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O PGC 
________________________________________________________________________ 

 

O PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES é uma ferramenta de          

apoio à gestão administrativa e que, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da              

4ª Região, é regulamentado pela Portaria nº 1.517, de 26 de março de 2018. 

O PGC alinha-se aos objetivos estratégicos do Tribunal Regional do          
Trabalho da 4ª Região, notadamente em relação ao Fortalecimento dos Processos           

de Governança, uma vez que a sua implantação possibilita o aumento da eficiência             

operacional das áreas envolvidas em processos de aquisições, da transparência          
institucional e da autonomia administrativa e orçamentário-financeira. 

São, ainda, objetivos internos do PGC: 

a) otimizar a utilização dos recursos orçamentários; 

b) proporcionar a realização de compras compartilhadas; 

c) aprimorar os processos de trabalho; 

d) aprimorar a transparência institucional; 

e) melhorar a distribuição das demandas. 

Em sua estrutura, o PGC considera, também, as recomendações         

constantes no Acórdão n° 2.622/2015 do Plenário do Tribunal de Contas da União, à              
medida que formaliza, em um documento que contém a participação de todos os             

setores envolvidos, as necessidades de aquisição de materiais ou contratação de           
obras e serviços de engenharia. Ele é, ainda, um projeto de longo prazo, que no               

decorrer dos anos vem sendo constantemente aprimorado e que, juntamente com           

outras medidas adotadas pela Administração, busca atender a Política de          
Governança das Contratações Públicas. 
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PLANEJAMENTO 
________________________________________________________________________ 
 

O Plano de Gestão de Contratações é elaborado, anualmente, pela          

Secretaria de Administração, com a participação das demais áreas do Tribunal           

Regional do Trabalho da 4ª Região diretamente envolvidas em aquisições de           
materiais e contratação de obras e serviços de engenharia. 

Na fase de planejamento do PGC, as áreas requisitantes realizam o           

planejamento das suas contratações para o próximo exercício, em documento          

próprio, que contém: 

a) a descrição do objeto pretendido; 

b) a justificativa da necessidade de contratação; 

c) o objetivo estratégico vinculado à contratação; 

d) o valor estimado do item; 

e) a modalidade da contratação; 

f) o período de encaminhamento. 

 

Desta etapa, excetuam-se as demandas vinculadas à Secretaria de         
Tecnologia da Informação e Comunicações, que possuem rito próprio de          

planejamento e aprovação, e as demandas de capacitação, dispensa de licitação e            
inexigibilidade de licitação cujos valores não ultrapassem o limite definido no inciso            

II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, às quais tem caráter discricionário de inclusão,               

uma vez que independem da manifestação prévia do Comitê Gestor de           
Contratações, conforme disposto no inciso III do artigo 5º da Portaria nº 7.205/2019             

deste Tribunal. 

A síntese do planejamento de contratações para o ano 2021 é           

apresentada a seguir, por área requisitante e, após, com informações consolidadas           
para todo o Tribunal.  
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ÁREAS REQUISITANTES 
________________________________________________________________________ 

 

Esta seção apresenta o planejamento das áreas requisitantes, em uma          

abordagem gráfica, com as seguintes informações: 

a) número total de demandas previstas para o exercício; 

b) valor total estimado das demandas; 

c) cronograma mensal de encaminhamentos; 

d) participação de cada uma das modalidades no total de demandas          

da área requisitante. 

 

Participaram da fase de planejamento do PGC-2021: 

a) Coordenadoria de Saúde; 

b) Memorial da Justiça do Trabalho; 

c) Secretaria de Administração; 

d) Secretaria de Apoio Administrativo; 

e) Secretaria de Comunicação Social; 

f) Secretaria de Gestão de Pessoas; 

g) Secretaria de Manutenção e Projetos; 

h) Escola Judicial e; 

i) Secretaria Processual. 

 

São modalidades previstas no PGC-2021: 

a) concorrência;  

b) convite;  

c) tomada de preços;  

d) pregão;  

e) compra direta;  

f) adesão a registro de preços de outros órgãos e;  

g) prorrogações contratuais. 
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❏ COORDENADORIA DE SAÚDE 
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Nº de Demandas: 8  

Valor Total Estimado (R$): R$ 621.200,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo I 



 

❏ MEMORIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

 

 

6 

Nº de Demandas: 4 

Valor Total Estimado (R$): R$ 659.005,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo II 



 

❏ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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Nº de Demandas: 93 

Valor Total Estimado (R$): R$ 12.891.144,17 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo III 



 

❏ SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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Nº de Demandas: 35 

Valor Total Estimado (R$): R$ 20.980.242,52 

Descrição das Demandas Anexo IV 



 

❏ SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
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Nº de Demandas: 4 

Valor Total Estimado (R$): R$ 117.600,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo V 



 

❏ SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

 

10 

Nº de Demandas: 2 

Valor Total Estimado (R$): R$ 4.160,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo VI 



 

❏ SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETO 
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Nº de Demandas: 36 

Valor Total Estimado (R$): R$ 17.128.000,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo VII 



 

❏ ESCOLA JUDICIAL 
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Nº de Demandas: 18 

Valor Total Estimado (R$): R$ 1.153.960,32 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo VIII 



 

❏ SECRETARIA PROCESSUAL 
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Nº de Demandas: 3 

Valor Total Estimado (R$): R$ 2.727.605,00 

Descrição Detalhada das Demandas: Anexo IX 



 

❏ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     
E COMUNICAÇÕES 
 

As demandas da Secretaria de Tecnologia da Informação e         

Comunicações são elaboradas de acordo com o que dispõe a Resolução nº 182, de              
17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece as             

diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e           

Comunicação (STIC) realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo         
e financeiro do CNJ. 

As soluções, organizadas dentro do Plano de Contratações de TIC, são           

propostas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações ao Comitê           

de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, a quem, nos termos            
dos incisos I a IX do artigo 227-A do Regimento Interno do TRT da 4ª Região, cabe                 

à apreciação  e o encaminhamento à aprovação da Administração. 

Por ocasião da sua aprovação, as soluções de TIC serão nominalmente           

identificadas e anexadas ao PGC-2021 para acompanhamento da sua execução e           
análise dos indicadores mensais de desempenho. 
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CONSOLIDAÇÃO DO PGC 
________________________________________________________________________ 
 

A consolidação do Plano de Gestão de Contratações é representada pelo           

agrupamento das demandas das áreas requisitantes, graficamente apresentadas na         

seção anterior. O PGC-2021 conta, em sua versão inicial, com 203 demandas, que             
totalizam, em valores estimados, mais de R $56 milhões.  

 

 

No gráfico a seguir estas demandas foram separadas em grupos e           

dispostas de acordo com o mês de encaminhamento previsto pelas áreas           
requisitantes. Verifica-se uma distribuição uniforme, conforme previsto em um dos          

objetivos do PGC. Também é possível observar uma rápida concentração dos           
procedimentos licitatórios durante o primeiro semestre do ano, o que é benéfico            

para a execução orçamentária anual. 
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Nº de Demandas: 203 

Valor Total Estimado das Demandas (R$): R$ 56.282.917,01 



 

De forma mais detalhada, a tabela abaixo apresenta todas as demandas           
previstas, de acordo com a sua modalidade de encaminhamento. Destaca-se o           

número de prorrogações contratuais, bem como o valor estimado total para esta            
modalidade, o que se deve, sobretudo, às diferentes contratações mantidas de           

forma continuada, para assegurar o funcionamento das diferentes áreas do Tribunal           

e garantir o acesso ao público aos serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho do              
RS. 

O número de compras diretas é significativamente influenciado pelo         

número de demandas destinadas à contratação de serviços de energia elétrica,           

água e esgoto para as diferentes Unidades Judiciárias. Utilizando-se o suporte do            
Painel de Gestão do PGC-2021 verifica-se que estas, somadas, representam pelo           

menos 17 contratações. Espera-se, ainda, que com a inclusão das demandas da            
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, haja uma sensível          

alteração da presente tabela, sobretudo com relação ao número de pregões, que            

deve aumentar consideravelmente. 
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Modalidade Nº de Demandas Valor Estimado (R$) 

Concorrência 4 R$ 8.000.000,00 

Convite 1 R$ 150.000,00 

Tomada de Preços 4 R$ 1.900.000,00 

Pregão 29 R$ 4.955.572,83 

Adesão a Registro de Preços 4 R$ 745.000,00 

Compra Direta 79 R$ 5.913.136,92 

Prorrogações Contratuais 82 R$ 34.619.207,26 



 

EXECUÇÃO 
________________________________________________________________________ 

 

A Portaria nº 1.517/2018, que dispõe sobre o Plano de Gestão de            

Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e a Portaria nº             

7.205/2019, que institui o Comitê Gestor de Contratações do Tribunal Regional do            
Trabalho da 4ª Região estabelecem as diretrizes básicas para o acompanhamento e            

execução anual do PGC.  

