTURA

R$

320.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Licitação - Pregão
24/05/2022
EletrônicoManutenção do imóvel público, dada a condição da pintura do imóvel propõem-se pintura geral, interna e extena.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000133 FÓRUM DE MARINGÁ - INCREMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

R$

190.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Com a diminuição dos postos de segurança nas unidades, identificou-se a necessidade de melhorias nos quesitos de segurança. Neste sentido, foi proposto
Licitação - Pregão
24/05/2022
Eletrônicoque as unidades que possuem fechamento em muro palito, sistema que não possibilita aumento, tenham este fechamento substituído por gradis altos.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000138 Manutenção predial corretiva (Setorial Cascavel)

R$

120.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
21/12/2021
EletrônicoNecessidade de manutenção predial das unidades, demandas corretivas e preventivas decorrentes do desgaste das dos imóveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000139 Manutenção predial corretiva (Setorial Maringá)

R$

120.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
11/11/2022 Necessidade de manutenção predial das unidades, demandas corretivas e preventivas decorrentes do desgaste das dos imóveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000140 Manutenção predial corretiva (Setorial Curitiba)

R$

358.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
05/08/2022 Necessidade de manutenção predial das unidades, demandas corretivas e preventivas decorrentes do desgaste das dos imóveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000141 Manutenção predial corretiva (Setorial Ponta Grossa)

R$

80.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Licitação - Pregão
21/12/2021
EletrônicoNecessidade de manutenção predial das unidades, demandas corretivas e preventivas decorrentes do desgaste das dos imóveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000142 Manutenção bombas FT Cornélio Procópio

R$

4.500,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
13/06/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000143 Manutenção bombas (FT Londrina)

R$

9.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
14/03/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000144 Manutenção bombas FT Cascavel

R$

4.500,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
13/06/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000145 Manutenção bombas FT Araucária

R$

4.500,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
13/06/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000146 Manutenção bombas FT Toledo

R$

4.500,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
13/06/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000150 Manutenção condicionadores de ar (Setorial Ponta Grossa)

R$

39.740,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Prorrogação Contratual
24/08/2022 todo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

151102022000002 Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Colombo

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000151 Manutenção bombas d'água (Curitiba, Paranaguá, São José dos Pinhais e Ponta Grossa)

R$

85.887,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
Prorrogação Contratual
27/12/2021 de águas dos subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000152 Manutenção grupos geradores (FT Maringá)

R$

4.680,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária,
Licitação - Pregão
26/04/2022
Eletrônicopodendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000153 Manutenção elevador (Cornélio Procópio)

R$

4.800,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
20/05/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000154 Manutenção elevadores (FT Maringá)

R$

9.600,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
25/11/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000155 Manutenção elevadores (FT Ponta Grossa)

R$

9.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
31/01/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000156 Manutenção elevadores (VM147 e 400)

R$

19.966,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Licitação - Pregão
22/06/2022
Eletrônicomodernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000157 Manutenção condicionadores de ar (Setorial Maringá)

R$

60.499,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Prorrogação Contratual
19/08/2022 todo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000158 Manutenção alarme de incêndio (São José dos Pinhais)

R$

11.100,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
16/12/2021 Manutenção dos equipamentos. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000159 Manutenção condicionadores de ar (Setorial Curitiba)

R$

131.776,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Prorrogação Contratual
24/08/2022 todo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000160 Manutenção condicionadores de ar (Setorial Londrina)

R$

64.491,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Licitação - Pregão
05/11/2021
Eletrônicotodo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000161 Manutenção alarme de incêndio (Curitiba)

R$

75.890,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
21/10/2022 Manutenção dos equipamentos. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000162 Manutenção elevadores (FT Curitiba) - anexo

R$

17.798,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
16/09/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000163 Manutenção condicionadores de ar (Setorial Cascavel)

R$

67.564,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Licitação - Pregão
05/11/2021
Eletrônicotodo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000164 Manutenção plataforma elevatória (Campo Mourão, Cianorte e Umuarama)

R$

8.820,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
30/03/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000165 Manutenção alarme de incêndio (FT Ponta Grossa)

R$

5.770,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
18/02/2022
EletrônicoManutenção dos equipamentos. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000166 Manutenção alarme de incêndio (FT Maringá)

R$

30.996,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
18/02/2022
EletrônicoManutenção dos equipamentos. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000167 Manutenção alarme de incêndio (FT Londrina)

R$

25.248,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
18/02/2022
EletrônicoManutenção dos equipamentos. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000168 Manutenção grupos geradores (FT Londrina)

R$

3.500,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária,
Licitação - Pregão
26/04/2022
Eletrônicopodendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000169 Manutenção plataforma elevatória (Curitiba e São José dos Pinhais)

R$

11.791,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Licitação - Pregão
21/07/2022
Eletrônicomodernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000170 Manutenção plataforma elevatória (Cascavel, Guarapuava, Arapongas e Rolândia)

R$

15.400,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicomodernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000171 Manutenção plataforma elevatória (Castro e Telêmaco Borba)

R$

9.600,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
17/01/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000172 Manutenção grupos geradores (Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá)

R$

28.560,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica do sistema, sem o qual não há redundância de energia no caso de interrupção do fornecimento pela concessionária,
Prorrogação Contratual
15/07/2022 podendo afetar inclusive o funcionamento dos datacenter.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000173 Manutenção elevadores (FT Londrina)

R$

4.680,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Prorrogação Contratual
26/05/2022 modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000174 Manutenção elevadores (Ed Rio Branco)

R$

55.296,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, visando sua operacionalidade e segurança, considerando ainda não haver previsão de
Inexigibilidade 08/08/2022
de Licitação modernização dos equipamentos existentes, as manutenções periódicas requerem maiores cuidados.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000175 Manutenção alarme de incêndio (Cajuru)

R$

10.150,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Manutenção
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício do equipamento. Segurança. Norma Corpo de Bombeiros

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000176 Manutenção bombas (VT Apucarana)

R$

9.000,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de manutenção periódica das bombas d'água, sendo esses sistemas essenciais tanto para o abastecimento de água potável, quanto a drenagem
de águas
Dispensa de Licitação
14/03/2022
- Compra
Diretados subsolos, sem o quê há o risco de inundação das garagens em desnível.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000252 Cópias, plotagens e impressões

R$

1.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Serviços
Dispensa de Licitação
17/06/2021
- Compra
Diretade plotagem e cópia de projetos

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000275 Taxas do Conselho Regional de Arquitetura - CAU

R$

1.100,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Dispensa de Licitação
14/02/2022
- OutroNecessidade de emissão de RRT referentes aos trabalhos técnicos junto ao conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000276 Taxas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA

R$

1.500,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Necessidade
Dispensa de Licitação
14/02/2022
- Compra
Direta de emissão de RRT referentes aos trabalhos técnicos junto ao conselho de Engenharia.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000298 Cobertura de veículo FT Francisco Beltrão

R$

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Licitação - Tomada
24/05/2022
de PreçosEstudo para construção de abrigo para veículo no Fórum Trabalhista de Francisco Beltrão à apreciação da DG (Proc. Nº 173953)

72.644,61 Investimento

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000299 Comunicação visual (material permanente)

R$

1.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

Manutenção
Dispensa de Licitação
17/06/2021
- Compra
Direta dos padrões de comunicação visual das unidades. Trata-se de fornecimento de quadros de aviso e editais.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000426 Substituição de janelas da VT de Jacarezinho

R$

140.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

As janelas do imóvel são bastante antigas, em ferro, e estão emperradas. Necessária substituição das mesmas por janelas em alumínio, melhorando as
Licitação - Pregão
22/04/2022
Eletrônicocondições de iluminação e ventilação naturais do imóvel.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000431 Aquisição de pisos vinílicos para gabinetes (saldo ARP 2021)

R$

187.554,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Dar continuidade à substituição dos pisos em carpete dos gabinetes, no Ed Rio Branco, por pisos em placas autoportantes de vinil.
O piso de
grande parte dos gabinetes já foi substituído.
Aquisição via ARP
30/06/2022
TRT9 - Vigente/Já
licitada

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000432 Intervenções para VT Campo Largo (VETOR 264282)

R$

50.000,00 Investimento

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Melhorias
Dispensa de Licitação
30/05/2022
- Compra
Direta nas condições físicas do imóvel, considerando que o Posto de Atendimento será transformado em Vara do Trabalho.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000433 Manutenção de condicionadores de ar das Setoriais de Cascavel e Londrina (acréscimo)

R$

40.728,84 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter que não operam em temperaturas elevadas, podendo colapsar
Licitação - Pregão
05/11/2021
Eletrônicotodo o sistema de acesso a PJE e outros, com prejuízos incalculáveis.

