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02002 3.3.90.30 Material de consumo não catalogado, de uso 
específico

Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$1.000,00 R$1.000,00 01/12/2021

02004 3.3.90.35 Serviços de Consultoria Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$5.000,00 R$5.000,00 01/12/2021

02005 3.3.90.36 Contratação de Palestrante - Pessoa Física Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 4 R$6.500,00 R$26.000,00 01/12/2021

02006 3.3.90.39 Publicações Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$13.000,00 R$13.000,00 01/12/2021

02007 3.3.90.39 Contratação de Palestrante - Pessoa Jurídica Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 4 R$4.000,00 R$16.000,00 01/12/2021

02008 3.3.90.39 Infraestrutura e organização de eventos da 
EJUD12

Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 4 R$3.000,00 R$12.000,00 01/12/2021

02010 3.3.91.47 Obrigações contributivas Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$1.000,00 R$1.000,00 01/12/2021

02011 4.4.90.40 Renovação de licença para uso de software Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$4.000,00 R$4.000,00 01/12/2021

02012 4.4.90.52 Aquisição de Equipamentos Capacitação de Magistrados Aprimorar a gestão de pessoas 02.122.0571.4256.0042 EJUD12 1 R$9.000,00 R$9.000,00 01/12/2021

03003 3.3.90.39 SAÚDE - Vacinação INFLUENZA Prevenção da gripe e suas complicações, 
reduzindo a quantidade de pessoas suscetíveis e o 
absenteísmo.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.301.0571.2004.0042 SAÚDE 1 R$99.841,19 R$99.841,19 20/03/2021

03005 3.3.90.30 Material de Consumo MÉDICO - Pregão 
Eletrônico.

Permitir a continuidade das atividades da Seção de 
Atendimento em Medicina, Fisioterapia.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.301.0571.2004.0042 SAÚDE 1 R$32.000,00 R$32.000,00 31/07/2021

03006 3.3.90.30 Material de Consumo Odontológico - Pregão 
Presencial.

Permitir a continuidade das atividades da Seção de 
Atendimento em Odontologia

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.301.0571.2004.0042 SAÚDE 1 R$40.000,00 R$40.000,00 31/07/2021

03007 3.3.90.30 Material de Consumo Odontológico- Compra Direta Permitir a continuidade das atividades da Seção de 
Atendimento em Odontologia

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.301.0571.2004.0042 SAÚDE 1 R$17.000,00 R$17.000,00 30/05/2021

04001 3.3.90.30 Material de consumo Atendimento de necessidades não planejadas 02.131.0571.219I.0042 SECOM 1 R$3.000,00 R$3.000,00 30/10/2021

04002 3.3.90.39 Contratação de fornecimento de acesso a banco 
de imagens WEB

Necessário para as ilustrações das matérias, 
produção de banner eletrônicos para o site e redes 
sociais, campanhas de comunicação interna e 
externa, divulgação dos cursos do Tribunal e das 
atividades da Escola Judicial.

Aprimorar a comunicação interna e a 
integração entre as áreas

02.131.0571.219I.0042 SECOM 1 R$6.000,00 R$6.000,00 03/12/2021

04004 3.3.90.39 Assinatura de jornal digital - período de 12 meses - 
Diário Catarinense

Necessidade de zelar pela imagem institucional, a 
partir do acompanhamento do jornal estadual de 
maior circulação.

02.131.0571.219I.0042 SECOM 1 R$1.150,00 R$1.150,00 10/11/2021

04006 3.3.90.39 Email Marketing / Plataforma de enivo de emails 
com métricas

Ampliar a comunicação interna e com público 
externo

Aprimorar a comunicação interna e a 
integração entre as áreas

02.131.0571.219I.0042 SECOM 12 R$1.466,66 R$17.599,92 01/07/2021

04008 4.4.90.52 Microfone de lapela sem fio Garantir a utilização do vídeo como ferramenta 
primordial de comunicação.

Aprimorar a comunicação interna e a 
integração entre as áreas

02.131.0571.219I.0042 Secom 2 R$3.200,00 R$6.400,00 31/03/2021

04009 3.3.90.39 Produção e impressão de publicação especial em 
formato revista

Necessidade de prestação de contas das 
atividades institucionais, a partir de uma publicação 
que seja agradável de se ler.

02.131.0571.219I.0042 Secom 1 R$16.000,00 R$16.000,00 01/10/2021

04010 3.3.90.39 Assinatura de jornal impresso - período de 12 
meses - Notícias do Dia

Necessidade de zelar pela imagem institucional, a 
partir do acompanhamento de jornal de grande 
circulação regional

02.131.0571.219I.0042 Secom 1 R$900,00 R$900,00 20/10/2021

04011 4.4.90.52 Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Necessidade de aperfeiçoar as produções de vídeo 
do TRT-SC

02.131.0571.219I.0042 Secom 1 R$8.000,00 R$8.000,00 08/02/2021

04012 4.4.90.52 Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Necessidade de aperfeiçoar as produções de vídeo 
do TRT-SC

02.131.0571.219I.0042 Secom 1 R$8.700,00 R$8.700,00 08/02/2021

05002 3.3.90.36 Instrutoria Interna Realização de atividades de capacitação tendo 
como intrutor servidor ou magistrado do TRT12 ou 
de outro órgão público. A participação desses 
profissionais tem possibilitado o engajamento em 
atividades de seu interesse e domínio, aumentando 
sua motivação, valorização e auto-
desenvolvimento. Além de conhecerem a 
organização, os instrutores internos têm maior 
facilidade para adequar os eventos à realidade do 
Tribunal, imprimindo qualidade aos cursos 
oferecidos.

02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$330,00 30/11/2021

Documento 38 do PROAD 4815/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.CSVG.FSQD:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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05003 3.3.90.36 Eventos In Company - Pessoa Física Contratação de profissional externo, por meio de 
pessoa física, para realizar capacitação tendo 
como público-alvo servidores do TRT12. 