 

 

❏ ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO 
 

No ano seguinte ao do planejamento e aprovação, a Secretaria de           

Administração realiza o acompanhamento periódico da execução do PGC. Para          
esta tarefa, além do corpo técnico de servidores, conta com o auxílio de algumas              

ferramentas que possibilitam o controle e a mensuração dos indicadores de           
desempenho. Entre elas estão: 

a) Processo Administrativo Eletrônico - PROAD: as demandas       

chegam à Secretaria de Administração por meio de processos         

administrativos instruídos no sistema Proad pelas áreas requisitantes.        
Neste aspecto, ressalta-se a necessidade de colaboração para a correta          

identificação do ID no objeto do processo e, quando for o caso, nos             

formulários de contratações. 

b) Documento em que é realizado o Planejamento das Áreas: as          

demandas que chegam pelo Proad são, inicialmente, comparadas com         
aquelas aprovadas para cada uma das áreas requisitantes. Após, é          

registrado o período em que foi realizado o encaminhamento para          
confrontação com os prazos planejados. O período indicado também         

serve para registro do envio da demanda; 

 

17 



 

c) Sistema Integrado de Licitações e Contratos - SILC: as         

demandas encaminhadas são registradas no Sistema Integrado de        

Licitações e Contratos - Silc para operacionalização do procedimento de          
aquisição; 

 

d) Business Intelligence - BI: a execução do PGC é acompanhada          

através do Painel de Gestão, que fica disponível na Transparência do           
Tribunal, na aba de licitações, na internet. Neste painel encontram-se          

gráficos e tabelas que possibilitam a realização de pesquisas amplas ou           
direcionadas para determinadas demandas, áreas ou modalidades de        

contratação. É por meio dele que são realizadas as análises mensais de            
desempenho do PGC-2021 e também dada ampla transparência aos         

resultados. 

 

 
FIGURA 1: Ferramentas utilizadas para execução do Plano de Gestão de Contratações. 
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❏ INDICADORES 
 

Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão que         

apresentam, de forma quantitativa e qualitativa, a performance da execução do           

Plano de Gestão de Contratações. Por meio deles é possível mensurar e            
acompanhar o encaminhamento das demandas, o cumprimento dos prazos e o           

passivo apurado no decorrer dos meses. 

O PGC-2021 contará com os seguintes indicadores, que estarão         

disponíveis tanto no Painel de Gestão quanto no acompanhamento periódico,          
realizado pela Secretaria de Administração. 

a) Indicadores de Eficiência: tem o papel de demonstrar a         

quantidade de demandas encaminhadas. Estão divididos em dois índices: 

Agregado: apresenta a evolução dos encaminhamentos      

durante o ano, em formato incremental. É um índice de longo           
prazo que demonstra o quão perto ou longe se está da           

conclusão do plano ou da meta a ser estabelecida. 

 

Mensal: apresenta o percentual de demandas enviadas em        

relação às demandas previstas no período analisado. É um         
índice que permite às áreas requisitantes a comparação entre         

a execução do período e o planejamento realizado. 

 

 

b) Indicadores de Eficácia: relacionados ao cumprimento dos       

prazos estabelecidos na fase de planejamento, os indicadores de eficácia          
possibilitam mensurar a qualidade da execução, dividindo as demandas         
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= Demandas Encaminhadas 

Total de Demandas 

= Demandas Encaminhadas no Período 

Demandas do Período 



 

em: encaminhadas no prazo, fora do prazo e, em atraso (aguardando           
envio). 

Demandas Encaminhadas no Prazo: apresenta o total de        

demandas encaminhadas de acordo com o prazo estabelecido        

na fase de planejamento em relação ao total de demandas          
encaminhadas. 

 

Demandas Encaminhadas Fora do Prazo: apresenta o total        

de demandas encaminhadas fora do prazo estabelecido na        

fase de planejamento em relação ao total de demandas         
encaminhadas. 

 

Demandas em Atraso (Aguardando Envio): apresenta o total        

de demandas não encaminhadas em relação ao total de         
demandas previstas para o período. 

 

 
 

❏ REUNIÕES DO COMITÊ 
 

O Comitê Gestor de Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª            

Região, instituído por meio da Portaria nº 7.205/2019, tem o objetivo de aprimorar o              

nível de governança e gestão das aquisições, com foco no planejamento, eficiência            
e transparência na utilização de recursos públicos. 
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= Demandas Encaminhadas no Prazo 

Demandas Encaminhadas 

= Demandas Encaminhadas Fora do Prazo 

Demandas Encaminhadas 

= Demandas em Atraso 

Demandas do Período 



 

O Comitê Gestor de Contratações é composto pelos seguintes membros: 

I - Juiz Auxiliar da Presidência; 

II - Juiz Auxiliar da Corregedoria; 

III - Secretário-Geral da Presidência; 

IV - Secretário-Geral Judiciário; 

V - Diretor-Geral. 

 

As reuniões do Comitê Gestor de Contratações funcionarão com quórum          

mínimo de 3 (três) membros, um dos quais será o Coordenador e contará com a               

participação do Diretor da Secretaria de Administração, sem direito a voto. As            
deliberações do comitê serão tomadas por maioria simples de votos e são divididas             

em: 

a) Reuniões Ordinárias:  

As reuniões ordinárias, secretariadas pela Assessoria de Gestão        

Estratégica, ocorrerão a cada 4 (quatro) meses durante o ano da execução do PGC. 

 

b) Reuniões Extraordinárias: 

As reuniões extraordinárias serão realizadas para tratar de questões         
consideradas de grande relevância e ocorrerão nas datas e quantidade julgadas           

necessárias. Para estas, conforme critério a ser estabelecido pelo Comitê Gestor de            

Contratações, poderão ser convocados representantes das áreas relacionadas ao         
objeto da contratação para participação e esclarecimentos. 

 

 

❏ REVISÕES 
 

O PGC-2021 prevê que, para adaptação das áreas requisitantes a          

situações fortuitas ou de indisponibilidade orçamentária, sejam realizadas revisões         

periódicas. As revisões possibilitam: 

a) inclusão de demandas novas; 
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b) exclusão (cancelamento) de demandas que se tornaram obsoletas        
ou não serão mais necessárias em razão de outras priorizações das           

áreas requisitantes. 

 

As revisões não têm o papel de alterar os prazos de encaminhamento.            

Isso porque a medida estaria ferindo os objetivos estabelecidos na Portaria nº            

1.517/2018, notadamente o relacionado à melhoria da distribuição das demandas          
durante o exercício. Destaca-se, ainda, que a alteração de prazos comprometeria o            

histórico dos indicadores de desempenho, sobretudo os relacionados à eficácia da           
execução, que possuem o papel de avaliar a correspondência dos          

encaminhamentos realizados com a fase de planejamento. 

Para melhor planejamento das áreas requisitantes, prevê-se que as         

revisões ocorram nos meses de abril e setembro, juntamente com as Reuniões            
Ordinárias do Comitê Gestor de Contratações, em datas a serem, oportunamente,           

informadas. 

 

 
FIGURA 2: Cronograma de revisões do PGC-2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO I: COORDENADORIA DE SAÚDE 

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão

CSAUDE-08 Círculos de Paz Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 55.000,00

Os Círculos de Construção de Paz representam uma das metodologias mais difundidas dentre as práticas da Justiça 
Restaurativa. Derivados de tradições ancestrais, e utilizados como metodologia estruturada de diálogo aplicada à 
resolução de crimes e conflitos, sua aplicação vem se expandindo no mundo, alinhadas e avançando junto com a 
difusão das concepções transformadoras propostas para esse novo modelo de Justiça. A metodologia se mostra 
funcional tanto aplicada ao tratamento de conflitos e problemas difíceis, quanto na sua prevenção, atuando na 
facilitação de diálogos que geram fortalecimento de vínculos entre os mais variados grupos de convivência.
Esta atividade vem sendo desenvolvida pela psicóloga da CSaúde, e retorno bastante positivo. Como há demanda 
represada e não há outro profissional no quadro da csaude para desenvolver esta iniciativa, porpõe-se a contratação 
externa para suporte. Esta ação também vai ao encontro da Meta 10 do CNJ, bem como, visa promover saúde 
organizacional, desenvolver a comunicação entre os membros de uma equipe e mitigar/eliminar possívels situações de 
assédio moral. Compra Direta  02/2021

CSAUDE-03 Coleta de lixo infectante Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 2.500,00

A contratação do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo infectante objetiva cumprir as 
normas estaduais e federais relativas à destinação dos resíduos do Grupo A e E. Tais resíduos são gerados pelas 
atividades da odontologia, medicina e enfermagem nesta Coordenadoria de Saúde. A contratação atual estabelece o 
recolhimento quinzenal de 1 bombona de até 100 litros. Compra Direta  03/2021