Secretaria De Engenharia
E Arquitetura (SEA)
151102022000434 FT de Londrina - acessibilidade (contrato rescindido em 2021)

R$

100.000,00 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

R$

23.909,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

151102022000011 (CRH) - Passagens Aéreas - Capacitação Administrativa.

Licitação - Pregão
09/03/2022
EletrônicoAdequação das unidades às normas de acessibilidade
Atender as diretrizes da Resolução Administrativa n. 11/2017, de 26 de junho de 2017, que incumbiu a Diretoria-Geral como unidade responsável por
organizar e executar as atividades de capacitação de servidores para as áreas de apoio indireto à jurisdição em temas relacionados à governança e gestão
relacionados à área administrativa.considerando que há diversas capacitações e eventos que demandam deslocamento para fora da cidade de domicílio dos
Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação servidores bem como pernoite.

A Lei nº 11.788/08 estabelece que o estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho visando o aprendizado de
competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho.
A contratação de estudantes para desenvolver as atividades de estágio nas dependências do Tribunal está diretamente ligada aos valores deste Regional,
principalmente no que se refere à justiça social, que é fundamentada na ideia de igualdade. Por meio da realização de estágio o educando coloca em prática o
que aprendeu nas salas de aula e desenvolve mecanismos para, por um lado enfrentar de maneira mais efetiva as dificuldades do mercado de trabalho e, por
outro, transformar-se em um profissional que possa executar sua função social de maneira mais qualitativa.
Em contrapartida, o Tribunal se beneficia com o estágio, sendo inegável que as atividades desenvolvidas pelos estudantes durante seu aprendizado
contribuem com a rotina das unidades, sempre sob a perspectiva de que o Programa de Estágio não se preste à recomposição de força de trabalho,

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000017 Bolsa-Estágio

R$

3.140.479,22 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000026 (CRH) - Capacitação Administrativa - Pessoa Física

R$

22.770,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

151102022000051 (CRH) - Diárias - Capacitação Administrativa

R$

30.636,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

151102022000058 SEFIST - Campanha de Vacina Antigripal

R$

170.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

O pagamento de Bolsa-auxilio e do Auxílio-transporte aos estudantes que realizam estágio não obrigatório, se dá em virtude de necessidade legal, conforme
prevê o art. 12,da mencionada Lei:
"Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Outroauxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório."
Atender as diretrizes da Resolução Administrativa n.11/2017, que incumbiu a Diretoria-Geral como unidade responsável por organizar e executar as
atividades de capacitação de servidores para as áreas de apoio indireto à jurisdição em temas relacionados à governança e gestão relacionados à área
administrativa. Este grupo engloba capacitações voltadas à gestão em todas as suas áreas e busca atender ao Programa de Aperfeiçoamento de Gestão, em
curso no Regional desde meados do ano de 2018, além das capacitações específicas para o aprimoramento técnico-profissional do servidor mediante a
Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação participação em cursos abertos, seminários, congressos, etc..
Atender as diretrizes da Resolução Administrativa n.11/2017, que incumbiu a Diretoria-Geral como unidade responsável por organizar e executar as
atividades de capacitação de servidores para as áreas de apoio indireto à jurisdição em temas relacionados à governança e gestão relacionados à área
administrativa, considerando que há diversas capacitações e eventos que demandam deslocamento para fora da cidade de domicílio dos servidores bem
Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação como pernoite.
Contratação que visa atender a campanha anual de imunização de magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados do TRT PR, a fim de reduzir
Licitação - Pregão
18/01/2022
Eletrônicoo número de afastamentos decorrentes das complicações causadas pela gripe.

151102022000066 DIDAF - Aquisição de mídias criptográficas (e-Tokens) USB para assinatura digital

R$

25.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
15/02/2022
EletrônicoFerramenta essencial para o acesso aos sistemas informatizados, administrativos e judiciais (Resolução CSJT 164/2016).

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

A necessidade de contratação de empresa para confecção de crachás de identificação dos servidores e estagiários no âmbito do TRT9 baseia-se em
determinação contida no Ato da Presidência nº61/2015/TRT9, cujo capítulo 1, transcrito abaixo, trata exclusivamente do uso do crachá:

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000089 Contratação de empresa especializada na confecção de crachás

R$

1.326,60 Operação

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000113 SEFIST - Contratação de empresa para atualização do PPRA em todos as unidades do TRT9

R$

43.843,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

"Art. 1º É obrigatório o uso do crachá em todas as dependências do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput poderá implicar penalidade de cunho disciplinar.
Art. 2º É de responsabilidade deste Tribunal o ônus decorrente da expedição de segunda via do crachá em razão de alteração de nome ou de cargo do
servidor.
(...)Direta
Art. 4º Cumpre à chefia imediata do servidor zelar pelo cumprimento do disposto no art. 1º".
Dispensa de Licitação
14/12/2020
- Compra

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

A Resolução CSJT 141/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a realização das ações de promoção de saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças
relacionados ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho, determina que os TRTs mantenham Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com o objetivo
de preservar
Dispensa de Licitação
10/02/2022
- Compra
Direta a saúde e integridade de magistrados e servidores frente aos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
A Lei nº 11.788/08, em seu art. 5º, prevê que: "As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes
de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação."
Este tribunal realizou processo licitatório que culminou na contratação da empresa Agiel - Agência de Integração Empresa e Escola - Ltda, CT 106/2017, que
realiza, dentre outras atividades, recrutamento, seleção de estudantes, emissão dos documentos dos estagiários, gestão dos contratos, bem como os
procedimentos referentes ao processo seletivo.
Para a mesma finalidade foi realizado processo licitatório para contratação de agente integrador de estágio de pós-graduação, para os gabinetes dos
desembargadores, que culminou na contratação da Connect Estágios Ltda - ME, Contrato 32/2020.

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000181 Agente de Integração - Apoio Técnico a Estagiários

R$

123.097,04 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000200 (CRH) - Capacitação Administrativa - Capacitações Obrigatórias

R$

176.191,00 Operação

CAPACITAÇÃO

1 - Alta

A contratação de Agente Integrador viabiliza o Programa de Estágio neste Regional, haja vista que a execução das tarefas realizadas por eles são de grande
Licitação - Pregão
06/10/2021
Eletrônicoauxílio à subseção que conta com apenas 2 servidores.
Atender às diretrizes da Resolução Administrativa n.11/2017, que incumbiu a Diretoria-Geral como unidade responsável por organizar e executar as
atividades de capacitação de servidores para as áreas de apoio indireto à jurisdição em temas relacionados à governança e gestão relacionados à área
administrativa. Os eventos obrigatórios englobam as atividades de capacitação que se destinam a cumprir determinações específicas decorrentes de Atos
Normativos, em função do cargo ou de normas gerais de segurança. Neste ano, os cursos obrigatórios serão referentes aos Agentes de Segurança e para
Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação atualização das Brigadas de Emergência.