02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$10.450,00 30/11/2021

05004 3.3.90.39 Eventos In Company - Pessoa Jurídica Contratação de profissional externo, por meio de 
pessoa jurídica, para realizar capacitação tendo 
como público-alvo servidores do TRT12. 

02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$316.950,00 30/11/2021

05005 3.3.90.39 Eventos Externos - Pessoa Jurídica Cursos Externos são aqueles que não fazem parte 
da programação oficial do SEDUC e são 
promovidos e organizados por outras instituições. 
Tais eventos, quando requeridos pelo servidor e 
autorizados pela Administração, podem ser 
custeados pelo Tribunal. A solicitação é feita a 
qualquer tempo pela área interessada por se tratar 
de temas de interesse específico.

02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$50.000,00 30/11/2021

05007 3.3.90.39 Curso SPO - solicitado por Kristina por e-mail Valor referente à capacitação da SPO, solicitado 
pela área

02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$20.000,00 R$20.000,00 30/11/2021

06001 3.3.90.39 Contratação de empresa especializada para 
implantação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos

Aprimoramento das atividades e/ou 
desenvolvimento de novos recursos

Racionalizar os processos de 
trabalho e fortalecer a governança

02.122.0571.4256.0042 SEGEST 1 R$20.000,00 R$20.000,00 30/06/2021

07001 3.3.90.30 Aquisição de livros jurídicos para atualizar o acervo 
do SETOR DE BIBLIOTECA (impresso e ebooks)

Para manter e atualizar o acervo bibliográfico do 
Setor de Biblioteca.

Assegurar a celeridade e 
produtividade na prestação 
jurisdicional

02.122.0571.4256.0042 SEJUP/SEPROC 1 31/07/2021

07002 3.3.90.39 Assinatura de plataforma Digital para acesso, por 
magistrados e servidores, à obras pertinentes às 
atividades da JT.

Plataforma digital se mostra um instrumento eficaz 
no trabalho, pois reune  obras por editoras ou 
ramos do direito, disponíbilizadas pela 
empresa/editora, aos usuários cadastrados, com 
acesso independentemente do local da lotação, 
Capital ou Interior.

Assegurar a celeridade e 
produtividade na prestação 
jurisdicional

02.122.0571.4256.0042 SEJUP/SEPROC 1 R$24.300,00 R$24.300,00 01/03/2021

07003 3.3.90.30 Aquisição de livros jurídicos para atualizar o acervo 
do SETOR DE BIBLIOTECA (impresso e ebooks) 
1º/2º aquiisição

Para manter e atualizar o acervo bibliográfico do 
Setor de Biblioteca.

Assegurar a celeridade e 
produtividade na prestação 
jurisdicional

02.122.0571.4256.0042 SEJUP/SEPROC 1 R$10.000,00 R$10.000,00 31/07/2021

07004 3.3.90.30 Aquisição de livros jurídicos para atualizar o acervo 
do SETOR DE BIBLIOTECA (impresso e ebooks) 
2º/2º aquiisição

Para manter e atualizar o acervo bibliográfico do 
Setor de Biblioteca.

Assegurar a celeridade e 
produtividade na prestação 
jurisdicional

02.122.0571.4256.0042 SEJUP/SEPROC 1 R$9.300,00 R$9.300,00 10/11/2021

08016 3.3.90.36 Locação e demais encargos contratuais. 
(Araranguá)

Locação e demais encargos contratuais. 
(Araranguá)

02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$112.349,40 R$112.349,40 01/06/2021

08017 3.3.90.39 Locação e demais encargos contratuais. (Timbó) Locação e demais encargos contratuais. (Timbó) 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$164.160,00 R$164.160,00 02/06/2021

08022 3.3.90.39 Locação e demais encargos contratuais:( 
Navegantes)

Locação e demais encargos contratuais:( 
Navegantes)

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$161.751,36 R$161.751,36 03/06/2021

08024 3.3.90.39 Prestação de Serviços de malote e postagem de 
objetos - Correios

Prestação de Serviços de malote e postagem de 
objetos

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEJUD 1 R$900.000,00 R$900.000,00 04/06/2021

08025 3.3.90.39 Despesas com locação e demais encargos: 
Jaraguá do Sul

Despesas com locação e demais encargos: 
Jaraguá do Sul

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$237.475,02 R$237.475,02 05/06/2021

08026 3.3.90.39 Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais 
Coletivo para os estagiários deste Tribunal.

Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais 
Coletivo para os estagiários deste Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEDUC 1 R$300,00 R$300,00 01/04/2021

08029 3.3.90.39 Despesas com comodato: Blumenau Despesas com comodato: Blumenau Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$277.200,00 R$277.200,00 08/06/2021

08054 3.3.90.39 Despesa com Condomínio do imóvel que abriga a 
Vara do Trabalho de Araranguá.

Despesa com Condomínio do imóvel que abriga a 
Vara do Trabalho de Araranguá.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$29.400,00 R$29.400,00 09/06/2021

08055 3.3.90.39 Locação e demais encargos contratuais: Palhoça Locação e demais encargos contratuais: Palhoça Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$267.672,44 R$267.672,44 10/06/2021

08057 3.3.90.39 Locação e demais encargos contratuais: Balneário 
Camboriú

Locação e demais encargos contratuais: Balneário 
Camboriú

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$329.715,00 R$329.715,00 12/06/2021

08058 3.3.90.39 Taxas de Coleta de Lixo dos imóveis de Joinville, 
Brusque e Itajaí.

Taxas de Coleta de Lixo dos imóveis de Joinville, 
São José, Brusque e Itajaí.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$19.972,00 R$19.972,00 13/06/2021

08061 3.3.90.39 Ressarcimento de encargos contratuais relativo ao 
comodato: Joaçaba

Ressarcimento de encargos contratuais relativo ao 
comodato: Joaçaba

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$63.997,50 R$63.997,50 16/06/2021
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08067 3.3.90.47 Despesas com Coleta de Lixo dos seguintes 
locais:  Sede Fpolis, Administrativo, Fórum Fpolis, 
SEMAP e Saúde.