CSAUDE-06 Serviços médicos Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 24.000,00

Tendo em vista a aposentadoria do Dr. Cavaliieri em ago/2019, com especialização em medicina do trabalho, a 
contratação é necessário para o atendimento de demandas que requerem conhecimento especializado de medicina do 
trabalho A contratação visa ao atendimento das demandas que requerem conhecimento especializado em medicina do 
trabalho, consistentes em elaboração de laudos, pareceres e avaliações para atendimento de magistrados e servidores 
ativos e inativos deste Tribunal, conforme autorização contida nas fls. 62-66 do processo administrativo eletrônico nº 
0001868-16.2019.5.04.0000. Pregão  04/2021

CSAUDE-05
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 520.000,00

Trata da contratação dos seguintes serviços de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças relacionadas ao 
trabalho: PGR, PCMSO, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Laudo de Insalubridade e 
Periculosidade. A justificativa da contratação encontra-se nas Resoluções CSJT nº 141/2014 e CNJ nº 207/2015, nas 
Leis nºs 8.112/1990 (artigos 14 e 206-A) e 8.213/1991, nos Decretos nºs 3.048/1991 e 6.856/2009 e nas Normas 
Regulamentadoras nºs 1, 7, 9, 15 e 16, bem como metas (META 10) de saúde do CNJ. Pregão  04/2021

CSAUDE-07 Convênio SEPLAG atuação recíproca de profissionais médicos Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 0,00

Cooperação entre o TRT4 e o Estado do Rio Grande do Sul na atuação recíproca de profissionais da saúde nas 
especialidades médicas disponíveis em cada partícipe, para realização de perícias médicas (até 12 por ano) inerentes a 
cada uma das instituições, bem como avaliações de assistente social por parte do DMEST. o interesse do TRT4 na 
parceria se deu pelo fato do DMEST dispor de Assistente Social, especialidade necessária (e não disponível no TRT4) 
para a avaliação do grau de deficiência para fins de aposentadoria especial. Prorrogação  07/2021

CSAUDE-02 CSAUDE / Medicações Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 3.000,00

A Coordenadoria de Saúde possui um ambulatório e, nos termos da Portaria TRT4 nº 4.555/95, atende magistrados, 
juízes classistas e servidores, ativos e inativos, seus dependentes, bem como pensionistas. Além do público-alvo 
mencionado, com certa frequência, terceirizados, advogados, partes e testemunhas que circulam nas dependências da 
JT procuram o serviço da CSAÚDE em busca de atendimento. De maneira geral, é realizado atendimento assistencial 
ou de primeiros socorros. As atividades desempenhadas necessitam do mínimo de recursos para uma assistência 
responsável e de qualidade. Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela coordenadoria de saúde com as recentes 
aposentadorias, bem como a necessidade de revisão quanto aos custos orçamentários, adequamos a aquisição de 
medicamentos e insumos para manter o funcionamentos do serviço de forma responsável e de qualidade. As 
medicações e materiais solicitados são baseados no histórico de atendimento prestado e seguem a rientação do 
profissional médico para sua aquisição.Vale ressaltar que o uso de medicações irá epender da queixa relatada dos 
sintomas e histórico do paciente. Por isso a solicitação de um ou mais medicamentos com a mesma finalidade como 
por exemplo: analgésicos. Alguns medicamentos tem seu uso previamente liberado acordado com os médicos desse 
tribunal, dispensando assim consulta médica e que só podem ser liberadas pelo profissional técnico de enfermagem. A 
enfermagem é a área da saúde que tem em sua essência o acolhimento, a cordialidade, o respeito e sempre 
procurando atender as necessidades de quem procura o serviço. Este atendimento é fundamental e aumenta a chance 
de recuperação satisfatória do individuo. Alguns itens são básicos no atendimento ambulatorial: bolsa térmica, 
termômetro, pinça, máscara, luvas, algodão, gaze, antisséptico, soro fisiológico, entre outros. Todos tendo que ser 
adquiridos sempre que necessário. De forma resumida, seguem as situações mais enfrentadas por esse serviço e a 
importância de termos os materiais solicitados: medir temperatura, a pressão arterial, limpar ferimentos e fazer curativos 
são algumas das atividades mais rotineiras; Os usuários do serviço nos procuram com as mais variadas queixas: dores 
de cabeça, enxaquecas, dores na cervical (frequentemente relatadas considerando o uso contínuo do computador); por 
isso a necessidade de analgésicos; Problemas gástricos e do aparelho disgestivo são frequentes, para isso antiácido 
(hidróxido de alumínio) e antieméticos (plasil); Enjôos/tonturas em geral se faz necessário o uso do Vonau e em casos 
mais específicos (labirintite), Dramin; Na primavera e inverno as crises alérgicas e dores de garganta aumentam 
consideravelmente. Um antialérgico e um antiinflamatório já libera o servidor para voltar a sua estação de trabalho; 
Crises de hipertensão ou emergências cardiovasculares é essencial ser medicado rapidamente; diminuindo possíveis 
complicações e até mesmo óbito; Crises de ansiedade e pânico tem se tornado cada vez mais comum necessitando de 
medicação de pronto atendimento, por isso os ansiolíticos diazepan e rivotril; Com frequência pequenos acidentes 
ocorrem; como: queimaduras com água quente ou até mesmo café, necessitando curativo com óleo cicatrizante (tipo 
dersani) ou queimaduras mais graves necessitando o uso de vaselina; Pequenos cortes e ferimentos também podem 
ser tratados com óleo cicatrizante (hidrasol) e ainda antisséptico (soro fisiológico), dependendo do tipo, grau e extensão 
do ferimento. Diante do exposto, podemos considerar que um bom ambulatório pode ajudar não só na prestação de 
serviço de saúde ocupacional, mas também na valorização dos seus magistrados e servidores. Magistrados e 
servidores saudáveis, física e psicologicamente, irão desempenhar melhor suas atividades e contribui saber que existe 
um local onde há assistência rápida, responsável e presente.

Compra Direta  12/2021

CSAUDE-04 Manutenção de equipamentos médicos e odontológicos Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 3.200,00

A Coordenadoria de Saúde possui equipamentos que requerem manutenção corretiva e preventiva em frequências 
variáveis. Na odontologia, os equipamentos que demandam conserto em frequência maior são: autoclave (realiza a 
esterilização dos instrumentos), cadeira odontológica e seus acessórios e cuba ultrassônica (realiza a desinfecção dos 
instrumentos). Os compressores que enviam ar comprimido para a odontologia também requerem conserto, porém, em 
frequência menor. Já os equipamentos médicos e ambulatoriais que demandam manutenção são: eletrocardiograma e 
aparelho para aferição de pressão arterial. A fim de permitir a continuidade dos atendimentos, a qualidade nos 
resultados e o devido zelo como o patrimônio público, os equipamentos citados devem sofrer manutenção assim que 
necessário. Compra Direta  12/2021



CSAUDE-01 CSAUDE / Materiais médicos e odontológicos Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 13.500,00

A odontóloga e os médicos da Coordenadoria de Saúde realizam atendimentos de servidores (ativos e inativos), 
magistrados (ativos e inativos) e dependentes. São necessários materiais específicos para a realização dos 
procedimentos odontológicos e médicos e, consequentemente, para a manutenção dos atendimentos.O 
eletrocardiograma, por exemplo, é um procedimento médico que necessita da compra de eletrodo. Este exame é 
realizado anualmente no programa de reciclagem dos agentes de segurança e em casos de atendimento emergencial 
em que haja suspeita de comprometimento cardíaco. Compra Direta  12/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO II: MEMORIAL

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão

MEMORIAL-01 Digitalização de autos Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 643.005,00
Projeto conjunto com Secretaria Processual para fornecer às partes solicitantes os processos arquivados no formato 
digital, garantindo a preservação da informação e agilizando/facilitando o acesso à informação. Compra Direta  01/2021

MEMORIAL-05 Acordo de Cooperação UFSM Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 0,00
Convênio que estimula pesquisadores da UFSM em analisar a documentação arquivada no Foro Trabalhista de Santa 
Maria. Compra Direta  05/2021

MEMORIAL-04 Convênio UFRGS - Estágio Curricular Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 0,00
Convênio que propicia receber estagiários da UFRGS no TRT para o estágio obrigatório. Atualmente utilizado pelo 
Memorial e Biblioteca. Compra Direta  06/2021

MEMORIAL-03 Publicação do livro produzido pelo Memorial Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 16.000,00 Divulgação das produções textuais organizadas/elaboradas pelo Memorial. Compra Direta  09/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO III: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão

SA-114 SA / Material de Acondicionamento e Embalagem - CD Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 10.000,00
Aquisição de diversos materiais de baixo custo como plástico bolha, barbante fitilho, fitas adesivas e caixas de papelão 
dentre outros. Compra Direta  01/2021