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

Atender as diretrizes da Resolução Administrativa n.11/2017, que incumbiu a Diretoria-Geral como unidade responsável por organizar e executar as
atividades de capacitação de servidores para as áreas de apoio indireto à jurisdição em temas relacionados à governança e gestão relacionados à área
administrativa. Este grupo engloba grande parte das capacitações voltadas à gestão em todas as suas áreas e busca atender ao Programa de Aperfeiçoamento
de Gestão, em curso no Regional desde meados do ano de 2018, além das capacitações específicas para o aprimoramento técnico-profissional do servidor
Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação mediante a participação em cursos abertos, seminários, congressos, etc..
O plano de capacitação específico para a área de TIC atende à Resolução nº 211/2015/CNJ, bem como guarda relação com as iniciativas previstas no PETIC
2015/2020 e planos constantes no PDTIC 2019/2020. Contempla temas técnicos, de gestão e governança de TIC, conforme recomendação II do Acordão CSJTInexigibilidade 31/10/2022
de Licitação A-952-27.2018.5.90.0000, referente à auditoria realizada pelo CSJT na STI no exercício de 2018.
Coleta de lixo hospitalar realizada por empresa especializada em tratamento de resíduos médicos hospitalares, de acordo com as normas da ANVISA (RDC 50).
Indispensável
para a continuidade do atendimento médico e de emergência da SMO.
Dispensa de Licitação
13/05/2022
- Compra
Direta
Serviço de Esterilização de materiais das áreas médica e odontológica por 12 meses, de acordo com as normas da ANVISA (RDC 50). Indispensável para a
continuidade
do atendimento médico, odontológico e de emergência.
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Compra
Direta
Proporcionar rápido e completo atendimento pré-hospitalar de emergência a todas as pessoas que se encontrarem nas dependências do TRT9 em Curitiba e
Região Metropolitana em eventos, em UTI móvel devidamente equipada, nos padrões
Licitação - Pregão
11/11/2021
Eletrônicointernacionais de qualidade, visando atender a possíveis emergências médicas no menor tempo possível.
Objetiva proporcionar rápido e completo atendimento pré-hospitalar, a todas as pessoas que se encontrarem nas dependências do TRT9 em Cascavel, em UTI
Licitação - Pregão
11/11/2021
Eletrônicomóvel devidamente equipada nos padrões internacionais de qualidade e eficiência

151102022000201 (CRH) - Capacitação Administrativa - Pessoa Jurídica

R$

168.974,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

151102022000205 (CRH) Capacitação Administrativa - Capacitação de Tecnologia da Informação

R$

115.907,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

151102022000206 SMO - Contratação de empresa de serviços de coleta do lixo hospitalar

R$

3.120,53 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

151102022000207 SMO - Contratação de empresa de serviços de esterilização de materiais médicos e odontológicos

R$

7.781,16 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

151102022000212 SMO - Emergências Médicas Curitiba - Eventos

R$

25.332,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

151102022000213 SMO - Emergências Médicas Maringá

R$

20.558,21 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000214 SMO - Emergências Médicas Londrina

R$

14.081,18 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000215 SMO - Emergências Médicas Curitiba e Região Metropolitana

R$

21.495,92 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000216 SMO - Emergências Médicas Cascavel

R$

8.641,22 Operação

CONTINUADO

2 - Média

151102022000220 SMO - Contratação de empresa de serviços de perícias médicas

R$

44.190,36 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

Proporcionar rápido e completo atendimento pré-hospitalar de emergência a todas as pessoas que se encontrarem nas dependências do TRT9 em Londrina,
Licitação - Pregão
21/01/2022
Eletrônicoem UTI móvel devidamente equipada, nos padrões internacionais de qualidade, visando atender a possíveis emergências.
Atender a necessidade da participação de médico especialista externo ao quadro de servidores, na realização de perícias e junta médicas oficiais que
Prorrogação Contratual
14/06/2022 necessitem especialistas externo ao quadro de servidores deste TRT9.

151102022000254 DIDAF - Serviço de Emissão de Certificados Digitais

R$

66.999,96 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
08/04/2022 Ferramenta essencial para o acesso aos sistemas informatizados, administrativos e judiciais - Resolução CSJT 164/2016.

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

Proporcionar rápido e completo atendimento pré-hospitalar de emergência a todas as pessoas que se encontrarem nas dependências do TRT9 em Londrina,
Licitação - Pregão
11/11/2021
Eletrônicoem UTI móvel devidamente equipada, nos padrões internacionais de qualidade, visando atender a possíveis emergências.
Proporcionar rápido e completo atendimento pré-hospitalar de emergência a todas as pessoas que se encontrarem nas dependências do TRT9 em Curitiba e
Região Metropolitana, em UTI móvel devidamente equipada, nos padrões internacionais de qualidade, visando atender a possíveis emergências médicas no
Licitação - Pregão
11/11/2021
Eletrônicomenor tempo possível.

A Lei nº 11.788/08 estabelece que o estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho visando o aprendizado de
competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho.
A contratação de estudantes para desenvolver as atividades de estágio nas dependências do Tribunal está diretamente ligada aos valores deste Regional,
principalmente no que se refere à justiça social, que é fundamentada na ideia de igualdade. Por meio da realização de estágio o educando coloca em prática o
que aprendeu nas salas de aula e desenvolve mecanismos para, por um lado enfrentar de maneira mais efetiva as dificuldades do mercado de trabalho e, por
outro, transformar-se em um profissional que possa executar sua função social de maneira mais qualitativa.
Em contrapartida, o Tribunal se beneficia com o estágio, sendo inegável que as atividades desenvolvidas pelos estudantes durante seu aprendizado
contribuem com a rotina das unidades, sempre sob a perspectiva de que o Programa de Estágio não se preste à recomposição de força de trabalho,

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)
Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

151102022000281 Vale transporte estagiários

R$

639.381,93 Operação

CONTINUADO

2 - Média

O pagamento de Bolsa-auxilio e do Auxílio-transporte aos estudantes que realizam estágio não obrigatório, se dá em virtude de necessidade legal, conforme
prevê o art. 12,da mencionada Lei:
"Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Outroauxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório."

151102022000294 (CRH) - INSS sobre Capacitação Administrativa - Pessoa Física

R$

4.554,00 Operação

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

Inexigibilidade 31/10/2022
de Licitação Valor obrigatório para custeio de INSS em contratações de PF.

151102022000300 SMO - Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos - PERMANENTE

R$

18.163,60 Investimento

SOB DEMANDA

2 - Média

151102022000376 SMO - Aquisição de materiais médicos e odontológicos

R$

16.770,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

151102022000377 SMO - Aquisição de materiais médicos e odontológicos
SMO - Contratação de empresa de serviços de manutenção preventiva de equipamentos médicos e
151102022000378 odontológicos
SMO - Contratação de empresa de serviços de manutenção preventiva de equipamentos médicos e
151102022000379 odontológicos

R$

16.771,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

R$

9.999,96 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

R$

18.787,96 Operação

SOB DEMANDA

1 - Alta

151102022000386 SEFIST - Contratação de empresa para realização de Exames Médicos Periódicos (PCMSO)

R$

200.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Impossibilidade
de atendimento assistencial e de emergência na área médica e odontológica.
Dispensa de Licitação
22/08/2022
- Compra
Direta
Indispensável para a continuidade do atendimento médico e odontológico de emergência e eletivo. Visando oferecer o atendimento adequado. Atende o
Capítulo
Dispensa de Licitação
22/08/2022
- Compra
DiretaIII, art. 5º, I da resolução CNJ 207/2015.
Indispensável para a continuidade do atendimento médico e odontológico de emergência e eletivo. Visando oferecer o atendimento adequado. Atende o
Capítulo
Dispensa de Licitação
22/08/2022
- Compra
DiretaIII, art. 5º, I da resolução CNJ 207/2015.
Visa a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos, garantindo o correto funcionamento sem riscos aos pacientes.
Imprescindível
para a continuidade dos atendimentos médicos, odontológicos e de emergência.
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Compra
Direta
Visa a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos, garantindo o correto funcionamento sem riscos aos pacientes.
Imprescindível
para a continuidade dos atendimentos médicos, odontológicos e de emergência.
Dispensa de Licitação
13/12/2021
- Compra
Direta
Decorre da necessidade da prestação de serviços especializados em medicina, com realização de avaliação clínica, psiquiátrica, cardiológica e oftalmológica,
objetivando a prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho, bem como o acompanhamento da saúde de magistrados e servidores, em
Licitação - Pregão
01/02/2022
Eletrônicoconformidade com a Resolução CSJT 141/2014.

Secretaria De Licitações E
Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais. Ajustes no limites Proposta Orçamentária, Processo
Contratos (SLC)
151102022000014 174627 (Despacho de 13/07/21).

R$

341.000,00 Operação

SOB DEMANDA

2 - Média

Necessidade contínua de serviços de fornecimento/aquisição de passagens aéreas, para atender demanda de viagens, nacionais e internacionais, do Tribunal
Licitação - Pregão
17/09/2021
Eletrônicodo Trabalho da 9ª Região.