Despesas com Coleta de Lixo dos seguintes locais:  
Sede Fpolis, Administrativo, Fórum Fpolis, SEMAP 
e Saúde.

02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$149.330,00 R$149.330,00 20/06/2021

08068 3.3.90.47 Taxa de Coleta de Lixo das seguintes cidades: 
Imbituba, Concórdia, Chapecó, Criciúma, Caçador, 
Mafra, Rio do Sul, Xanxerê, Fraiburgo, Blumenau, 
Lages e São Bento do Sul.

Taxa de Coleta de Lixo das seguintes cidades: 
Imbituba, Concórdia, Chapecó, Criciúma, Caçador, 
Mafra, Rio do Sul, Xanxerê, Fraiburgo, Blumenau, 
Lages e São Bento do Sul.

02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$8.472,05 R$8.472,05 21/06/2021

08083 3.3.90.39 Manutenção preventiva e corretiva para o 
funcionamento de 25 bombas, bem como como 
seus respectivos sistemos de acionamento que 
inclui bóias elétricas superiores e inferiores, 
alarmes e quadros de comando instalados nas 
unidades da grande Florianópolis.

Manter as bombas prediam em plena operaçao 
evitando alagamento, falta de água e desperdicio.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$27.500,00 R$27.500,00 11/10/2021

08085 3.3.90.39 Despesa com serviços de conserto e manutenção 
integral com fornecimento de peças para os 
elevadores instalados no prédio sede, Utrillo e 
prédio anexo a sede e plataforma elevatória da VT 
de Lages e do FT de Florianópolis

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$95.000,00 R$95.000,00 20/07/2021

08086 3.3.90.39 Serviços de manutenção em um elevador instalado 
no Fórum Trabalhista de Rio do Sul e em uma 
plataforma elevatória instalada no prédio sede 
deste Tribunal.

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$21.200,00 R$21.200,00 28/11/2021

08087 3.3.90.39 Manutenção para plataformas elevatórias: 
Concórdia, Tubarão

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$13.056,00 R$13.056,00 09/09/2021

08088 3.3.90.39 Manutençao para plataforma elevatória: Blumenau 
e Itajaí

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$8.424,00 R$8.424,00 30/09/2021

08089 3.3.90.39 Serviço de manutenção em dois elevadores 
instalados no Fórum Trabalhista de São José.

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$16.800,00 R$16.800,00 12/01/2021

08090 3.3.90.39 Manutenção para 02 (Duas) plataformas 
elevatórias São Miguel do Oeste

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$8.800,00 R$8.800,00 18/05/2021

08091 3.3.90.39 Despesa com serviços de manutenção preventiva 
e corretiva nos 5(cinco) elevadores Otis e seus 
respectivos quadros elétricos de comando e 
controle instalados no prédio do Fórum Trabalhista 
de Joinville, incluidos mão de obra e reposição de 
peças e acessórios.

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$84.720,00 R$84.720,00 13/12/2021

08092 3.3.90.39 Despesa com serviços de manutenção no elevador 
do Fórum Trabalhista de Criciúma.

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$9.300,00 R$9.300,00 25/10/2021

08093 3.3.90.39 Despesa para manutenção de elevador para o 
Fórum Trabalhista de Chapecó

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$18.600,00 R$18.600,00 20/10/2021

08094 3.3.90.39 Manutenção para plataformas elevatórias: 
Balneário Camboriú

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$5.988,00 R$5.988,00 17/05/2021

08095 3.3.90.39 Mão de obra para manutenção preventiva e 
corretiva para um grupo gerador aberto, a diesel, 
com potência mínima de emergência de 115 KVA, 
trifásico, com funcionamento manual e automático, 
instalado no prédio do Fórum Trabalhista de 
Florianópolis (ED. UTRILLO)

Reparo de equipamentos diversos sob a 
resposnabilidade dos SEMAN, com contrato de 
mantuenção porém com fornecimento de peça sob 
demanda e mediante aprovação. (Climatização, 
elevadores, geradores,  bombas de recalque, etc.)

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$7.230,00 R$7.230,00 21/10/2021
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08097 3.3.90.39 Mão de obra para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para o tribunal 
sede, administrativo, anexo, SEMAP, SEGED, FG 
São José e VT Palhoça.

Manter operacional o qudro de equipamentos de ar 
condicionados reposnaveis pela climatização dos 
ambientes de trabalho em todos os prédios 
ocupados pelo Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$169.925,00 R$169.925,00 30/11/2021

08098 3.3.90.39 Mão de obra para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para Utrillo, FT 
Joinville, Criciúma, Araranguá, Tubarão, Imbituba, 
Indaial, Timbó, Itajaí, Navegantes, B. Camboriu, 
Brusque e Blumenau.

Manter operacional o qudro de equipamentos de ar 
condicionados reposnaveis pela climatização dos 
ambientes de trabalho em todos os prédios 
ocupados pelo Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$282.510,00 R$282.510,00 30/11/2021

08099 3.3.90.39 Mão de obra para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corrretiva para os 
equipamentos de climatização para Jaraguá do 
Sul, São Bento do Sul, Mafra, Rio do Su, 
Canoinhas, Lages, Curitibanos, Fraiburgo, Videira, 
Joaçaba e Caçador.

Manter operacional o qudro de equipamentos de ar 
condicionados reposnaveis pela climatização dos 
ambientes de trabalho em todos os prédios 
ocupados pelo Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$115.000,00 R$115.000,00 30/11/2021

08100 3.3.90.39 Mão de obra para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para Chapecó, 
Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

Manter operacional o qudro de equipamentos de ar 
condicionados reposnaveis pela climatização dos 
ambientes de trabalho em todos os prédios 
ocupados pelo Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$61.800,00 R$61.800,00 30/11/2021

08105 3.3.90.30 Contratação de empresa para forcecimento de 
placas indicativas e sinalização e porta pautas.