SA-08 Locação de Imóvel - Posto de Taquari Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 30.434,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  01/2021
SA-17 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Santo Ângelo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 49.435,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  01/2021
SA-09 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Erechim Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 65.163,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  01/2021

SA-95
SA / Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário de 
Magistrado Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 100.000,00 Valor referente à aquisição de diversos mobiliários padrão juiz conforme necessidade. Adesão RP  02/2021

SA-109
Cessão De Espaço Físico Para A Prefeitura Municipal Em 
Passo Fundo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 0,00 Inadequação do prédio próprio para a Justiça do Trabalho Compra Direta  02/2021

SA-20 SA / Material de Expediente - CD Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 8.000,00 Aquisição de itens ativos de menor valor e que possuam reposição rápida. Compra Direta  02/2021
SA-13 Locação De Imóvel Para O Posto De Itaqui Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 8.568,12 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  02/2021
SA-13 Locação De Imóvel Para O Posto De Itaqui Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 17.395,88 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  02/2021
SA-18 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Taquara Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 101.778,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  02/2021

SA-19
Fornecimento De Energia Elétrica - Nova Modalidade Tarifária - 
Novo Hamburgo/rge Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 135.931,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  02/2021

SA-16 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Gravataí Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 144.136,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  02/2021
SA-31 Seguro Dos Imóveis Ocupados Pelo Tribunal - 2019. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 45.167,00 Resguardar o Patrimônio Prorrogação  02/2021
SA-15 Fornecimento De Energia Elétrica Para Bento Gonçalves Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 49.533,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  02/2021
SA-102 Locação De Imóvel Para Instalação Da 2.ª Vt De Santa Rosa Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 78.858,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  02/2021
SA-41 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Caxias Do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 88.995,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  02/2021
SA-115 SA / Suprimento para equipamentos de informática - CD Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 17.000,00 Aquisição de supedâneos e apoio ergonômico para punho, toners diversos e demais suprimentos Compra Direta  03/2021

SA-70
SA / Gêneros de Alimentação (Café, Biscoito, Suco, 
Guardanapo e Chá) Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 5.000,00

Recomposição de estoque de bens fornecidos para eventos de treinamento cuja carga horária não é atendida pelo 
contrato de Coffee Break, bem como para fornecimento a unidades como Escola Judicial, Corregedoria, CEJUSCs e 
Secretaria Geral da Presidência deste TRT. Compra Direta  03/2021

SA-55
Contratação De Fornecimento De Energia Elétrica Para O Foro 
Trabalhista De Porto Alegre. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.294.498,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  03/2021

SA-26 Locação De Imóvel - Pjt Panambi Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 62.523,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  03/2021

SA-24
Contratação De Fornecimento De Energia Elétrica Para O 
Memorial Da Justiça Do Trabalho (rua João Telles). Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 62.740,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  03/2021

SA-14 Locação De Imóvel Para A Vara De Três Passos Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 65.102,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  03/2021
SA-25 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Palmeira das Missões Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 7.695,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  03/2021

SA-11
SA / Material de Copa e Cozinha (copos de vidro, xícara, 
garrafas térmica, bandejas, colher) Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 5.000,00

compra de pequeno volume de materiais para atendimento das demandas garrafa térmica, canecas de porcelana, filtro 
de papel para café, guardanapo e copos descartáveis. Compra Direta  04/2021

SA-99
Renovação da assinatura da ferramenta de pesquisa  - BANCO 
DE PREÇOS. Fortalecer os processos de governança 9.000,00 Ferramenta necessária para formação e pesquisa de preços. Compra Direta  04/2021

SA-118 SA / Manutenção de Bens Permanentes Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 0,00
Por ser uma estudo novo não há uma base de valor que sirva como referência. A contratação ainda será validada 
através do ETP correspondente. Pregão  04/2021

SA-22 SA / Material de Expediente I Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 12.000,00 Aquisição dos itens ativos com valores mais expressivos. Pregão  04/2021
SA-104 Locação De Imóvel - Pajt Capão Da Canoa Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 152.659,35 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-106
Locação De Imóvel Para Novas Instalações Do Posto Avançado 
De Nova Prata Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 114.039,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-103 Locação De Imóvel - Vt Torres Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 142.613,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021
SA-34 Fornecimento De Energia Elétrica Rge Sul - Canoas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 148.413,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  04/2021

SA-27
Locação De Imóvel Para A Seção De Almoxarifado E Seção De 
Cadastramento De Bens Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 198.398,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-29 Locação De Imóvel Para Depósito De Bens Móveis - Pavilhão 7 Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 78.682,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-30
Locação De Imóvel Para O Foro Do Trabalho De Santiago 
(345m²) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 79.836,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-40
Contratação De Fornecimento De Energia Elétricapara A Vara 
Do Trabalho De São Leopoldo. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 89.172,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  04/2021

SA-28
Locação De Imóvel Cuja Utilização Destina-se Ao Depósito De 
Bens Móveis - Pavilhão 1. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 96.981,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  04/2021

SA-111 Cusd - Foro De Santa Maria Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 111.047,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  05/2021

SA-23 SA / Material de Higienização - Papel Higiênico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 40.000,00
Considerando a necessidade de aquisição para 8 meses, ao custo estimado de R$ 0,80 por rolo, consumo médio 
mensal de 6200 rolos. Pregão  05/2021

SA-32 SA / Material de Higiene e Limpeza(álcool gel 70%) Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 54.000,00 Valor estimado com base num consumo de 500 unidades/mês ao custo de R$ 9,00 por frasco de 500 ml. Pregão  05/2021

SA-43
Serviço - Fornecimento De Energia Elétrica - Tarifação Grupo B 
- São Gabriel/rge Sul. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.813,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  05/2021

SA-110
Locação De Imóvel - Para A Vara Do Trabalho De Santa Vitória 
Do Palmar Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 189.051,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  05/2021

SA-38 Locação De Imóvel Para O Posto De Dom Pedrito Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 60.922,64 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  05/2021

SA-98
SA / Equipamentos e Material Permanente - Sofás, Cadeiras e 
Longarinas Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 400.000,00 Valor referente a aquisição de cadeiras de servidor, sofás e longarinas. Adesão RP  06/2021

SA-117 SA / Equipamentos e Material Permanente - Purificadores Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 45.000,00 Valor referente â aquisição de 50 purificadores a um custo estimado de R$ 900,00 a unidade. Adesão RP  06/2021
SA-47 Energia Elétrica Para O Foro Trabalhista De Bagé Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 86.207,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  06/2021

SA-44
Locação De Imóvel Para O Arquivo Do Foro Trabalhista De 
Caxias Do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 34.694,28 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  06/2021

SA-101 Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Alegrete Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 96.599,30 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  06/2021



SA-105
Locação De Imóvel Para Novas Instalações Do Posto Avançado 
De Tramandaí (vt De Osório) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 167.301,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  06/2021

SA-39 Energia Elétrica Para O Foro Trabalhista De Pelotas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 216.945,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  06/2021

SA-46
Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Frederico 
Westphalen Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 79.248,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  06/2021

SA-112 Cusd - Prédio-sede Do Tribunal Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.754.108,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  07/2021

SA-48
SA / Locação de Imóvel - POA Depósito de Processos 
Arquivados Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 295.934,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  07/2021

SA-49 Locação Das 3ª E 4ª Vara Do Trabalho De Rio Grande Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 209.736,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  07/2021
SA-91 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Cachoeira do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 32.338,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  07/2021

SA-53
Locação De Imóvel Para Instalação Do Posto Da Justiça Do 
Trabalho De São Sebastião Do Caí, Rs Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 40.850,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  07/2021

SA-57
Locação Para Depósito De Bens Móveis Em Porto Alegre - 
Depósito 08 Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 77.447,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  07/2021

SA-116 SA / Transporte de Mobiliário Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 100.000,00

Estimativa considerando as mudanças das sedes de Alegrete e Novo Hamburgo com fornecimento de móveis novos e 
movimentação entre os prédios de móveis já em uso.
Além de fornecimentos pontuais rotineiros à atividade de patrimônio para atendimento de demandas. Prorrogação  08/2021

SA-62
Serviço - Fornecimento De Energia Elétrica Rge Sul - 
Uruguaiana Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.734,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  08/2021

SA-54
Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Sapucaia Do 
Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 209.369,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  08/2021

SA-51
Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Gramado, Rs 
(1.000 M²). Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 243.867,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  08/2021

SA-52
Locação De Imóvel Para O Posto Do Trabalho De São Lourenço 
Do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 64.720,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  08/2021

SA-100 Contratação da ferramenta Zênite Fácil e de seis orientações. Fortalecer os processos de governança 11.000,00 Ferrmamenta necessária para auxílio e apoio jurídico especializado. Compra Direta  09/2021

SA-59
Locação De Imóvel Para O Funcionamento Do Foro Do 
Trabalho De Cruz Alta, Rs (710m²). Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 127.565,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  09/2021