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000029 Contínuos, Carregadores, Encarregados e Op. de Empilhadeira - PR 40/2017 - CT 55/2017

R$

612.691,80 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
26/08/2022 Necessidade de transporte de materiais entre as unidades administrativas e judiciárias

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000031 Recepcionistas - PO 46/2016 - CT 54/2016

R$

113.831,28 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
19/08/2022 Necessidade de atendimento ao público interno e externo

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000032 Serviço de sonorização - PO 116/2015 - CT 16/2016

R$

101.480,04 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
16/12/2021 Necessidade de manutenção do sistema de áudio operante nas sessões do Plenário

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000034 Serviço de Instalador de Áudio - CT 53/2018 - SISTEMARE

R$

66.534,84 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Necessidade de instalação de áudio: sistema digital, mesas analógicas e mesas digitais, operação e manutenção de cabeamentos e instalações de sonorização
Prorrogação Contratual
27/06/2022 em sessões, seminários, reuniões e outros eventos

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000036 Limpeza e Conservação - Polo Maringá - PO 57/2017 - CT 03-2020 - Avantt

R$

951.271,92 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
29/04/2022
EletrônicoManter os ambientes de trabalho asseados

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000037 Limpeza e Conservação - Polo Curitiba - PO 57/2017 - CT 02-2020 - Totalcob

R$

3.219.571,20 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
29/04/2022
EletrônicoManter os ambientes de trabalho asseados.

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000038 Limpeza e Conservação - Polo Londrina - PO 57/2017 - CT 98/2017 - Costa Oeste

R$

1.467.643,20 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
29/04/2022
EletrônicoManter os ambientes de trabalho asseados

Secretaria De Gestão De
Pessoas (SEGESPE)

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000039 Limpeza e Conservação - Polo Cascavel - PO 57/2017 - CT 97/2017 - Setta

R$

1.053.840,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
29/04/2022
EletrônicoManter os ambientes de trabalho asseados

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000040 Vigilância Ostensiva - Polo Curitiba - PO 1/2018 - CT 60/2018 - Master

R$

2.526.341,52 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
29/06/2022 Segurança de servidores e magistrados, bem como do patrimônio

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000041 Vigilância Ostensiva - Polo Maringá e Londrina - PO 01/2018 - CT 15/2018 - Adservig

R$

1.478.370,12 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
14/01/2022 Segurança de servidores e magistrados, bem como do patrimônio

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000043 Vigilância Ostensiva - Polo Cascavel - PO 01/2018 - CT 16/2018

R$

952.930,56 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
21/01/2022 Segurança de servidores e magistrados, bem como do patrimônio

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000044 Serviço de Manutenção de edifícios - PO 09-2020 - CT 12/20

R$

39.600,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
10/03/2022 Necessidade de conservação das instalações do Regional

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000045 Serviço de Manutenção de edifícios - PO 09-2020 - CT 12/20

R$

632.280,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
10/03/2022 Necessidade de conservação das instalações do Regional

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000096 CT 20/2019 - PROAD 68/2019 - Bombeiro Civil - Amplos

R$

324.152,40 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
17/06/2022 Aumento da segurança em casos de incêndio

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000114 Assinatura Banco de Preços

R$

31.981,50 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Sistema
Dispensa de Licitação
10/11/2022
- Compra
Diretapara pesquisa de preços utilizadas em pregões eletrônicos ou para justificar preço nas prorrogações.

Secretaria De Licitações E
Contratos (SLC)
151102022000339 Cessão de direito de uso de Software - Vilson Trevisan

R$

14.467,68 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
22/03/2022 Necessidade de cálculo de liberação de recursos de conta vinculada

CONTINUADO

1 - Alta

Serviços de pesquisa e aconselhamento técnico, de notória especialização, por meio de subscrições que possibilitem acesso a bases de conhecimento e a seus
autores, contemplando serviços de análise de tendências, prognósticos, avaliação de produtos e fornecedores, de maneira imparcial e por meio de
metodologias formais, testadas e reconhecidas e com abrangência internacional, para os assuntos de tecnologia da informação e telecomunicações, que serão
Prorrogação Contratual
30/08/2023 usados para subsidiar os processos de tomada de decisão dos especialistas técnicos, gestores e dirigentes do TRT.

SOB DEMANDA

2 - Média

Materiais e ferramentas utilizadas para o reparo, adequação e organização da rede elétrica estabilizada e rede de dados em situações como mudanças de
Licitação - Pregão
08/08/2022
Eletrônicolayout nos ambientes existentes, novas unidades ou preparação de locais de trabalho provisórios.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconselhamento - Gartner - CT 26/2020 151102022000016 STI

R$

1.118.279,37 Operação

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000065 Material de infraestrutura e ferramentas - DINF

R$

66.816,00 Operação

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000311 Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Terceirizados - DGSTI

R$

2.333.155,92 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Garantir a continuidade dos serviços já prestados no Tribunal por empresa especializada (contrato 45/2019). O quadro técnico próprio de TIC deste
Regional poderá continuar focando efetivamente em atividades de inteligência, planejamento, melhorias dos serviços e gestão estratégica (em
conformidade com o item XII do art. 24º. da Resolução CNJ nº. 211/2015), permitindo que todos os serviços das Unidades de Tecnologia da
Informação deste Regional sejam melhor trabalhados e aprimorados, gerando assim, melhores resultados na correta execução de tarefas e redução da
demanda de atendimentos de 1º e 2º níveis, contribuindo para maior aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, com obtenção de
Prorrogação Contratual
19/08/2022 economicidade de recursos materiais e financeiros, além de fixação do quadro de TIC.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000313 INFRA-PJe - Solução de Backup (Suporte) - Biblioteca de fitas IBM - PO-TI - DINF

R$

117.010,31 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Inexigibilidade 06/05/2022
de Licitação Contratação de suporte técnico e garantia estendida da solução de backup em fita

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000314 Suporte switches SAN - Comutador SAN Cisco MDS 9710 - PO 09/2017 - CT 33/2017 - DINF

R$

295.220,88 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000315 Suporte Servidores de Banco de Dados - Oracle SPARC T5-8 - DINF

R$

292.486,80 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Licitação - Pregão
04/02/2022
EletrônicoEstes switches SAN suportam todo o tráfego de dados da rede de armazenamento, tornando-os essenciais à continuidade dos serviços de TIC.
Os sistemas administrativos do Tribunal utilizam o Banco de Dados Oracle que são suportados por dois servidores RISC SPARC T5-8 nos data centers. Estes
servidores possuem fator de multiplicação de liçencas de 0,5 (meia licença) para cada núcleo (core) de processamento, possibilitando economia na aquisição e
Inexigibilidade 15/09/2022
de Licitação manutenção das licenças de banco de dados Oracle.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da
151102022000316 Justiça do Trabalho (Salas Cofre) - ACECO TI - PO 15/2017 - CT 70/2017 - TRT9 - DINF

R$

449.499,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em Data Center tipo sala cofre certificada, ambiente que abriga equipamentos de processamento e
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoarmazenamento de dados do TRT

R$

325.146,84 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Inexigibilidade 03/02/2022
de Licitação Cessão de uso da solução de telefonia IP e do sistema de Call Center do Service Desk

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000318 Suporte para Telefonia IP - Solução Asterisco Paraná - Celepar - PR 11/2018 - CT 32/2018 - DINF
INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da
Justiça do Trabalho (Salas Cofre) - Schneider Electric - Climatização Data Center PMDC (ar
condicionado) - PR 015/2016 - CT 20/2016 - Container PMDC - ACECO - 3ADT CT 70/2017 - PO-TI 151102022000319 DINF

R$

260.399,50 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em Data Center tipo sala segura, ambiente que abriga equipamentos de processamento e armazenamento de
Licitação - Pregão
06/06/2022
Eletrônicodados do TRT

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000322 Manutenção flywheel (VM147 e 400)

R$

343.733,07 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000324 Acesso móvel à Internet - DINF

R$

31.274,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000325 Internet dedicada - Link Principal - CenturyLink - PC 24/2017 - CT 94/2017 - DINF

R$

59.028,46 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

INFRA -Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz (multimídia) - Rede-JT - Copel - PO 50/2017 - CT
151102022000326 82/2017 - PO-TI - DINF

R$

1.002.383,18 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Licitação - Pregão
15/07/2022
EletrônicoCSJT n° 202/2017.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000327 Internet dedicada - Link Redundante - Algar - PC 01/2018 - CT 13/2018 - DINF

R$

46.133,00 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Prorrogação Contratual
27/05/2022 Link de internet instalado no Data Center da Carlos de Carvalho 528

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000328 Uso de solo para passagem de fibra ótica URBS - PR 039/2008 - Termo 61/2008 - DINF

