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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-312/10-01 TABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA.
05083930/0001-70 caixa de chá  de erva doce,  com 10g cada;  marca: leão 1,02 500 510,00 

caixa de chá de hortelã, com 10g cada; 
marca: leão

0,91 500 455,00 

caixa de chá de camomila, com 10g cada; marca: leão 0,99 300 297,00 
caixa de chá cítrico (frutas e flores) com 24g cada. marca: 
leão

3,69 75 276,75 

CD-312/10-02 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PROFISSIONAL LTDA

10290557/0001-68 caixa de chá de cidreira, com  10g cada;  marca: leão 0,80 570 456,00

CD-315/10-01 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E 
DESCARTÁVEIS LTDA

11588752/0001-31 limpador multi-uso campestre de 500ml cada. marca: vit 1,20 60 72,00
misturadores  de  café,  de  plástico,  descartáveis  e 
transparentes. marca: plastfood. pacotes com 500 unid

2,39 120 286,80

papel toalha com 60 toalhas de aproximadamente 22cm x 
19cm cada,  folhas  duplas picotadas,  texturizadas,  super 
absorventes. marca: snob

1,31 140 183,40

fósforos  extra longos com selo de aprovação inmetro e 
indicação “fósforos de segurança”. 

1,19 144 171,36

CD-315/10-02 STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA.

03746938/0001-43 sabão em pó, de 1kg, cada. marca: assim 3,36 60 201,60
guardanapos grandes em pacotes com 50 unidades cada, 
medida aproximada de 33 x 30cm, brancos, lisos. marca: 
mascot

1,08 336 362,88

guardanapos pequenos em pacotes com 50 unidades cada, 
medida aproximada de 24 x 22cm, brancos, lisos. marca: 
mascot

0,51 320 163,20

CD-315/10-03 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PROFISSIONAL LTDA

10290557/0001-68 detergente líquido, neutro transparente, incolor, de 500ml 
cada. marca: ypê

0,91 168 152,88

alvejante (água sanitária) de 1 litro cada. marca: tandira 0,82 120 98,40

CD-319/10-01 SUZANA DE CAMARGO GOMES 371343969-91 contratação de professora para ministrar palestra sobre 
psicologia do testemunho, integrante da oficina sobre 
técnicas de audiência, a realizar-se no dia 26/11/2010, no 
auditório localizado no 10º andar do fórum ruy barbosa.

1 500,00



CD-318/10-01 ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. 47674429/0001-28 cabo  flexível  preto,  material  cobre  nu,  têmpera  mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
2,5mm² , características adicionais encordoamento classe 
5,  isolação  sem  chumbo,  certificação  inmetro, 
embalagem 100m. marca: prysmian

89,00 10 890,00

cabo flexível vermelho, material cobre nu, têmpera mole, 
isolamento  termoplástico  e  dupla  camada  poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
2,5mm², características adicionais: encordoamento classe 
5,  isolação  sem  chumbo,  certificação  inmetro, 
embalagem 100m. marca: prysmian

89,00 12 1.068,00

cabo  flexível  verde,  material  cobre  nu,  têmpera  mole, 
isolamento  termoplástico  e  dupla  camada  poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
2,5mm², características adicionais: encordoamento classe 
5,  isolação  sem  chumbo,  certificação   inmetro, 
embalagem 100m. marca: prysmian

89,00 10 890,00

cabo  flexível  azul,  material  cobre  nu,  têmpera  mole, 
isolamento  termoplástico  e  dupla  camada  poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
2,5mm², características adicionais: encordoamento classe 
5,  isolação  sem  chumbo,  certificação  inmetro, 
embalagem 100m. marca: prysmian

89,00 30 2.670,00

cabo flexível vermelho, material cobre nu, têmpera mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
4,0mm², características adicionais: encordoamento classe 
5,  isolação  sem  chumbo,  certificação  inmetro, 
embalagem 100m.. marca: prysmian

139,00 03 417,00

cabo flexível verde ou verde/ amarelo, material cobre nu, 
têmpera  mole,  isolamento  termoplástico  em  dupla 
camada poliolefínico não halogenado, tensão de isolação 
750v,  seção  nominal  4mm²,  características  adicionais: 
encordoamento  classe  5,  isolação  sem  chumbo, 
certificação inmetro, embalagem 100m. marca: prysmian

139,00 03 417,00

cabo  flexível  azul,  material  cobre  nu,  têmpera  mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
4mm², características adicionais: encordoamento classe 5, 
isolação sem chumbo,  certificação inmetro,  embalagem 
100m.  marca: prysmian

139,00 03 417,00

cabo  flexível  preto,  material  cobre  nu,  têmpera  mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínico 
não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 
4mm², características adicionais: encordoamento classe 5, 
isolação sem chumbo,  certificação inmetro,  embalagem 
100m. marca: prysmian

139,00 03 417,00



CD-320/10-01 VICK COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E ISOLANTES 
LTDA.