SA-60 Fornecimento De Energia Elétrica Rge - Cachoeirinha Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 61.971,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  09/2021

SA-67
Locação De Imóvel - Para Depósito De Bens Móveis Em Porto 
Alegre - Pavilhão 9 Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 76.876,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  09/2021

SA-61
Fornecimento De Energia Elétrica Para O Foro Trabalhista De 
Santa Cruz Do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 85.328,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  09/2021

SA-69 SA / Transporte de Processos - Caxias do Sul/Arquivo Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 13.248,00

Remessa de processos físicos das Varas do Trabalho de Caxias do Sul para o depósito central que atende a unidade, 
haja vista que não estão localizados no mesmo lugar. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Valor mensal 
de R$ 1104,00 Compra Direta  10/2021

SA-66 Serviço - Fornecimento De Energia Elétrica Rge Sul - Sapiranga Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 65.024,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  10/2021
SA-76 Locação De Imóvel - Foro Esteio Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 382.605,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  10/2021
SA-75 Serviço - Fornecimento De Energia Elétrica Rge Sul - Estrela. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 44.575,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  10/2021
SA-65 Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Rosário Do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 76.701,60 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  10/2021

SA-96
SA / Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário padrão 
Secretaria Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 200.000,00 Valor referente a diversos móveis do padrão Secretaria conforme demanda. Adesão RP  11/2021

SA-113
Cessão De Espaço Físico - Pabs E Terminais De 
Autoatendimento Banco Do Brasil Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 0,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021

SA-85 Serviço - Água e Esgoto - São Gabriel Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.813,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-86 Serviço -Água e Esgoto - São Leopoldo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 10.909,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-81 Serviço - Água e Esgoto - Novo Hamburgo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 11.141,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-79 Serviço - Água e Esgoto - Caxias do Sul Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 11.640,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-87 Serviço - Água e Esgoto - Uruguaiana Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.734,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-04 Serviço - Energia Elétrica - Hidropan (Panambi) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 21.848,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-03 Serviço - Energia Elétrica - Eletrocar (Carazinho) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 22.559,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-78 Serviço - Água e Esgoto - Bagé Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 3.073,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-02 Serviço -  Energia Elétrica - DMEI (Ijuí) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 40.890,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-01 Serviço - Energia Elétrica - CEEE - Baixa Tensão (várias 

unidades)
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 527.558,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021

SA-82 Serviço - Água e Esgoto - Pelotas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 6.978,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-84 Serviço - Água e Esgoto - Santana do Livramento Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 766,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-05 Serviço - Energia Elétrica - RGE e RGE-Sul - Baixa Tensão 

(várias unidades)
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 848.457,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021

SA-83 Serviço - Água e Esgoto - Porto Alegre Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 996.460,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Compra Direta  11/2021
SA-74 Locação De Imóvel Para O Posto Da Justiça Do Trabalho De 

Marau
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 122.498,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  11/2021

SA-72 Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Alvorada Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 151.838,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  11/2021
SA-89 Fornecimento De Energia Elétrica Para O Foro Trabalhista De 

Santana Do Livramento
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 27.550,00 Essencial para assegurar o funcionamento das unidades. Prorrogação  11/2021

SA-73 Locação De Imóvel Para A Vara Do Trabalho De Encantado Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 44.310,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  11/2021
SA-77 Locação De Imóvel - Foro Passo Fundo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 615.380,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  11/2021
SA-90 Locação De Imóvel - Foro De São Leopoldo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 89.172,00 Inexistência de prédio próprio Prorrogação  11/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO IV: SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão
SEAPA-06 Serviço de limpeza Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 7.160.351,03 Manter adequadamente limpas e higienizadas as Unidades Judiciárias e Administrativas do Tribunal Prorrogação  01/2021
SEAPA-04 Serviço de Gerenciamento de Abastecimento dos Veículos da 

Frota do Tribunal
Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 150.000,00 Manter os veículos da frota em operação Prorrogação  02/2021

SEAPA-40 Sacos Plásticos (Gráfica) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 280,00 Para repor embalagens para materiais gráficos Compra Direta  03/2021
SEAPA-45 Serviço de afiação de navalhas - gráfica Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 400,00 Manter em funcionamento máquina de corte de papel Compra Direta  03/2021
SEAPA-43 Toner (Gráfica) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 8.520,00 Para confecção de impressos gráficos Compra Direta  03/2021
SEAPA-47 Coletes balísticos multi ameaça Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 54.000,00 Para suprir a Coordenadoria de Segurança Institucional com equipamentos de defesa pessoal Pregão  03/2021
SEAPA-11 Serviço de movimentação de processos e documentos Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 211.739,27 Atender as demandas de movimentação de processos e documentos físicos Pregão  03/2021

SEAPA-07
Serviços de movimentação de cargas e de auxiliar de 
almoxarifado Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 909.500,88 Atender as demanda de movimentação de móveis e afins. Prorrogação  03/2021

SEAPA-09 Seguro para veículos da frota do Tribunal Aprimorar a gestão orçamentária 20.000,00 Garantir o ressarcimanto de despesas oriundas de sinistros com os veículos da frota Prorrogação  04/2021
SEAPA-10 Serviço de copeiragem Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 179.100,59 Atender aos ocupantes da alta Administração do Tribunal Prorrogação  04/2021
SEAPA-12 Serviço de Vigilância Armada Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 10.874.226,95 Garantir a segurança patrimonial e pessoal nas Unidades Judiciárias e Administrativas do Tribunal Prorrogação  04/2021
SEAPA-42 Produtos Químicos (Gráfica) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 610,00 Para confecção de impressos gráficos Compra Direta  05/2021
SEAPA-44 Spray - Defesa Pessoal Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 4.000,00 Para suprir a Coordenadoria de Segurança Institucional com equipamentos de defesa pessoal Compra Direta  05/2021
SEAPA-39 Carimbo e Suprimentos para Carimbo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 8.000,00 Para atender demandas das Unidades Judiciárias e Administrativas Compra Direta  05/2021

SEAPA-28
Reestruturação do Sistema de Radiocomunicação do 
Complexo do Prédio-sede e Foro Poa Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 65.000,00 Atualização do sistema de comunicação entre prédio-sede e Foro de Porto Alegre Pregão  05/2021

SEAPA-16 Telefonia serviço DDG 0800 para a Ouvidoria do Tribunal. Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 5.400,01 Para atendimento de ligações gratuitas dirigidas à Ouvidoria do Tribunal Compra Direta  06/2021
SEAPA-38 Bastão Retrátil para Defesa Pessoal Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 8.000,00 Para suprir a Coordenadoria de Segurança Institucional com equipamentos de defesa pessoal Compra Direta  06/2021
SEAPA-41 Material gráfica (cartolina, papel sulfite, papel telado e poliéster 

fotolitos)
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 17.600,00 Para confecção de impressos gráficos Compra Direta  06/2021

SEAPA-19 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 
Erechim

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.400,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  07/2021
SEAPA-22 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 

Santa Cruz do Sul
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.700,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  07/2021

SEAPA-20 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 
Pelotas

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.800,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  07/2021
SEAPA-15 Munição para armas não letais - spark Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 5.000,00 Para suprir a Coordenadoria de Segurança Institucional com equipamentos de defesa pessoal Compra Direta  07/2021
SEAPA-13 Telefonia fixa comutada - linhas analógicas - 78 linhas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 129.833,56 Manter funcionando adequadamente o serviço de telefonia fixa digital do Tribunal Pregão  07/2021
SEAPA-21 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - Rio 

Grande
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.800,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  08/2021

SEAPA-27 Uniformes - Agentes de Segurança Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 60.000,00 Necessidade em adequar o uniforme à resolução CNJ 344/2020 Pregão  08/2021
SEAPA-46 Serviço de coleta de lixo orgânico Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 36.000,00 Cumprimento de legislação municipal sobre a matéria Prorrogação  08/2021
SEAPA-30 Serviço de Lavagem e Limpeza de Veículos Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 63.314,64 Para higienização dos veículos da frota. Prorrogação  08/2021
SEAPA-29 Serviço de Gerenciamento e Administração da Frota de 

Veículos
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 110.400,00 Manter as boas condições de funcionamento e a segurança dos veículos da frota Prorrogação  08/2021

SEAPA-26 Munição (Armas de Fogo) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 14.000,00 Para treinamento do pessoal que compõe o NEPE Compra Direta  09/2021
SEAPA-31 Manutenção de Sistemas de Alarme de Intrusão e CFTV Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 680.000,00 Manutenção e instalação de alarmes e câmeras nas Unidades Judiciárias e Administrativas Prorrogação  09/2021
SEAPA-32 Jardinagem (Pessoa Física) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 96.000,00 Manter adequadamente cuidadas as áreas ajardinadas da Unidades Compra Direta  11/2021
SEAPA-33 Jardinagem (Pessoa Jurídica) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 96.665,59 Manter adequadamente cuidadas as áreas ajardinadas da Unidades Compra Direta  11/2021
SEAPA-03 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 

Uruguaiana
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.700,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  12/2021

SEAPA-02 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 
Santa Maria

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.900,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  12/2021
SEAPA-01 Pronto Atendimento para o Sistema de Alarme de Intrusão - 

Bagé                        
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.000,00 Para atendimento imediato de disparo de alarme de intrusão Compra Direta  12/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO V: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão
SECOM-01 SECOM / Banco de Imagens Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 10.000,00 A Secom possui muitas demandas que envolvem a utilização de imagens: campanhas internas, banners, cartões de e-

mail, publicações no Facebook, internet e intranet, bem como diversas matérias jornalísticas que exigem fotografias de 
banco de imagem. O serviço de fornecimento de imagens profissionais aumenta a qualidade dos projetos 
desenvolvidos, além de facilitar a leitura visual pelo público-alvo. 