R$

44.247,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Os três prédios do TRT9 em Curitiba são interligados por meio de cabos de fibra óptica subterrânea, formando uma rede privada para a comunicação de
dados.
O município, através da URBS, cobra uma taxa mensal para o uso do subsolo, por onde passam os cabos de fibra óptica.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

Necessidade de manutenção periódica dos equipamentos, especialmente os de datacenter e salas técnicas dos respectivos prédios da Capital que, sem
Prorrogação Contratual
15/04/2022 sistema de redundância podem perder dados, no caso de interrupção no fornecimento de energia pela concessionária.
Atendimento à Resolução CSJT 43/2013: Art. 1º O nivelamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação dos órgãos da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus observará a seguinte estrutura mínima padrão:
...
Prorrogação Contratual
14/11/2022 II - uma estação de trabalho do tipo notebook para cada magistrado, acompanhada de uma solução de acesso móvel à internet;

Licitação - Pregão
08/07/2022
EletrônicoLink de internet principal instalado no Data Center da Vicente Machado 400.
LInks de dados para interconexão das unidades do TRT9

O software Modulo Risk Manager, nessa atual versão Web, é utilizado, desde agosto de 2015, para a realização de análises de risco do ambiente tecnológico,
análises de conformidade com normas e resoluções, criação de planos de continuidade, acompanhamento dos incidentes de Segurança da Informação e
acompanhamento dos controles de conformidade. O software ainda traz uma vasta base de conhecimento com as melhores práticas de segurança para os
principais ativos tecnológicos, pessoas, ambientes e processos. É hoje uma ferramenta essencial para os trabalhos da Seção de Gestão de Segurança da
Informação e, dependendo de como for implementada a Gestão de Riscos corporativos, também poderá ser utilizada por áreas de gestão e governança do
Tribunal.
O software tem sido financiado, desde o ano de 2015, por meio de descentralização de recursos do CSJT. O contrato de suporte foi inicialmente firmado em
2015, e nos anos seguintes, prorrogações contratuais foram realizadas a fim de manter o suporte técnico.
Sem um contrato de suporte, não é possível abrir chamados para a correção de bugs, dirimir dúvidas, ou restaurar os serviços em caso de falha, nem efetuar
atualização de versões da ferramenta. Além disso, não seria possível atualizar a base de conhecimento com novas práticas recomendadas, normas e
resoluções disponibilizadas pelo fabricante.
Assim, a demanda é a prorrogação do contrato de suporte e atualização da ferramenta Modulo Risk Manager por mais 12 meses, após o término do aditivo
contratual.
Ressaltamos que o fabricante (Modulo Security) sempre demonstra interesse na prorrogação do contrato, com reajuste nos termos contratuais.
Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000330 GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Risk Manager - PO-TI - DSIR

R$

44.692,59 Operação

NÃO CONTINUADO

2 - Média

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Prorrogação Contratual
28/06/2022 CSJT n° 202/2017.

O PJe - Processo Judicial Eletrônico, principal sistema de informática utilizado na Justiça do Trabalho, foi criado para dar fim à tramitação de autos em papel
no Poder Judiciário. Para que este desafio tecnológico tenha êxito, requisitos tais como disponibilidade, segurança, interoperabilidade e tempo de acesso,
revelam-se indispensáveis, exigindo-se então que as áreas de infraestrutura dos Regionais estejam capacitadas para atendimento a estas demandas.
A implantação do PJe em 100% das Varas do Trabalho no TRT na 9ª Região foi concluída somente em fevereiro de 2016, mas desde 2011, este Regional
trabalha com processos exclusivamente em meio eletrônico.
O VMware é o software de virtualização essencial para o funcionamento de todos os servidores de aplicação e Web, sendo que atualmente ele hospeda 236
máquinas virtuais. A renovação do contrato de suporte e atualização garante o perfeito funcionamento do PJE no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000331 INFRA-PJe - Solução de Virtualização - PO-TI - DSIR

R$

1.500.000,00 Operação

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - Suporte Estendido PROAD PR 187/2019 151102022000332 TRT9 - DSIR
R$

70.372,47 Operação

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

Sistema SIABI - Módulo Biblioteca e Memorial - (Manutenção, Atualização e Suporte das licenças) - PR
151102022000333 068/2017 - CT 107/2017 - DSIR

R$

14.174,55 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

CONTINUADO

1 - Alta

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000334 Suporte Premier Microsoft - Soluções Microsoft - PR 28/2017 - CT 42/2017 - DSIR

R$

255.687,12 Operação

CONTINUADO

2 - Média

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000335 Soluções Microsoft - Aquisição/Renovação de suporte de softwares - DSIR

R$

1.324.171,52 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000337 Suporte técnico, atualizações e correções do software Action Mixer (utilizado com PJe Mídias) - DINF

R$

28.407,65 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
CSJT
n° 202/2017.
Sistema de Registro
30/09/2022
de Preços
- Coparticipação

Aquisição
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercíciode suporte estendido para as licenças de banco de dados Oracle em uso pelo TRT9.
O Programa, utilizado pela Biblioteca desde abril de 2008, é responsável por todo o armazenamento das informações do acervo, catalogação, indexação, bem
como o gerenciamento dos empréstimos. Dispõe de módulo local para realização de tarefas administrativas e de módulo distinto para publicação do
conteúdo na Internet. Convém destacar que o programa é, ainda, utilizado como padrão por todos os órgãos da Justiça do Trabalho para criação da REDJIT Rede de Documentação e Informação da Justiça do Trabalho.
A contratação cobre ainda o suporte do módulo do sistema que é utilizado pelo Memorial, implantado no Regional desde 2010, a fim de permitir a
catalogação e a análise dos autos com registro das principais informações do processo trabalhista de valor histórico, possibilitando alternativas de busca pelo
pesquisador.
Divulgação e pesquisa do acervo histórico da Justiça do Trabalho do Paraná pela internet em que pesquisadores e interessados em geral poderão obter a
Inexigibilidade 21/11/2022
de Licitação síntese do processo trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região possui em sua infraestrutura de Tecnologia da Informação diversos sistemas executando produtos da Microsoft,
entre eles: Active Directory, DNS, DHCP, File Servers, Print Servers, Configuration Manager, Operations Manager, Virtual Machine Manager, Data Protection
Manager, ForeFront Identity Management, Exchange Server, SQL Server, Internet Information Services, Sharepoint, Hyper-V, Failover Clusters, entre outros.
Além das soluções de datacenter (on-premises), estão sendo realizados estudos para a migração de serviços para a nuvem.
Para manter a continuidade desse ambiente computacional, foi firmado ajuste com a Microsoft, para contratação de Suporte Premier com o objetivo de
garantir rápido e especializado atendimento em casos de incidentes, podendo o problema ser escalado até o time de desenvolvimento da solução. Espera-se
Inexigibilidade 26/05/2022
de Licitação que sejam realizadas entregas de suporte proativo, relacionadas com a saúde do ambiente, boas práticas de gerenciamento e segurança.
A renovação de SA para a família System Center permitirá a atualização tecnológica dos softwares presentes no ambiente de infraestrutura de operações de
TI responsáveis pelo gerenciamento de máquinas virtuais, monitoramento de performance e disponibilidade, backup e gerenciamento de estações de
Licitação - Pregão
10/10/2022
Eletrônicotrabalho.
O software Action Mixer está sendo utilizado desde 2017.
Este Tribunal têm as licenças permanentes do software, o que possibilita preservar oinvestimento realizado na aquisição.
O suporte técnico é importante para diminuir o tempo de resposta à resolução de problema e garantir a evolução do software em relação às atualizações do
Inexigibilidade 30/09/2022
de Licitação sistema operacional e à compatibilidade com o PJe Mídias
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região utiliza o banco de dados PostgreSQL como repositório de dados do Sistema PJe de 1ª Instância e
2ª Instância, da Consulta Processual do PJe, do Sistema de Gestão Interna de Gabinete e Secretaria, do Extrator do E-Gestão, entre outros.
Esta prorrogação visa atender a necessidade de manutenção e suporte dos ambientes de bancos de dadosPostgreSQL utilizado pelo sistema PJe neste
Tribunal. Tal sistema é crítico para a atuação do órgão, sendo de suma importância que haja suporte de empresa especializada, garantindo importante auxílio
na resolução de problemas que porventura afetem os bancos de dados. Importante lembrar também que os bancos de dados PostgreSQL fazem parte do
Guia de Infraestrutura do PJe-JT do CSJT.
Para assegurar o melhor funcionamento desta estrutura o Regional possui atualmente contrato de suporte, com a empresa Tecnisys, cobrindo suporte para 3
(três) equipamentos servidores de banco de dados de produção na modalidade de suporte 24x7, e outros 2 (dois) servidores na modalidade 8x5. Atualmente,
o contrato que rege o acordo é o de número CT 04/2016.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000338 INFRA-PJe - Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte) - PC 18/2015 - CT 04/2016 - PO-TI - DSIR

R$

292.038,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Prorrogação Contratual
04/07/2023 CSJT n° 202/2017.