Criação, atualização e modernização de 
comunicação vistual e indicativa.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$130.000,00 R$130.000,00 31/12/2021

08107 3.3.90.30 Peças para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para o tribunal 
sede, administrativo, anexo, SEMAP, SEGED, FG 
São José e VT Palhoça.

Reparo de equipamentos diversos sob a 
responsabilidade dos SEMAN, com contrato de 
manutenção porém com fornecimento de peça sob 
demanda e mediante aprovação. (Climatização, 
elevadores, geradores,  bombas de recalque, etc.)

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$25.000,00 R$25.000,00 30/10/2021

08108 3.3.90.30 Peças para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para Utrillo, FT 
Joinville, Criciúma, Araranguá, Tubarão, Imbituba, 
Indaial, Timbó, Itajaí, Navegantes, B. Camboriu, 
Brusque e Blumenau.

Reparo de equipamentos diversos sob a 
responsabilidade dos SEMAN, com contrato de 
manutenção porém com fornecimento de peça sob 
demanda e mediante aprovação. (Climatização, 
elevadores, geradores,  bombas de recalque, etc.)

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$50.000,00 R$50.000,00 30/10/2021

08109 3.3.90.30 Peças para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corrretiva para os 
equipamentos de climatização para Jaraguá do 
Sul, São Bento do Sul, Mafra, Rio do Sul, 
Canoinhas, Lages, Curitibanos, Fraiburgo, Videira, 
Joaçaba e Caçador.

Reparo de equipamentos diversos sob a 
responsabilidade dos SEMAN, com contrato de 
manutenção porém com fornecimento de peça sob 
demanda e mediante aprovação. (Climatização, 
elevadores, geradores,  bombas de recalque, etc.)

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.000,00 R$1.000,00 30/10/2021

08110 3.3.90.30 Peças para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos de climatização para Chapecó, 
Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

Reparo de equipamentos diversos sob a 
responsabilidade dos SEMAN, com contrato de 
manutenção porém com fornecimento de peça sob 
demanda e mediante aprovação. (Climatização, 
elevadores, geradores,  bombas de recalque, etc.)

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.000,00 R$1.000,00 30/10/2021

08112 3.3.90.39 Despesas com energia elétrica em todas as 
Unidades Judiciárias atendidas pela Celesc 
Distribuidora (menos Xanxerê que é atendida pela 
Iguaçu Distribuidora).

Contrato de fornecimento de energia elétrica nos 
vários prédios de uso do Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$2.625.000,00 R$2.625.000,00 30/10/2021

08113 3.3.90.39 Despesas com energia elétrica na Unidade 
Judiciária de Xanxerê

Contrato de fornecimento de energia elétrica nos 
vários prédios de uso do Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$14.700,00 R$14.700,00 30/10/2021

08115 3.3.90.39 despesas de água e esgoto ref. vara de imbituba Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.680,00 R$1.680,00 31/10/2021

08116 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água para a vara do 
trabalho de fraiburgo.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.050,00 R$1.050,00 01/11/2021

08117 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água e saneamento 
básico para o fórum trabalhista de tubarão.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$2.100,00 R$2.100,00 02/11/2021

08118 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água para o fórum 
trabalhista de blumenau.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$2.310,00 R$2.310,00 03/11/2021
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08119 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água para o fórum 
trabalhista de lages

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$2.100,00 R$2.100,00 04/11/2021

08120 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água para o fórum 
trabalhista de itajaí.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$3.150,00 R$3.150,00 05/11/2021

08121 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água para este 
tribunal e diversas unidades judiciárias.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$199.500,00 R$199.500,00 06/11/2021

08122 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água e saneamento 
básico para o fórum trabalhista de joinville.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$68.250,00 R$68.250,00 07/11/2021

08123 3.3.90.39 despesa com fornecimento de água e esgoto 
sanitário do imóvel onde encontra-se instalada 
sede da vara do trabalho de São Bento do Sul.

Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.155,00 R$1.155,00 08/11/2021

08125 3.3.90.30 Aquisição de peças para veículos da frota deste 
Tribunal.

Material de consumo 02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$25.000,00 R$25.000,00 16/04/2021

08126 3.3.90.30 Aquisição de gás liquefeito de petróleo GLP. 
Contratação De Empresa Para Fornecer Ao 
Tribunal, Gás Liquefeito De Petróleo Glp, Em 
Cilindros De 13 E 45 Kg.

Material de consumo 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$7.500,00 R$7.500,00 30/11/2021

08129 3.3.90.30 Aquisição de peças para equipamentos de 
combate a incêndio.

Manutenção predial - prevenção de incêndio 02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$6.000,00 R$6.000,00 31/10/2021

08133 3.3.90.39 Manutenção da frota de veículos deste Tribunal. Necessidade Administrativa Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$3.500,00 R$3.500,00 16/04/2021

08137 3.3.90.39 Despesa com seguro total para a frota de veículos 
deste Tribunal.

Necessidade Administrativa Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$26.000,00 R$26.000,00 20/06/2021

08145 3.3.90.47 Despesa com Contribuição para Custeio de 
iluminação pública (COSIP), para este Tribunal e 
todas as Unidades Judiciárias.

Obrigação legal - Taxas 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$63.945,00 R$63.945,00 30/10/2021

08206 3.3.90.37 Contratação de empresa para o fornecimento de 
mão de obra de digitalizadores em regime de seis 
horas diárias

Serviço de apoio a uma atividade essencial do 
Tribunal que consiste na remessa de autos ao 
TST, bem como digitalização de autos findos.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEJUD 1 R$1.802.704,34 R$1.802.704,34 27/07/2021

08207 3.3.90.39 Contratação de empresa especializada em 
confecção de carimbos e assemelhados para o 
fornecimento a este tribunal para o exercício de 
2019

Confecção de Carimbos Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$1.500,00 R$1.500,00 02/09/2021

08208 3.3.90.39 Contratação de empresa para prestação de 
serviços de encadernação

Serviços de encadernação Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$1.000,00 R$1.000,00 03/09/2021

08209 3.3.90.39 Contratação de seguro para os fóruns trabalhistas 
de Joinville, Fpolis, São José, e VT de Curitibanos, 
Brusque e Canoinhas.