Compra Direta  02/2021
SECOM-02 SECOM / Serviço de Clipping Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 65.000,00 O clipping é uma ferramenta pela qual os magistrados e servidores tomam conhecimento sobre o que está sendo 

publicado a respeito da Instituição na imprensa. Além de permitir a mensuração dos resultados de ações de 
comunicação junto à mídia, o clipping é um excelente canal de informação para o público interno, à medida que 
também traz notícias de interesse, relacionadas à Justiça Trabalhista e ao mundo do trabalho em geral. Também 
possibilita a oportunidade de a Instituição se posicionar em caso de alguma notícia negativa, o que é fundamental para 
a preservação da sua imagem.

Pregão  06/2021
SECOM-03 SECOM / Aquisição de Calendários Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 25.000,00 Ferramenta de trabalho para magistrados, servidores e estagiários, facilita o agendamento dos compromissos, por 

possuir espaço suficiente para a anotação de recados, também servindo como referência para agilizar a contagem de 
prazos.

Pregão  09/2021
SECOM-04 SECOM / Serviços Gráficos Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 17.600,00 A reserva deste valor se deve ao fato de surgirem, ao longo do ano, demandas de impressões de materiais de 

divulgação - panfletos, camisetas, adesivos etc.
Compra Direta  12/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO VI: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão
SEGESP-01 SEGESP / Envelopamento de Mala Direta - Recadastramento Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 1.160,00 Necessidade de envio de correspondências a servidores inativos para comparecerem ao processo de recadastramento. Compra Direta  04/2021
SEGESP-03 SEGESP / Estagiários - Seguro Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 3.000,00 Estimativa dos valores a serem gastos com estagiários (bolsa auxílio, transporte, taxa de administração) em 2021, com 

a finalidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional no referido exercício.
Compra Direta  08/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO VII: SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão
SEMPRO-38 Taxas de emissão de RRTs       Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 7.000,00 Taxas ref. emissões de RRTs de projetos, orçamentos e fiscalizações realizadas pelos arquitetos deste TRT. Compra Direta  01/2021
SEMPRO-01 Taxas de emissão de ARTs      Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 8.000,00 Taxas ref. emissões de ARTs de projetos, orçamentos e fiscalizações realizadas pelos engenheiros deste TRT. Compra Direta  01/2021

SEMPRO-40
Supervisão técnica de serviço de engenharia (instalação de 
sist. fotovoltaico) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 200.000,00

O serviço visa prestar apoio técnico às equipes de gestão e fiscalização dos serviços de instalação de sistema de 
geração de energia solar fotovoltaica em diversas edificações, em função da insuficiente disponibilidades de servidores 
na SEMPRO para suportar o grande volume de demandas.

Pregão  01/2021

SEMPRO-39
Instalação de carports para placas fotovoltaicas em 
estacionamentos Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 500.000,00

O serviço visa permitir a instalação de placas solares sobre os estacionamentos de diversos imóveis deste TRT, 
visando aumentar a economia de recursos com despesas de energia elétrica. Pregão  01/2021

SEMPRO-41 Cercamento eletrônico - Novo Hamburgo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 30.000,00 O serviço visa melhorar as condições de segurança patrimonial do imóvel. Compra Direta  02/2021
SEMPRO-24 Reforma no prédio-sede do TRT-4 (gabinetes: 5ºpav. e 6ºN)                       Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.500.000,00 Serviço de reforma de 1,5 pavimentos do prédio, para adequação de 12 gabinetes de desembargadores à Resolução 

CSJT nº 70/2010
Concorrência  02/2021

SEMPRO-42 Obra de Construção - Rio Grande Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 3.000.000,00 Recursos para início da construção do novo prédio do Foro Trabalhista de Rio Grande, visando melhorar as condições 
de prestação jurisdiconal, com conclusão prevista para 2023. O projeto foi aprovado pelo CSJT.

Concorrência  02/2021
SEMPRO-06 Projetos de Climatização Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 30.000,00 Projetos complementares necessários para execução de edificações novas, reformas e modernizações de edificações. Prorrogação  02/2021
SEMPRO-31 Projetos Arquitetônicos                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 50.000,00 Projetos necessários para execução de edificações novas, reformas e modernizações de edificações. Prorrogação  02/2021
SEMPRO-58 Assinatura: Tabela de Custos Analíticos PINI Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 3.000,00 Importante ferramenta de pesquisa de mercado para elaboração de orçamentos de obra e serviços de engenharia, 

complementar ao SINAPI.
Compra Direta  03/2021

SEMPRO-43 Reforma no prédio-sede do TRT-4 (CEJUSC: térreo)                       Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 500.000,00 Serviço de reforma de 1/2 pavimento do prédio, para ampliação do espaço destinado ao CEJUSC-JT/2ºGrau Concorrência  03/2021
SEMPRO-44 Supervisão técnica de obra (Rio Grande)                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 200.000,00 O serviço visa prestar apoio técnico à equipe de gestão e fiscalização da obra de construção do prédio do Foro 

Trabalhista de Rio Grande, em função da insuficiente disponibilidades de servidores na SEMPRO para suportar o 
grande volume de demandas.

Pregão  03/2021
SEMPRO-28 Instalação e manutenção de cabeamento estruturado Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 840.000,00 Serviço necessário para manter em plenas condições de funcionamento as redes lógicas das unidades deste TRT. Prorrogação  03/2021
SEMPRO-59 Taxas de vistoria APPCI Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.000,00 Taxas exigidas pelas Prefeituras Municipais responsáveis pelas vistorias das edificações pelo Corpo de Bombeiros 

Militar visando a expedição dos respectivos Alvarás de PPCI.
Compra Direta  04/2021

SEMPRO-20
Reforma de prédio (adequação PPCI) - Rio Grande (Rua Val 
Porto) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 150.000,00 Serviço necessário para adequação da edificação à legislação visando a obtenção de Alvará de PPCI. Convite  04/2021

SEMPRO-45
Reforma de prédio (adequação p/ início da ampliação + PPCI) - 
São Leopoldo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 250.000,00

Compatibilização do prédio atual para viabilizar a obra de construção do prédio anexo, visando minimizar os impactos à 
continuidade dos serviços jurisdicionais no local. Tomada de Preços  04/2021

SEMPRO-46 Obra de Construção - São Leopoldo Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 3.000.000,00 Recursos para início da construção do prédio anexo para ampliação do Foro Trabalhista de São Leopoldo, visando 
melhorar as condições de prestação jurisdiconal, com conclusão prevista para 2023. O projeto foi aprovado pelo CSJT.

Concorrência  05/2021

SEMPRO-27 Impermeabilização do terraço do prédio-sede TRT                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 100.000,00
Serviço necessário para recuperação do terraço do prédio-sede do TRT4 que tem apresentado problemas de infiltração 
da água da chuva em diversos pontos. Pregão  05/2021

SEMPRO-47
Adequação de prédio (PPCI+acessibilidade) - retomada da obra 
- Pelotas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 250.000,00

Serviço necessário para continuidade da adequação da edificação à legislação visando a obtenção de Alvará de PPCI e 
melhoria das condições de acessibilidade. Tomada de Preços  05/2021

SEMPRO-49 Supervisão técnica de obra (São Leopoldo)                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 150.000,00 O serviço visa prestar apoio técnico à equipe de gestão e fiscalização da obra de construção do prédio do Foro 
Trabalhista de São Leopoldo, em função da insuficiente disponibilidades de servidores na SEMPRO para suportar o 
grande volume de demandas.