A manutenção da solução de filtragem de correio eletrônico é necessária para evitar a entrada de mensagens não solicitadas (contendo SPAM, MALWARE,
PHISHING, etc), de modo a prevenir a disseminação de softwares maliciosos que podem causar o comprometimento de sistemas no ambiente computacional
do TRT.
Os serviços em funcionamento foram licitados dos por meio do Processo Vetor 98.242 e o contrato vigente é o CT 13/2021, com garantia válida até
06/07/2022.
Metas e Resultados Esperados
-Reduzir riscos de segurança associados à TI;
-Reduzir quantidade de incidentes relacionados a ameaças oriundas da Web;
-Melhorar o controle, reduzindo ocorrências ou incidentes com agentes maliciosos;
-Reduzir o tempo de indisponibilidade dos serviços de TI.
Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

SEGURANÇA - Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte) (Antispam) - PO 10/2018 - CT
151102022000340 19/2018 - PO-TI - DSIR

R$

89.432,42 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Licitação - Pregão
28/04/2022
EletrônicoCSJT n° 202/2017.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região utiliza o Oracle como repositório de dados da ampla maioria dos sistemas que compõem seu ambiente
tecnológico, incluindo sistemas críticos como de acompanhamento processual, peticionamento eletrônico, tramitação administrativa e recursos humanos,
além de dezenas de outros sistemas.
Esta contratação visa atender a necessidade de manutenção e suporte destes sistemas essenciais para a atuação do órgão, sendo de suma importância que
haja garantia de suporte pelo fabricante e possibilidade da utilização de correções e melhorias dos produtos cobertos, garantindo auxílio na resolução de
problemas que porventura afetem os bancos de dados.
Para assegurar o melhor funcionamento desta estrutura o Regional possui contrato de suporte, atualização e manutenção com a fabricante Oracle, cobrindo
suporte para 36 (trinta e seis) conjuntos de licenças, cujas fontes orçamentárias encontram-se na tabela seguinte:
Produto Licenciado Fonte
TRT9 CSJT
Oracle Database Enterprise Edition 29
Real Application Clusters
30 6
Partitioning 36 0
Tuning Pack 29 7
Diagnostics 29 7

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000341 INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PR 115/2018 - CT 67/2018 - TRT9 - DSIR

R$

1.075.284,86 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

7

Prorrogação Contratual
04/10/2022 Este documento trata exclusivamente das licenças cuja fonte orçamentária é o TRT9.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região utiliza o Oracle como repositório de dados da ampla maioria dos sistemas que compõem seu ambiente
tecnológico, incluindo sistemas críticos como de acompanhamento processual, peticionamento eletrônico, tramitação administrativa e recursos humanos,
além de dezenas de outros sistemas.
Esta contratação visa atender a necessidade de manutenção e suporte destes sistemas essenciais para a atuação do órgão, sendo de suma importância que
haja garantia de suporte pelo fabricante e possibilidade da utilização de correções e melhorias dos produtos cobertos, garantindo auxílio na resolução de
problemas que porventura afetem os bancos de dados.
Para assegurar o melhor funcionamento desta estrutura o Regional possui contrato de suporte, atualização e manutenção com a fabricante Oracle, cobrindo
suporte para 36 (trinta e seis) conjuntos de licenças, cujas fontes orçamentárias encontram-se na tabela seguinte:
Produto Licenciado Fonte
TRT9 CSJT
Oracle Database Enterprise Edition 29
Real Application Clusters
30 6
Partitioning 36 0
Tuning Pack 29 7
Diagnostics 29 7

7

Este documento trata exclusivamente das licenças cuja fonte orçamentária é o CSJT.
Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000342 INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PO-TI - DSIR

R$

218.026,60 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Prorrogação Contratual
04/10/2022 CSJT n° 202/2017.
Buscando a continuidade da prestação Jurisdicional à sociedade através dos sistemas disponibilizados por este Tribunal, se faz necessária a contratação de
serviço especializado em suporte técnico para os Sistemas Operacionais Linux responsáveis pela solução Processo Judicial Eletrônico ¿ PJe.
A garantia de continuidade dos serviços através do provimento de suporte técnico preventivo e corretivo do ambiente do PJe implica também em garantir a
disponibilidade, acessibilidade e confiabilidade no acesso das informações corporativas contidas no sistema. Desta forma, a contratação de suporte e
manutenção técnica dos sistemas operacionais que suportam o PJe visa assegurar essa garantia.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000343 INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Linux - PO-TI - DSIR

R$

65.048,21 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Prorrogação Contratual
04/10/2024 CSJT n° 202/2017.
O Software JAWS é o padrão utilizado por todos usuários deficientes visuais do TRT. Ressalte-se também que o Jaws é utilizado pelos usuários tanto no
ambiente de trabalho quanto em suas residências, o que se justifica pela sua superioridade técnica e satisfação no uso do produto, facilitando a troca de
experiências entre estes usuários.
Este Tribunal adquiriu em 2017 licenças perpétuas do software Jaws com permissão de uso até a versão 20.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000344 Aquisição/Subscrição de Licenças JAWS - DSIR

R$

58.405,76 Investimento

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Considerando que ferramentas com alguns anos de uso entram em obsolescência e perdem benefícios de suporte por parte do fabricante, manter o software
atualizado proporcionará evolução tecnológica aos usuários e consequentemente propiciará melhorarias da usabilidade do software além de manter ativo o
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicosuporte técnico com o fornecedor da ferramenta.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000346 INFRA-PJe - Suporte Open Source - Licitação TRT12 - PO-TI - DSIR

R$

42.700,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

necessário contratar serviços de suporte especializado para assegurar Níveis Mínimos de Serviço relacionados a problemas de configuração, performance ou
disponibilidade da infraestrutura do PJe, além de auxiliar em novas implantações e testes de tecnologias relacionadas.
O modelo atualmente utilizado, baseado em contratos de subscrição, não atendem completamente à demanda em tela, pois restringem-se a solução de
defeitos do produto. Não obstante, podem ser complementares a contratação dos
serviços de suporte objeto desta demanda. Ademais, a Resolução CSJT nº202/2017 e o Ato Conjunto CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV nº 71/2018 estabelecem a
obrigatoriedade de os Tribunais manterem as tecnologias relacionadas à infraestrutura do PJe cobertas com serviços de suporte, de modo a mitigar impactos
na-prestação
jurisdicional.
Sistema de Registro de Preços
Processo Carona
(Adesão)

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000347 Suporte Software Citrix Xenapp - (Manutenção, Atualização e Suporte das licenças) - DSIR

R$

23.804,04 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Prorrogação Contratual
14/11/2022 Suporte avulso aos softwares XenApp já sem suporte oficial pela Citrix

Os certificados digitais para equipamentos são utilizados para a configuração do protocolo HTTPS nos servidores Web. O intuito do protocolo HTTPS é
oferecer mais segurança aos usuários dos sites do TRT.
A maior segurança é garantida através da criptografia na comunição entre o cliente e o servidor e também o certificado garante para o cliente a autenticidade
do servidor, uma vez que ele é somente expedido para a Insituição após a comprovação documental dos responsáveis pela administração.
A resolução 185/2013 CNJ diz o seguinte:

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000348 Aquisição de certificados digitais para servidores - DSIR

R$

1.700,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Art. 27, § 2º. Os sítios eletrônicos do PJe dos Conselhos e dos Tribunais deverão ser acessíveis somente por meio de conexão segura HTTPS, e os servidores de
rede deverão possuir certificados digitais Equipamento Servidor da ICP-Brasil adequados para essa finalidade (Fonte: http://www.cnj.jus.br/atosnormativos?documento=1933).
Dispensa de Licitação
11/11/2022
- Compra
Direta