Contratação de seguro para os fóruns trabalhistas 
de Joinville, Fpolis, São José, e VT de Curitibanos, 
Brusque e Canoinhas.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$19.000,00 R$19.000,00 04/09/2021

08211 3.3.90.39 Despesa com serviços de conserto e manutenção 
integral com fornecimento de peças para os 
elevadores instalados na Vara do Trabalho de 
Brusque.

Manter operacional elevadores e plataforma 
elevatário em todos os prédios ocupados pelo 
Tribunal.

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$8.732,00 R$8.732,00 04/02/2021

08213 3.3.90.39 Despesa com fornecimento de água para o 
Município de Videira

Necessidade Administrativa Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$840,00 R$840,00 31/10/2021

08218 3.3.90.39 Assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Adm. 
Pública

Aprimorar a gestão orçamentária SELCO 1 R$8.820,00 R$8.820,00 01/02/2021

08219 3.3.90.39 Renovação assinatura da Web licitações e contrato 
da Zênite Informações S/A

Aprimorar a gestão orçamentária SELCO 1 R$3.360,00 R$3.360,00 01/12/2021

08220 3.3.90.39 PCMSO Aprimorar a gestão orçamentária SAÚDE 1 R$65.000,00 R$65.000,00 30/05/2021

08222 3.3.90.39 Fornecimento de água para Caçador Necessidade Administrativa Aprimorar a gestão orçamentária SELAD 1 R$735,00 R$735,00 30/10/2021

08223 3.3.90.39 Prestação de serviço de interpretação de lingua de 
sinais - presencial e remoto

Necessidade Administrativa Aprimorar a gestão orçamentária SGP 1 R$4.275,00 R$4.275,00 09/12/2021

08231 3.3.90.39 despesas de água e esgoto ref. vara de Brusque Contratos de fornecimento de água Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$2.400,00 R$2.400,00

08232 3.3.90.47 Taxa de Coleta de Lixo da Vara Trabalhista de 
Brusque

Taxa de Coleta de Lixo da Vara Trabalhista de 
Brusque

Aprimorar a gestão orçamentária 02.122.0571.4256.0042 SELAD 1 R$480,00 R$480,00

09001 3.3.90.30 Imprevisíveis - Consumo Atendimento de despesas imprevisíveis 02.122.0571.4256.0042 COF 1 R$50.000,00 R$50.000,00 19/12/2020
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09002 4.4.90.52 Imprevisíveis - Permanente Atendimento de despesas imprevisíveis 02.122.0571.4256.0042 COF 1 R$10.000,00 R$10.000,00 19/12/2020

10001 3.3.90.30 Aquisição de ferramentas para consertos de 
equipamentos  eletro eletrônicos, sistemas 
elétricos e hidráulicos.

Necessário a compra de ferramentas para 
consertos em equipamentos  eletroeletrônicos, 
sistemas elétricos e hidráulicos.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$10.000,00 R$10.000,00 30/05/2021

10002 3.3.90.30 Aquisição de Equipamentos de climatização Aquisição de equipamentos backup de Ar 
condicionado e climatização de novos ambientes.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$185.000,00 R$185.000,00 30/08/2021

10003 3.3.90.30 Substituição de guarda corpo metálico enferrujado 
em Joinville

Demanda verificada pelo SEMAN em vistoria. 02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$25.000,00 R$25.000,00 31/03/2021

10004 3.3.90.39 Serviços de Manutenção Predial. Efetuar manutenção preventiva e corretiva em 
todos os prédios do Tribunal, envolvendo 
atividades na área Civil, Elétrica, Hidraúlica, etc. 

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$1.160.000,00 R$1.160.000,00 30/06/2021

10005 3.3.90.39 Fornecimento Instalação e manutenção de 
divisórias

Efetuar alterações, adequações e ajustes de 
layout.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$80.000,00 R$80.000,00 21/06/2021

10006 3.3.90.39 Projeto e execução para a instalação de ar 
condicionado na recepção do Fórum Trabalhista 
de Criciúma

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
11524/2019

02.131.0571.219I.0042 SPO 1 R$20.000,00 R$20.000,00 30/06/2021

10007 3.3.90.39 Reforma para entrega do prédio de Canoinhas ao 
banco do Brasil

Manutenção para entrega do prédio devido a 
mudança para novo prédio do Tribunal.

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$40.000,00 R$40.000,00 30/06/2021

10009 3.3.90.39 Troca dos Registros da rede de Hidrantes do 
sistema hidráulico preventivo do prédio SEDE

Prédio apresenta problema nos registros devido ao 
tempo de uso

02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$33.000,00 R$33.000,00 31/05/2021

10011 3.3.90.30 Aquisição de peças para ar condicionado sistema 
VRF para o FT-Florianópolis. Compressor e placas 
eletrônicas

Necessário a compra, pois se trata de equipamento 
importado e temos dificuldade de reestabelecer o 
funcionamento rapidamente em caso de quebra, 
pois os fornecedores dependem de importação.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$80.000,00 R$80.000,00 31/05/2021

10012 3.3.90.39 Adaptações Acessibilidade Chapecó (para o 
Habite-se)

Melhorar a acessibilidade da edificação. 02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$150.000,00 R$150.000,00 30/06/2021

10013 3.3.90.39 RECUPERAÇÃO DA FACHADA E PINTURA DO 
PRÉDIO SEDE e ANEXO 1 (incluída reforma da 
área das terceirizadas, área de serviços)

Serviço que estava dentre as demandas do 
SEMAN. Seria feito pelo SPO, porém retornou para 
o SEMAN.