Pregão  06/2021
SEMPRO-22 Manutenção de elevadores - Porto Alegre (Elevadores Prédio 

Sede)
Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 70.000,00 Serviço necessário para manter os equipamentos em plenas condições de funcionamento. Prorrogação  06/2021

SEMPRO-48 Manutenção de elevadores - Porto Alegre (Foro e outros) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 142.000,00 Serviço necessário para manter os equipamentos em plenas condições de funcionamento. Prorrogação  06/2021
SEMPRO-60 Assinatura: Normas técnicas ABNT Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 3.000,00 As normas técnicas da ABNT são importantes fontes de informação para elaboração de projetos e especificações 

técnicas e fiscalização de obras e serviços de engenharia.
Compra Direta  07/2021

SEMPRO-50 TRT (fachada) - protetores de ar cond, limpeza/revisão janelas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 200.000,00
Serviço complementar à recuperação da fachada do prédio-sede do TRT-4, a qual tem previsão de conclusão em 
jun/2021. Pregão  07/2021

SEMPRO-51
Supervisão técnica de serviço de engenharia (manut. predial, 
elétrica, climatização) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 600.000,00

O serviço visa prestar apoio técnico às equipes de gestão e fiscalização dos serviços de manutenção e instalações em 
geral, em função da insuficiente disponibilidades de servidores na SEMPRO para suportar o grande volume de 
demandas. Pregão  07/2021

SEMPRO-04 Manutenção e instalação de aparelhos condicionadores de ar                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.080.000,00 Serviço necessário para o regular funcionamento dos sistemas de climatização instalados nas unidades, de acordo com 
o Plano de Manutenção Operação e Controle, conf. determina a Portaria nº 3.523 do Min. Saúde

Prorrogação  07/2021

SEMPRO-52
Recomposição da cobertura do prédio da Av. Aureliano F. 
Pinto, 964 (depósito) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 400.000,00

O serviço visa permitir a utilização do imóvel que teve sua cobertura retirada em 2020 em função do risco de queda do 
telhado, cuja estrutura estava comprometida. Pregão  08/2021

SEMPRO-53
Reforma de prédio (layout e adequação PPCI) - Porto Alegre 
(Marcenaria) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 800.000,00

Serviço necessário para adequação da edificação às necessidades da Seção de Marcenaria e Carpintaria e à 
legislação visando a obtenção de Alvará de PPCI. Tomada de Preços  08/2021

SEMPRO-54

Implantação "Building Information Modeling" para elaboração 
de projetos arquitetônicos e complementares - Projeto 
completo em BIM (fase II)                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 50.000,00

Ferramenta de modelagem necessária para melhorar a qualidade e compatibilização dos projetos e, 
consequentemente, a contratação de obras. Pregão  09/2021

SEMPRO-26 Manutenção predial (preventiva e corretiva) e serviços comuns 
de engenharia

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.800.000,00 Serviço necessário para manter as edificações, incluindo cabeamento estruturado e instalações de PPCI, em perfeitas 
condições de uso.

Prorrogação  09/2021
SEMPRO-30 Reformas de pequeno porte, por demanda Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 600.000,00 Serviço necessário para recuperação e/ou adequação de edificações à legislação de PPCI, às normas de 

acessibilidade ou necessidade de alterações de lay-out.
Tomada de Preços  09/2021

SEMPRO-18 Materiais para marcenaria Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 5.000,00 Materiais necessários para reformulação de layout em unidades administrativas e judiciárias, quando executadas com 
pessoal do quadro da Seção de Marcenaria deste TRT

Compra Direta  10/2021

SEMPRO-55 Análise da qualidade do ar em ambientes climatizados (1x) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 250.000,00

O serviço visa avaliar a qualidade do ar interior dos prédios para orientar a execução do Plano de Manutenção 
Operação e Controle para garantir as boas condições de higiene dos equipamentos de climatização, atendendo a 
legislação pertinente. Pregão  10/2021

SEMPRO-29
Manutenção de elevadores e plataformas elevatórias - Interior e 
Região Metropolitana Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 193.000,00 Serviço necessário para manter os equipamentos em plenas condições de funcionamento. Prorrogação  10/2021

SEMPRO-56 Madeiras e chapas e MDF Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 15.000,00
Materiais necessários para reformulação de layout em unidades administrativas e judiciárias, quando executadas com 
pessoal do quadro da Seção de Marcenaria deste TRT Compra Direta  11/2021

SEMPRO-57
Serviço de elaboração de prontuários de instalações elétricas 
(NR-10)                        Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 150.000,00

O Prontuário das Instalações Elétricas, imposto pela NR-10, é um conjunto de doc. técnicos a ser desenvolvido com o 
objetivo de garantir a segurança das empresas e seus trabalhadores ao implementar medidas de controle e sistemas 
preventivos nas instalações elétricas e serviços com eletricidade. Pregão  11/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO VIII: ESCOLA JUDICIAL

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão

EJ-18 CFAJ - Revista Fórum Justiça do Trabalho Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 975,00

A Revista Fórum Justiça do Trabalho é um periódico de interesse por parte de magistrados e servidores do TRT4, 
inclusive por força do destaque que confere à publicação de doutrina na área do Direito do Trabalho. Constitui, 
ademais, repositório autorizado de jurisprudência do TST. A Revista Fórum Justiça do Trabalho é requisitada com 
frequência nos balcões da Biblioteca, servindo à consulta por servidores que atuam no assessoramento de magistrados 
de primeiro e segundo graus. Seu conteúdo prestase à ilustração e ao reforço da fundamentação que anima as mais 
variadas decisões judiciais no âmbito do TRT4. Compra Direta  01/2021

EJ-01 Revistas Edição Anual e Científica Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 45.000,00

 Editada anualmente, a Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é publicação seriada periódica oficial e 
integra a coleção deste TRT4, constituindo veículo de divulgação da atuação da Justiça do Trabalho da 4ª Região. A 
Revista Científica é um periódico constituído de um volume anual, dividido em dois fascículos semestrais. No ano de 
2019 foram editados os fascículos nºs 1 (janeiro/junho) e 2 (julho/dezembro) e por tratar-se de publicação periódica 
seriada é necessário dar continuidade à coleção. A contratação em tela refere-se ao terceiro e ao quarto fascículos para 
composição do Volume 2, relativos aos dois semestres do ano de 2020, respectivamente. A publicação tem por foco a 
comunidade jurídica em geral, em especial integrantes da magistratura do trabalho, procuradores do trabalho, 
advogados, servidores da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, professores, operadores do Direito e 
acadêmicos das áreas humanas. O escopo é oferecer ao público espaço para qualificado debate acadêmico-científico, 
visando a estimular a produção de conhecimento interdisciplinar que contribua para o aprimoramento da atividade 
jurisdicional, somando-se às ações já desenvolvidas pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. Pregão  02/2021

EJ-02 Coffee Break e serviço de sala Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 160.000,00

O serviço de coffee break e serviço de sala, objetos do presente termo, destinamse aos cursos de capacitação e 
treinamentos promovidos pela Escola Judicial deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, às Sessões do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e das Turmas, e a eventos diversos (congressos, seminários, palestras, reuniões) 
promovidos por este TRT, cujo período (turno) tenha duração igual ou superior a 4 horas. Pregão  02/2021

EJ-03 Material Bibliográfico Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 200.000,00
A contratação  visa à atualização do acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal, bem como atendimento às 
demandas básicas e solicitações eventuais das unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região. Pregão  02/2021

EJ-17 Convênio Ações Conjuntas Assembleia Legislativa Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 0,00

Estabelecimento de bases gerais para a adoção de ações conjuntas relacionadas à difusão de conhecimentos e 
experiências práticas direcionadas à disseminação do conhecimento, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à
especialização técnica de Deputados, Magistrados, Servidores Públicos, Empregados Terceirizados e Estagiários dos 
dois entes públicos. Prorrogação  02/2021

EJ-04 Empresa de Eventos Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 400.000,00

A contratação visa a atender às necessidades de setores específicos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
no que tange à realização de eventos institucionais e eventos de capacitação deste Regional. A manutenção, 
conservação e depósito de todo o material necessário se tornam mais dispendiosos, caso adquiridos pelo órgão, pois, 
apesar de os eventos serem programados antecipadamente, ocorrem mudanças e aprimoramentos no formato desses 
eventos ao longo do exercício, portanto o aparato necessário se torna definitivo mais próximo à data de abertura, e o 
espaço físico para a estocagem geraria custos permanentes. Pregão  03/2021

EJ-05 Serviços de Filmagem Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 90.000,00

A contratação tem por objetivo atingir um público maior nas atividades de desenvolvimento e treinamento, possibilitando 
a participação de um número superior de servidores e magistrados em encontros, palestras e seminários promovidos 
por diversas áreas deste Tribunal (Escola Judicial, Memorial, Secretaria de Comunicação Social, dentre outras), 
mediante transmissão em tempo real ou disponibilização de mídias com as gravações de treinamentos, seminários, 
palestras e demais eventos para as unidades do interior do Estado. O material gravado constituirá acervo permanente 
deste Tribunal e ficará disponível para consulta, divulgação e utilização em treinamentos e cursos. Pregão  04/2021

EJ-19 CFAJ - Revista Ltr: Legislação do Trabalho Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.000,00