A aquisição da solução de software foi feita por meio de Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 83/2012 do próprio TRT 09. A
ferramenta adquirida chama-se Assyst Enterprise e é produzida pela empresa escocesa Axios. Juntamente com o fornecimento da ferramenta foi contratada
também a capacitação dos servidores do TRT9 e um ano de suporte técnico e atualização tecnológica do software. Em 2017, por meio do PC 11/2017, foi
firmado o contrato 11/2017 para garantia a continuidade do suporte técnico e atualização tecnológica da solução. Visando assegurar a continuidade dos
serviços dependentes da ferramenta Assyst Enterprise, assim como a sua atualização tecnológica, este Regional aderiu à ata de registro de preços 179/2016,
publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do contrato 39/2017, com vigência até 20/10/2020 e este contrato foi prorrogado por
mais 20 meses através do 2º Termo Aditivo ao contrato 39/2017 com vigência até 20/06/2022.
Ressalta-se que a contratação de tais serviços reduz significativamente os riscos do TRT9, haja vista a importância que o Assyst Enterprise tem para a
instituição suportando toda a prestação de serviços de TIC.
O serviço de suporte técnico com atualização tecnológica busca atender a necessidade de acompanhamento da constante evolução do Assyst Enterprise
realizada por meio de correções e melhorias efetuadas pelo fabricante e liberadas recorrentemente. Ademais, é necessário apoio técnico especializado
fornecendo orientações e realizando intervenções que complementam as ações dos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação durante a
manutenção, administração e customização do Assyst Enterprise.
Os serviços de capacitação dos servidores no Assyst Enterprise buscar atualizar os conhecimentos dos servidores que operam o sistema. Ainda, as
capacitações implementam gradualmente uma estratégia de independência do TRT9 em relação ao fornecedor, bem como permitem que as melhorias e
novas funcionalidades resultantes da constante evolução tecnológica da ferramenta possam ser exploradas de forma efetiva pelo órgão.
Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) - Assyst - PC 11/2017 - CT 39/2017 151102022000349 PO-TI - DSIR
R$

86.957,47 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
Licitação - Pregão
12/04/2022
EletrônicoCSJT n° 202/2017.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000350 Subscrições Softwares Adobe - DSIR

R$

110.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

As áreas ASCOM (Assessoria de Comunicação), Cerimonial e Seção de Diagramação utilizam a suíte de aplicativos Adobe Creative Cloud for Teams para
trabalhos no âmbito multimídia, como a edição de fotos, vídeos, editoração eletrônica, publicação na web, animação 3D e diagramação da revista eletrônica
deste Tribunal. A revista, por exemplo, é desenvolvida através dos softwares Adobe para editoração/edição de vídeos e imagens, razão pela qual necessita,
Licitação - Pregão
28/09/2022
Eletrônicopara a continuidade dos trabalhos, da disponibilidade da licença do pacote Creative Cloud.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000373 Suporte servidores HPE Gen9 - DINF

R$

74.983,56 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Este servidores Gen9 foram adquiridos em 2016 e ainda oferecem capacidade de processamento para suportar várias aplicações do Tribunal. A extensão do
Licitação - Pregão
22/10/2021
Eletrônicosuporte destes 16 servidores propiciará economia considerável em relação à aquisição de novos servidores de processamento.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000374 Baterias UPS Eaton - Datacenter PMDC - DINF

R$

70.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Troca de baterias dos sistemas de energia ininterruptas do data center do edifício Rio Branco. Estas baterias possuem vida útil de 3 a 5 anos. A última troca
Licitação - Pregão
18/05/2022
Eletrônicoocorreu em maio de 2017.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da
151102022000375 Justiça do Trabalho (Salas Cofre) - Site Backup - VM147 - Pregão - DINF

R$

7.000,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em Data Center tipo sala cofre certificada, ambiente que abriga equipamentos de processamento e
Licitação - Pregão
09/09/2022
Eletrônicoarmazenamento de dados do TRT

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000380 Servidores rack - Controladores de Domínios - Gerencia Clusters Virtualização com módulo TPM - DINF

R$

120.000,00 Investimento

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

Separação do servidores que executam a gerência dos virtualizadores em equipamentos dedicados e com suporte a tecnologia de criptografia (TPM),
Licitação - Pregão
24/06/2022
Eletrônicoaumentando significativamente a segurança dos sistemas virtualizadores.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000387 Solução de Videoconferência para Audiências - DINF

R$

130.200,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

Zoom Meetings é a plataforma oficial do TRT9 para a realização de audiências e reuniões por videoconferência, bem como a ferramenta de chat, em
Prorrogação Contratual
09/12/2022 substituição ao Conecta.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000389 Rede sem Fio (Wireless) - DINF

R$

15.950,20 Investimento

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Continuidade do serviço. Esta contratação visa a substituição da solução da rede sem fio (wireless) da Capital, visto que a solução atual entrou em fim de
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicosuporte pelo fabricante.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000389 Rede sem Fio (Wireless) - DINF

R$

21.123,60 Investimento

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Continuidade do serviço. Esta contratação visa a substituição da solução da rede sem fio (wireless) da Capital, visto que a solução atual entrou em fim de
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicosuporte pelo fabricante.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000389 Rede sem Fio (Wireless) - DINF

R$

203.923,70 Investimento

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Continuidade do serviço. Esta contratação visa a substituição da solução da rede sem fio (wireless) da Capital, visto que a solução atual entrou em fim de
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicosuporte pelo fabricante.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000389 Rede sem Fio (Wireless) - DINF

R$

828.650,00 Investimento

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

Continuidade do serviço. Esta contratação visa a substituição da solução da rede sem fio (wireless) da Capital, visto que a solução atual entrou em fim de
Licitação - Pregão
22/07/2022
Eletrônicosuporte pelo fabricante.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000392 Suporte Citrix Gateway - DSIR

R$

4.000,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000393 SEGURANÇA - Pen Test - Análise de Vulnerabilidades em Rede - Externa e Interna

R$

75.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

3 - Baixa

Prorrogação Contratual
15/04/2022 Renovação da solução de Gateway do Citrix XenApp e Virtual Desktop/Applications
O RedTeam (time de 'ataque', que encontra vulnerabilidades em uma rede) tem como objetivo realizar um levantamento do ambiente, baseado em
metodologias e estratégias com o objetivo de identificar e classificar riscos e vulnerabilidades, desafiando o ambiente e trazendo respostas ao negócio para o
aumento da maturidade da segurança da informação da organização.
A execução do serviço e sua repetição anual é tida como requisito contido no Anexo IV - Manual de Referência - Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC da
Licitação - Pregão
22/04/2022
EletrônicoPortaria CNJ 162/2021, como parte do Gerenciamento Contínuo de Vulnerabilidades.
A manutenção da solução de antivírus para servidores e estações de trabalho é de extrema importância para aumentar a segurança da informação do parque
de equipamentos de TI. Sua finalidade é bloquear a entrada e a execução de malwares que podem causar o comprometimento de sistemas no ambiente
computacional do TRT.
Os serviços em funcionamento foram contratados por meio do Processo Vetor 256303 - Coparticipação ARP 05-2021 - PE 11-2021 - TRT13 e o contrato vigente
é o CT 34/2021, válido até setembro de 2023.
Metas e Resultados Esperados
-Reduzir riscos de segurança associados à TI;
-Reduzir quantidade de incidentes relacionados a malwares;
-Melhorar o controle, reduzindo ocorrências ou incidentes com agentes maliciosos;
-Reduzir o tempo de indisponibilidade dos serviços de TI.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000394 SEGURANÇA - Solução de segurança de endpoints - TI - DSIR

R$

132.634,53 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Esta solução está incluída entre os itens orçamentários obrigatórios, conforme Anexo I do Ato CSJT.GP.SETIC.CGGOV n° 71/2018 e Art. 4, § 1° da Resolução
CSJT
n° 202/2017.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000398 Aquisição de Periféricos sem tombo (mouse, teclado, hd externo, caixas de som, etc.) - DINF

R$

10.000,00 Operação

SOB DEMANDA

3 - Baixa

Itens adquiridos sob demanda. Em 2021 foram adquiridos teclados ergonômicos e adaptadores P2 para headsets. Existe a possibilidade de excluir este item e
tratar
as demandas caso a caso, à medida que surgirem, adequando o PAC.
Dispensa de Licitação
14/10/2022
- Compra
Direta

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000414 Serviços de suporte técnico e garantia on-site para microcomputadores Positivo

R$

276.000,00 Operação

CONTINUADO

3 - Baixa

Licitação - Pregão
23/03/2022
EletrônicoSuporte para os desktops Positivo que terão garantia de aquisição expirada.