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00 30/06/2021

10014 3.3.90.39 Projeto e execução de reforma do telhado e pintura 
predial no imóvel da Vara do Trabalho de 
Concórdia

Solicitação feita pela unidade e constatada em 
visita do SPO ao local

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$100.000,00 R$100.000,00 31/05/2021

10015 3.3.90.39 Adaptação 2 pavimentos (Blumenau), caso seja 
revertido o acerto para o TRT utilizar 2 pavimentos 
apenas (em proposta)

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
6966/2018.

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$300.000,00 R$300.000,00 31/05/2021

10016 3.3.90.39 Projeto e execução para pintura interna e  externa 
na Vara do Trabalho de Videira

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
5458/2019

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$80.000,00 R$80.000,00 31/05/2021

10017 3.3.90.39 Projeto e execução de cercamento do terreno com 
grades e portões na Vara do Trabalho de Caçador

Para garantir a segurança de servidores e 
magistrados, sobretudo ao final do expediente 
(PROAD 5966/2012)

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$50.000,00 R$50.000,00 31/05/2021

10018 3.3.90.39 Reforma do acesso ao Plenário Garantir  a segurança e conforto aos servidores, 
magistrados e público em geral.

02.122.0571.4256.0042 SEMAN 1 R$100.000,00 R$100.000,00 31/05/2021

11001 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 
Papéis em geral, canetas, lápis, colas, elásticos, 
envelopes, fitas adesiva, folhas plástica, papeletas, 
pastas, réguas, tesouras e outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$50.000,00 R$50.000,00 01/07/2021

11002 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM: 
Caixas de papelão, bobinas de papel, plásticos 
bolha, plásticos filme, fitas adesivas, estiletes e 
outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$25.000,00 R$25.000,00 01/07/2021
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11003 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE: Papéis 
higiênico e toalha, desinfetantes, detergentes, 
água sanitária, cloros, panos para limpeza, 
esponjas, álcool para limpeza, álcool em gel, sacos 
plástico, sabãos, ceras, sabonetes, saboneteiras, 
vasouras, escovas, baldes, lixeiras, contentores e 
outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$50.000,00 R$50.000,00 01/07/2021

11004 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E 
COZINHA: Copos plastico, panos, suportes, 
chaleiras, garrafas térmica, cafeteiras e outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$20.000,00 R$20.000,00 01/07/2021

11005 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA: Cartuchos, cilindros, etiquetas, 
mídias eletrônicas, materiais manutenção scanner, 
fitas e outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$150.000,00 R$150.000,00 01/07/2021

11006 3.3.90.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: Papéis 
especiais, rolos, tintas e outros.

Atendimento de Materiais de Consumo para todas 
as Unidades Judiciárias e Administrativas deste 
Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$15.000,00 R$15.000,00 01/07/2021

11007 4.4.90.52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
Bebedouros, purificadores de água, geladeiras, 
fogões, fornos, chaleiras, ventiladores, 
fragmentadoras, televisores, telas de projeção, 
rádios comunicador e outros.

Atendimento e substituição de equipamentos e 
máquinas para todas as Unidades Judiciárias e 
Administrativas deste Regional.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$75.000,00 R$75.000,00 01/07/2021

11008 4.4.90.52
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL: 
Mobiliários padrão do Tribunal (mesas, gaveteiros 
e outros), mobiliários sob medida, mesas, cadeiras, 
longarinas, poltronas e outros.

Atendimento e substituição de mobiliários para 
todas as Unidades Judiciárias e Administrativas 
deste Regional e atender as necessidades de 
estrutura para novas instalações.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$100.000,00 R$100.000,00 01/07/2021

11009 4.4.90.39
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO 
ALMOXARIFADO: Empilhadeiras, paleteiras, 
carrinhos de transporte e outros.

Atendimento das necessidades de matenção 
específica dos equipamentos em uso no 
almoxarifado.

02.122.0571.4256.0042 SEMAP 1 R$15.000,00 R$15.000,00 01/07/2021

12005 3.3.90.30 Aquisição de café, chá, açúcar, adoçante e 
guardanapo

Necessidade Administrativa 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$8.000,00 30/04/2021

12006 3.3.90.30 Aquisição de togas Necessidade Administrativa 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$2.000,00 30/09/2021

12013 3.3.90.30 Aquisição de capachos personalizados Necessidade Administrativa 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$3.000,00 31/07/2021

12014 3.3.90.30 Aquisição de vasos e plantas Necessidade Administrativa 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$3.000,00 31/07/2021

12015 3.3.90.30 Despesas imprevisíveis SERGE Necessidade Administrativa 02.122.0571.4256.0042 SERGE 1 R$15.000,00 30/11/2021

14001 3.3.90.39 Pagamentos / Contratações de taxas gerais 
(CREA, CAU, Bombeiros, Prefeituras, etc) e afins.

Conforme demandas que ocorrem durante o ano. 02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$10.000,00 R$10.000,00

14003 3.3.90.39 Projeto e execução da complementação da 
reforma da fachada do prédio Anexo 2 (incluída a 
recuperação estrutura, retirada das pastilhas e 
colocação de ACM)

Manutenção patrimonial em continuidade ao 
PROAD 4937/2019 (inclusive recuperação 
estrutural)

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$900.000,00 R$900.000,00 26/07/2021
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14004 3.3.90.39 Execução da complementação da pintura do 
prédio que abriga o Fórum de Florianópolis 
(Edifício Utrillo)

Manutenção patrimonial em continuidade ao 
PROAD 4693/2019

02.122.0571.4256.0042 SPO 1 R$200.000,00 R$200.000,00 26/07/2021

14005 3.3.90.39 Projeto e execução para implantação de espaço 
para terceirizados e auditório no Fórum de Lages

Solicitação feita pela unidade através dos PROADs 
14614/2018 e 9049/2019

Assegurar a celeridade e 
produtividade na prestação 
jurisdicional

02.122.0571.4256.0042 Fórum de Lages 1 R$150.000,00 R$150.000,00 10/08/2021

14006 3.3.90.39 Projeto e execução para a substituição das 
esquadrias no Fórum Trabalhista de Criciúma, 
incluindo lavação e pintura geral.