A Revista LTR é um periódico de interesse por parte de magistrados e servidores do TRT4, inclusive por força do 
destaque que confere à publicação de doutrina na área do Direito do Trabalho. Constitui, ademais, repositório 
autorizado de jurisprudência do TST. A Revista LTR é requisitada com frequência nos balcões da Biblioteca, servindo à 
consulta por servidores que atuam no assessoramento de magistrados de primeiro e segundo graus. Seu conteúdo 
prestase à ilustração e ao reforço da fundamentação que anima as mais variadas decisões judiciais no âmbito do TRT4. Compra Direta  05/2021

EJ-06
CFAJ - Renovação da Assinatura da Revista de Processo, 
Revista dos Tribunais e Revista do Direito do Trabalho Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 7.500,00

A contratação objetiva dar acesso aos usuários da Biblioteca do TRT4, os quais usam diferentes tipos de documentos, 
conforme suas necessidades. O livro subsidia o estudo; e o periódico, a atualização. Quanto aos usuários do interior 
(magistrados e servidores) são atendidos à distância, recebendo digitalizações dos artigos das revistas por e-mail. O 
fundo documental da Biblioteca do Tribunal dá suporte tanto à prestação jurisdicional quanto a cursos da Escola 
Judicial. Compra Direta  07/2021

EJ-15 CFAJ - Revista dos Tribunais online Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 34.000,00

Poucas fontes de informação eletrônicas proporcionam a confiabilidade e atualidade necessárias; dentre as fontes 
confiáveis destaca-se a Revista dos Tribunais Online (RT Online). Na Revista dos Tribunais Online (RT Online) há 
coleções completas de 36 títulos de periódicos, pareceres de renomados autores, tais como, Nelson Nery Junior, 
algumas doutrinas essenciais de autores como: Gabriela Neves Delgado, Maurício Godinho Delgado, Rui Stoco, 
Arnoldo Wald, etc. e jurisprudência selecionada. A Revista dos Tribunais Online (RT Online), é utilizada pelo público 
interno da Justiça do Trabalho da 4ª Região, magistrados e servidores. Compra Direta  08/2021

EJ-13
CFAJ - Assinatura da Biblioteca Digital Fórum de Direito e 
Fórum de Livros Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 158.000,00

Contratação do acesso ilimitado, simultâneo e permanente (restrito aos magistrados e servidores do órgão Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região) ao conteúdo contratado." "Poucas fontes de informação eletrônicas proporcionam a 
confiabilidade e atualidade necessárias; dentre as fontes confiáveis destacam-se as Biblioteca Digital Fórum de Direito, 
as Biblioteca Digitais Fórum de Livros. Na Biblioteca Digital Fórum de Direito são 53 títulos de periódicos, dentre os 
quais destacamos: Revista Fórum Trabalhista – RFT, Revista Fórum Justiça do Trabalho - RFJT, Revista Direitos 
Fundamentais e Justiça – RDFJ (QUALIS CAPES A2), Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPRO (QUALIS 
CAPES B2), com mais de 3.000 volumes iniciais, que reúnem ampla doutrina de autores nacionais e internacionais, 
jurisprudência selecionada e legislação das diversas áreas do Direito, além de conteúdos diversos, tais como tendência 
jurisprudencial e informativo com atualização diária. As Bibliotecas Digitais Fórum de Livros são compostas por séries 
com obras publicadas pela Editora Fórum nas diversas áreas do Direito. Tem como funcionalidades da plataforma: 
leitura simultânea, busca integrada, permanência por tempo indeterminado do conteúdo adquirido e opção de 
conversão de trechos dos textos para o formato PDF. O modelo de negócio permite acesso ilimitado, simultâneo e 
perpétuo do conteúdo contratado, trará acesso também ao conteúdo dos anos anteriores. Compra Direta  08/2021

EJ-08
CFAJ - Renovação de assinatura para acesso ao produto 
online Biblioteca Digital Proview - Revista dos Tribunais - RT Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 24.000,00

Poucas fontes de informação eletrônicas proporcionam a confiabilidade e atualidade necessárias; dentre as fontes 
confiáveis destaca-se a Biblioteca Digital ProView da Thomson Reuters Editora dos Tribunais, que oferece, atualmente, 
acesso a 1.200 livros de renomados autores tais como: Ada Pellegrini Grinover, Teresa Arruda Alvim Wambier, Luiz 
Guilherme Marinoni e Fredie Didier Jr, entre outros. Também é importante frisar que a Biblioteca Digital ProView 
contempla importantes obras que tratam do Novo Código de Processo Civil. A Biblioteca Digital ProView é utilizada pelo 
público interno da Justiça do Trabalho da 4ª Região, magistrados e servidores, através de link disponível no Portal VOX 
(Intranet). Compra Direta  09/2021

EJ-16 Convênio EJ MPT Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 0,00
Promover e articular ações conjuntas na área de ensino, extensão e pesquisa, de conveniência mútua, intercâmbio de 
docentes e discentes em seminários, palestras e eventos em geral, de recíproco interesse acadêmico das instituições. Prorrogação  09/2021



EJ-11
CFAJ - Renovação de assinatura da Revista Direitos 
Fundamentais e Justiça Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 400,00

A Revista Direitos Fundamentais e Justiça é um periódico de interesse por parte de magistrados e servidores do TRT4. 
Tem como diferencial a classificação no extrato A2 da Qualis/Capes. Compra Direta  11/2021

EJ-10
CFAJ - Renovação de assinatura da Revista Magister de Direito 
do Trabalho Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.260,00

A Revista Magister de Direito do Trabalho é um periódico de interesse por parte de magistrados e servidores do TRT4. 
Tem como diferencial a classificação no extrato B1 da Qualis/Capes. Constitui, ademais, repositório autorizado de 
jurisprudência do TST. Compra Direta  11/2021

EJ-12 CFAJ - Renovação de assinatura da Revista Síntese Trabalhista Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 1.565,00
A Revista Síntese: trabalhista e previdenciária serve à consulta por magistrados e servidores e seu conteúdo presta-se 
de subsídio aos cursos da Escola Judicial e às decisões judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Compra Direta  11/2021

EJ-09
CFAJ - Renovação de assinatura para acesso Biblioteca Digital 
Saraiva Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 17.940,00

A contratação de4stina-se a fornecer acesso aos usuários da Biblioteca do TRT4 dos diferentes tipos de documentos, 
conforme suas necessidades. O livro subsidia o estudo; e o periódico, a atualização. A atualização do conhecimento é 
feita de várias formas. No caso da Biblioteca do TRT4, os usuários lêem sumários, um ou outro artigo e eventualmente, 
levam o periódico por empréstimo domiciliar. Quanto aos usuários do interior (magistrados e servidores) são atendidos 
à distância, recebendo fotocópias, por malote, ou digitalizações das revistas por e-mail. Compra Direta  11/2021

EJ-07
CFAJ - Manutenção do Software SIABI - Sistema de Automação 
de Bibliotecas Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 11.320,32

O SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas é o sistema padrão de gerenciamento de acervo adotado por todas as 
Bibliotecas dos TRTs no Brasil. A contratação do serviço de Suporte Técnico junto a WJ Serviços de Informática LTDA, 
detentora dos direitos autorais e do código-fonte do Software de Automação de Bibliotecas – SIABI, visa assegurar a 
continuidade dos serviços de manutenção do sistema que gerencia eletronicamente o acervo e a maior parte das 
rotinas de trabalho da Biblioteca do TRT 4ª Região. Trata-se, portanto, de um de serviço essencial visto que a 
Biblioteca está automatizada e depende do sistema para plena realização das suas atividades. Nesse contexto, faz-se 
necessária a manutenção do sistema SIABI com o devido suporte técnico para 12 licenças adquiridas para esta 
unidade, tendo em vista a grande quantidade de material a ser cadastrado, revisado, emprestado, etc. Compra Direta  12/2021



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021
ANEXO IX: SECRETARIA PROCESSUAL

ID Descrição Planejamento Estratégico Institucional Valor Estimado Justificativa da Demanda Modalidade Previsão
SECPRO-04 SECPRO / Convênio Sistema de Protocolo Postal Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 0,00 Necessidade de envio de documentos e petições pelas partes, sem custo para o Tribunal. Prorrogação  03/2021
SECPRO-02 SECPRO / Serviço de Operação de Plataforma Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 157.605,00 Necessidade de arquivamento e movimentação de processos em estantes com mais de 6 metros de altura. As 

movimentações ocorrem em razão dos pedidos de vista e desarquivamento das Varas do Trabalho.
Prorrogação  03/2021

SECPRO-05 Serviços Postais e Malotes Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 2.570.000,00 Necessidade de utilização para envio de intimações, citações, ofícios e outros documentos, bem como necessidade de 
envio de processos judiciais e documentos entre as unidades do TRT4.

Prorrogação  08/2021
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