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000423 Manutenção de Nobreaks do Interior - DINF

R$

676.120,50 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Necessidade de manutenção nos equipamentos, visando a conservação e adequado funcionamento, garantindo a redundância elétrica estabilizada,
Licitação - Pregão
19/11/2021
Eletrônicopreservando dados e documentos salvos digitalmente, nos casos de interrupção do fornecimento de energia pelas concessionárias

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)

151102022000425 Baterias UPS Schneider - DINF

R$

139.000,00 Operação

NÃO CONTINUADO

1 - Alta

CONTINUADO

3 - Baixa

Secretaria De Tecnologia
Da Informação (STI)
151102022000440 Suporte e Atualização - Licenças Microsoft Power BI
Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
151102022000018 HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA- PESSOA FÍSICA.
Secretaria Geral Judiciária
HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - PESSOA
(SGJ)
151102022000116 JURÍDICA.

Troca de baterias dos sistemas de energia ininterruptas dos data centers do TRT. Estas baterias possuem vida útil de 3 a 5 anos. A última troca ocorreu em
Licitação - Pregão
24/03/2022
Eletrônicomaio de 2017.
O TRT da 9ª Região, ao final do ano de 2018 e conforme registrado no sistemas de contratos 00030/2018 e no CTA processo de carona do TRT18 PC 05/2018 CT 30/2018, adquiriu 8 licenças do software Microsoft Power BI PRO, na modalidade de assinatura mensal por 24 meses. Essas licenças vêm sendo utilizadas
desde então no desenvolvimento de painéis de BI para todo o tribunal, que se tornaram úteis principalmente para auxiliar a toma de decisão de gestores da
instituição. Considerando a importância destas licenças para a atividade-fim do Tribunal e o encerramento do contrato em novembro de 2020, pretende-se a
Prorrogação Contratual
14/10/2022 aquisição de 5 licenças para um período de 12 meses.

R$

4.000,00 Operação

R$

2.776.239,00 Operação

Ação
orçamentária "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes".
AJPC (ASSISTENCIA JURIDICA A2PESSOAS
- Média CARENTES)
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

R$

108.798,00 Operação

Ação
orçamentária "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes",
AJPC (ASSISTENCIA JURIDICA A2PESSOAS
- Média CARENTES)
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
151102022000197 Correios - Contrato Múltiplo (todas a fontes) - Prestação de serviços postais .

R$

514.650,96 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Promover a manutenção das atividades do TRT9, uma vez que incorpora todos os serviços postais necessários à apreciação dos processos judiciais e
administrativos,
contribuído para o objetivo 9 - Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos de cidadania.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
151102022000198 Correios - Contrato Múltiplo (todas a fontes) - Prestação de serviços postais .

R$

1.685.348,69 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

Promover a manutenção das atividades do TRT9, uma vez que incorpora todos os serviços postais necessários à apreciação dos processos judiciais e
administrativos,
contribuído para o objetivo 9 - Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos de cidadania.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

R$

750.000,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

R$

80.145,00 Operação

CONTINUADO

1 - Alta

R$

48.468,96 Operação

Ação
orçamentária "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes".
AJPC (ASSISTENCIA JURIDICA A2PESSOAS
- Média CARENTES)
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

R$

766.493,04 Operação

R$

7.200,00 Operação

R$

800,00 Operação

Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)
Secretaria Geral Judiciária
(SGJ)

151102022000199 Correios - Contrato Múltiplo (todas as fontes) - Prestação de serviços postais.

151102022000255 Acesso ao Sistema de cadastros CPF e CNPJ da RFB
HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 151102022000290 RESSARCIMENTOS
HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - ENCARGOS
151102022000292 SOCIAIS (INSS)
SUST - Eventos das Comissões: Comissão de Responsabilidade Socioambiental - CRSA, Comissão
Permanente de Acessibilidade - CPA e Comissão Permanente de Politicas Afirmativas para Valorização
Setor de Sustentabilidade 151102022000025 e Inclusão Racial - PAVIR: Honorários de palestrantes.
SUST - Eventos das Comissões: Comissão de Responsabilidade Socioambiental - CRSA, Comissão
Permanente de Acessibilidade - CPA e Comissão Permanente de Politicas Afirmativas para Valorização
Setor de Sustentabilidade 151102022000297 e Inclusão Racial - PAVIR: INSS - Encargos sociais sem honorários de palestrantes.

Trabalho Seguro PR

Trabalho Seguro PR

Trabalho Seguro PR

151102022000009 TRABALHO SEGURO PR - Material de divulgação

151102022000022 TRABALHO SEGURO PR - Contratação de palestrantes/colaboradores eventuais

TRABALHO SEGURO PR - Recursos destinados a contratações para viabilizar ações/eventos do
151102022000195 programa.

R$

R$

R$
R$

17.600,00 Operação

6.000,00 Operação

15.562,00 Operação
68.445.585,06

Promover a manutenção das atividades do TRT9, uma vez que incorpora todos os serviços postais necessários à apreciação dos processos judiciais e
administrativos,
contribuído para o objetivo 9 - Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos de cidadania.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício
Para apoio à execução - O convênio viabiliza o acesso aos dados constantes (CPF e CNPJ) para fins de pesquisa de endereço e outras informações relativas ao
executado.
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício

Ação
orçamentária "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes".
AJPC (ASSISTENCIA JURIDICA A2PESSOAS
- Média CARENTES)
Sem instrução de
01/01/2100
Processo no
Exercício
A realização dos eventos pelas Comissões, que recebem o suporte do Setor de Sustentabilidade, visa a capacitação de Magistrados, Servidores, Estagiários,
bem como o público externo que participa dos mesmos. Por meio dessas capacitações de cada Comissão, são apresentados seus projetos visando o
CAPACITAÇÃO
3 - Baixa
Inexigibilidade 07/01/2022
de Licitação engajamento tanto do corpo funcional do TRT9 quanto da comunidade.

CAPACITAÇÃO

SOB DEMANDA

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO

3 - Baixa

Com a contratação de palestrantes ocorre o pagamento de valores inerentes a parcela de encargos sociais devidos no percentual de 20%. Tal item fará frente
Inexigibilidade 07/01/2022
de Licitação as essa despesas.

2 - Média

Programa Trabalho Seguro Regional PR,tem como missão desenvolver ações voltadas à promoção da saúde e segurança no âmbito do local de trabalho, ao
estímulo de boas práticas de saúde e segurança ocupacional, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho - PNSST. A gestão de ações educativas ficará a cargo do programa Trabalho Seguro PR, autorizando-se a vinculação dos setores do Tribunal
necessários à sua realização. Todos os itens que integram a proposta orçamentária 2022 do Trabalho Seguro PR tem por finalidade viabilizar suas
Inexigibilidade 08/01/2021
de Licitação ações/eventos com vistas a atingir objetivos estratégicos, em consonância com os valores do TRT PR.

2 - Média

Programa Trabalho Seguro Regional PR - PTRS. tem como missão desenvolver ações voltadas à promoção da saúde e segurança no âmbito do local de
trabalho, ao estímulo de boas práticas de saúde e segurança ocupacional, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST. A gestão de ações educativas ficará a cargo do programa Trabalho Seguro PR, autorizando-se a vinculação dos
setores do Tribunal necessários à sua realização. Todos os itens que integram a proposta orçamentária 2022 do Trabalho Seguro PR tem por finalidade
Inexigibilidade 07/01/2022
de Licitação viabilizar suas ações/eventos com vistas a atingir objetivos estratégicos, em consonância com os valores do TRT PR.

2 - Média

Programa Trabalho Seguro Regional ¿ PTSR, tem como missão desenvolver ações voltadas à promoção da saúde e segurança no âmbito do local de trabalho,
ao estímulo de boas práticas de saúde e segurança ocupacional, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho - PNSST. A gestão de ações educativas ficará a cargo do programa Trabalho Seguro PR, autorizando-se a vinculação dos setores do Tribunal
necessários à sua realização. Todos os itens que integram a proposta orçamentária 2022 do Trabalho Seguro PR tem por finalidade viabilizar suas
Inexigibilidade 07/01/2022
de Licitação ações/eventos com vistas a atingir objetivos estratégicos, em consonância com os valores do TRT PR.