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
6788/2019, juntado ao PROAD 6160/2019

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 Fórum de 
Criciúma

1 R$700.000,00 R$700.000,00 21/07/2021

14007 3.3.90.39 Manutenção geral em Itajaí (em 2020 feita apenas 
a manutenção do piso do PROAD 4769/2018)

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
6966/2018.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 Fórum de Itajaí 1 R$300.000,00 R$300.000,00 10/08/2021

14008 3.3.90.39 Troca parcial de esquadrias São Bento do Sul 
(melhoria do desempenho acústico)

Solicitação feita pela unidade através do PROAD 
11976/2019

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 VT de São Bento 1 R$20.000,00 R$20.000,00 21/07/2021

15101 449.0.52.45 IMPRESSORAS - Aquisição de impressoras ou 
terceirização do serviço de impressão, para 
manutenção da capaciade de impressão adequada 
às rotinas do TRT. Para compor os estudos 
preliminares da contratação será feito o 
levantamento da capaciadade de impressão 
disponível (equipamentos e insumos) e um plano 
de uso do parque disponível. Os quantitativos 
serão defindos pelos estudos. O valor foi estimado 
com base na eventual aquisição de equipamentos 
e está estabelecido como reserva orçamentária 
para o projeto. 

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$238.772,00 R$238.772,00 01/09/2021

15166 339.0.40.06 LICENÇAS - Manutenção da LICENÇA DE 
SOFTWARE PACOTE ADOBE,
usados pela Escola Judicial e SECOM. As 
referidas licenças possuem prazo de vigência de 
12
meses

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações que atende a projeto 
estratégico, garante a prestação jurisdicional, evita 
a interrupção da prestação administrativa e/ou 
atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SECOM 1 R$106.875,44 R$106.875,44 05/11/2021

15187 339.0.40.19 BI - Contratação de uso de software em nuvem, 
para gerar relatórios e informações gerenciais para 
apoio à decisão e à gestão (continua o 6453/2020) 
- 2021

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações que atende a projeto 
estratégico, garante a prestação jurisdicional, evita 
a interrupção da prestação administrativa e/ou 
atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$11.895,60 R$11.895,60 29/01/2021

15220 339.0.40.12 NOBREAKS - Suporte e manutenção de nobreaks 
nas Varas e Foros Trabalhistas (APC 
SURT15KRMXLI)

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações que objetiva evitar 
interrupções na prestação jurisdicional, inclusive as 
previstas no Plano Continuidade de Negócios 
(PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$32.390,40 R$32.390,40 14/10/2021

15233 339.0.40.07 NOBREAKS - Aquisição de baterias para nobreaks 
40 kVA

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
objetiva evitar interrupções na prestação 
jurisdicional, inclusive as previstas no Plano 
Continuidade de Negócios (PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$115.000,00 R$115.000,00 01/09/2021

15254 339.0.40.99 CERTIFICADOS PJ - Aquisição Certificados 
Digitais SSL (PJe, domínio trt12.jus.br e siscondj), 
obrigatório para estabelecer autenticação de 
confiança entre sistemas de informação. Exigido 
pela instituição bancária (BB).

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
objetiva evitar interrupções na prestação 
jurisdicional, inclusive as previstas no Plano 
Continuidade de Negócios (PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 2 R$3.635,00 R$7.270,00 01/09/2021
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15257 339.0.40.06 NOBREAKS - Quadros elétricos de manobra para 
NOBREAKS APC Interior, para evitar a interrupção 
da prestação jurisdicional durante a manutenção 
desses equipamentos.

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$140.000,00 R$140.000,00 15/07/2021

15300 449.0.52.43 Aquisição ou contratação de solução para 
Inteligência Artificial

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações 
desejável para a melhoria na prestação de 
serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$200.000,00 R$200.000,00 01/09/2021

15301 339.0.40.21 Contratação de serviços para elaboração de 
projeto de Data Managment

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$50.000,00 R$50.000,00 01/12/2021

15303 449.0.52.41 MONITORES - Criação do sistema Plenário Virtual 
para ser implantado no PJe. O valor foi 
estabelecido como reserva orçamantária para 
aquisição de monitores, sem considerar o custo de 
mobiliário. Os estudos preliminares do projeto 
devem especificar os requisitos e apresentar um 
orçamento refinado, para deliberação definitiva.

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$130.000,00 R$130.000,00 01/09/2021

15304 339.0.40.11 BACKUP - Atualização do robô do datacenter 
auxiliar

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações que objetiva evitar 
interrupções na prestação jurisdicional, inclusive as 
previstas no Plano Continuidade de Negócios 
(PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SETIC 1 R$300.000,00 R$300.000,00 01/06/2021

15307 LICENÇAS - Aquisição de licença (subscrição) do 
SketchUp Pro

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações 
desejável para a melhoria na prestação de 
serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SPO 1 R$1.800,00 R$1.800,00 01/10/2021

15308 339.0.40.11 SEGURANÇA - Continuidade do serviço de 
suporte técnico do Sistema de Softwares de 
Segurança em uso nas unidades do TRT/SC 
(SENIOR) - 2021

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações desejável para a melhoria na 
prestação de serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SSI 1 R$66.000,00 R$66.000,00 01/10/2021

15309 LICENÇAS - Contratação de licenças de software 
de edição de pdf (verificar disponibilidade de 
solução gratuita e/ou usar orçamento da SEGEST)

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações 
desejável para a melhoria na prestação de 
serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SEGEST 1 R$3.600,00 R$3.600,00 01/10/2021
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15310 SEGURANÇA - Aquisição de câmeras de CFTV e 
licenças de software para monitoramento de 
imagens

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações 
desejável para a melhoria na prestação de 
serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SSI 1 R$200.000,00 R$200.000,00 01/07/2021

15311 BACKUP - Aquisição de fitas LTO6 (250 unidades) Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
objetiva evitar interrupções na prestação 
jurisdicional, inclusive as previstas no Plano 
Continuidade de Negócios (PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SETIC 1 R$200.000,00 R$200.000,00 01/06/2021

15315 339.0.40.99 CERTIFICADOS PF - Aquisição de certificados 
digitais (tokens) para pessoa física, para todo o 
Estado - 2021

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
objetiva evitar interrupções na prestação 
jurisdicional, inclusive as previstas no Plano 
Continuidade de Negócios (PCN).

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SETIC 1 R$42.020,00 R$42.020,00 01/09/2021

15326 449.0.52.47 VOIP - Aquisição de aparelhos telefônicos com 
tecnologia VoIP (convecionais e aprimorados)

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SETIC 200 R$300,00 R$60.000,00 01/09/2021

15327 449.0.52.47 Switches para atualização do Parque - 80 
unidades com valor estimado em R$ 4.600,00 
cada, valor da última estimativa de compra para o 
equipamento levantada pelo TRT em 2018.

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SETIC 1 R$360.000,00 R$360.000,00 01/09/2021

15330 JT-FONE - Serviço de envio de mensagens SMS 
(JT-fone)

Aquisição de produto, peça de reposição, material 
de consumo e/ou de serviço não continuado de 
tecnologia da informação e telecomunicações que 
atende a projeto estratégico, garante a prestação 
jurisdicional, evita a interrupção da prestação 
administrativa e/ou atende a normativo.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168107 SETIC 1 R$4.000,00 R$4.000,00 01/11/2021

15347 339.0.40.11 SEGURANÇA - Contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com eventual 
fornecimento de peças de reposição, para as 
câmeras IP e outros equipamentos que compõem 
o sistema de imagens de segurança.

Contratação/prorrogação de contrato de prestação 
de serviço continuado de tecnologia da informação 
e telecomunicações desejável para a melhoria na 
prestação de serviços.

Aprimorar a infraestrutura e a 
governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

168105 SSI 1 R$258.600,00 R$258.600,00 30/06/2021

16001 3.3.90.30 Aquisição de controle remoto para portões 
eletrônicos

Suprir a demanda de controles remoto de 
desembargadores, magistrado e servidore com 
prerrogativa de estacionamento nas unidades

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$5.000,00 R$5.000,00 31/03/2021

16002 3.3.90.30 Despesas imprevisíveis SSI Demais demandas que surgirem no decorrer do 
ano, relacionadas com a manutenção dos 
equipamentos de radiocomunicação; aquisição 
complementar de EPIs e itens de uniforme que 
venham a ser exigidos; materiais e equipamentos 
de sinalização e segurança

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$40.000,00 R$40.000,00 30/11/2021

16003 3.3.90.39 Contratação de serviço de manutenção de 
equipamentos de segurança com ou sem 
fornecimento de peças (catracas, raio-x, portais 
detectores de metal, etc)

Manutenção necessária para garantir o 
cumprimento da Resolução CNJ nº 291/2019

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$40.000,00 R$40.000,00 30/11/2021
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16004 3.3.90.39 Confecção de cópias de chaves e troca do segredo 
de fechaduras

Suprir a demanda de cópias de chaves nas 
unidades da Capital, decorrentes de mudanças de 
leiaute, substituição de fechaduras, extravios, etc.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$7.000,00 R$7.000,00 31/03/2021

16005 3.3.90.47 Pagamento de taxas e contribuições relativas à 
regularização dos imóveis e sistemas de 
segurança

Obrigações legais – Pagamento de taxas referente 
regularização dos imóveis junto ao Corpo de 
Bombeiros - TRT/SC e Unidades. Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF, e 
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão 
Pública – Ano 2021, ANATEL

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$25.000,00 R$25.000,00 30/11/2021

16006 4.4.90.52 Aquisição de equipamentos de inspeção e controle 
de acesso

Cumprimento da Resolução CNJ nº 291/2019 Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$50.000,00 R$50.000,00 30/11/2021

16007 3.3.90.47 Pagamento de taxas de licenciamento para os 
veículos da frota

Obrigações legais prevista no CTB Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$1.000,00 R$1.000,00 30/03/2021

16008 3.3.90.30 Pagamento de seguro obrigatório para os veículos 
da frota

Obrigações legais prevista no CTB Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$4.000,00 R$4.000,00 30/03/2021

16009 3.3.90.39 Contratação de manutenção e atualização do 
sistema de gestão de controle de acesso e frota)

Necessidade Administrativa. Manter em condições 
de funcionamento o sistema de controle de acesso 
e segurança no âmbito do Tribunal.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$80.000,00 R$80.000,00 30/06/2021

16010 3.3.90.30 Aquisição de porta-cartões para cartões de 
proximidade, presilhas tipo jacaré e serviço de 
impressão de crachás; pins.

Suprir a demanda de crachás para 
desembargadores, magistrados, servidores, 
estagiários, advogados, visitantes, etc., das 
unidades de todo o Estado.

Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$5.000,00 R$5.000,00 31/03/2021

16011 3.3.90.30 Aquisição de produtos controlados, tais como, 
coletes balísticos, armamento, munições, 
tecnologias não letais, etc.

Cumprimento da Resolução CNJ nº 291/2019 Promover a saúde e qualidade de 
vida de magistrados e servidores

02.122.0571.4256.0042 SSI 1 R$40.000,00 R$40.000,00 31/10/2021
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