45877115/0001-05 fita dupla face de alta performance tipo vhb, com as 
seguintes características: produzida com massa acrílica de 
alta aderência, transparente; liner de polietileno na cor 
verde; dimensões: espessura 1mm, largura 12mm, 
comprimento 20m. marca: tigre.

28,90 30 867,00

película  adesiva  de  pvc  (vinil)  polimérico,  com  as 
seguintes características: durabilidade de 5 anos para uso 
externo,  adesivo  à  base  de  emulsão  acrílica  aquosa 
permanente. cor: branco; dimensões: 0,61m x 50m
marca: gold max-imprimax

207,00 1 207,00

chapa de pvc expandido, com as seguintes características: 
chapa de pvc expandido rígido, de espuma homogênea e 
células fechadas que impeçam a passagem de água em 
menos  de  1%;  padrão  daycell  ou  similar;  cor  branca; 
dimensões aproximadas de 1220 x 2240 mm e espessura 
de 3mm. marca: 3m

66,93 40 2.677,20

CD-321/10-01 SANTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
ÁUDIO E VÍDEO LTDA

06992749/0001-49 mesa de som, modelo mixer mg206c, marca yamaha 2.047,00 1 2.047,00
amplificador, modelo ab100r4, marca nca 215,00 3 645,00
microfone, modelo gm7, marca yoga 255,00 15 3.825,00
arandela coaxial,  modelo 6co2r, marca seleniun 164,00 8 1.312,00

CD-322/10-01 VWM COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 44968956/0001-57 pneus 205/55 r16 para veículo renault megane. marca: 
marshal, modelo kh 35 ic91v. fabricante: kumho.

310,00 04 1.240,00

Pneus  225/50  R17  para  veículo  Ford  Fusion.  Marca: 
Marshal, modelo UM 11-98W. Fabricante: Kumho, 

473,00 04 1.892,00

CD-323/10-01 LABOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA.

66907346/0001-86 Fornecimento de 2.000 (DOIS MIL) litros de óleo diesel 
para abastecimento do tanque de geradores, através de 
caminhão tanque provido de moto bomba, para alimentar 
a tubulação existente de diâmetro de 2” com 60m de 
comprimento 

1,84 2.000 3.680,00

CD-325/10-01 MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA 
RESTAURANTES LTDA.

02808402/0001-42  refrigerador industrial 4 portas vertical,   voltagem 220v; 
marca: gelopar. garantia: 12 meses. 

3.584,92 1 3.584,92

CD-325/10-02 REBAL COMERCIAL LTDA. 44386134/0001-68 freezer horizontal voltagem 110v
marca / modelo: metalfrio /  da302. garantia: 24meses.

1.472,52 1 1.472,52

CD-327/10-01 CIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.

60834272/0001-19 aquisição de rotuladoras em braille, destinadas a atender 
os servidores com deficiência visual desta corte.

220,00 7 1.540,00

CD-328/10-01 VISÃO MULTIMÍDIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
PROJETORES LTDA-ME.

05742004/0001-69 aquisição de 1 tela de projeção motorizada, para auditório 
do 20º andar do edf. sede. marca: kreische

7.680,00 1 7.680,00

CD-329/10-01 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

11735586/0001-59 treinamento para 180 motoristas e agentes de segurança 
no 'curso de etiqueta profissional para motoristas e 
agentes de segurança', a ser realizado em são paulo 
(ematra) nos dias 06 e 07/12/2010.

11.000,00

CD-330/10-01 SERGIO SILVA LADEIRA - ME (CONAMORE) 08801387/0001-97 pano de prato, branco, liso, resistente, com bordas 
costuradas, 100% algodão, medida aproximada 48x74cm, 
trama bem fechada "tipo pé de galinha". 
marca: têxtil h. carvalho.

1,70 300 510,00



CD-331/10-01 CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS 
CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.

61461034/0001-78 faixa elástica, cor azul, densidade  médio forte, medindo  
1,5m de comprimento x 15cm de largura. 

marca / modelo: carci / carci band.

12,30 80 984,00

tornozeleira,  material  emborrachado,  características 
adicionais fecho ajustável em velcro, peso 1 kg. 
marca / modelo: carci / mc.

13,65 64 873,60

CD-331/10-02 LOJÃO DOS ESPORTES LTDA 51729127/0001-87 bola de borracha, tamanho 10, cor azul, peso cheia 180 
até  200g,  circunferência  48  a  50cm,  características  
adicionais com válvula. marca: lcm

9,80 30 294,00

bomba  de  ar  para  encher  bola  e  pneus  de  bicicleta, 
características adicionais dupla ação, sistema empurrando 
e puxando ar, contendo 1 bomba dupla ação, 1 mangueira 
e 2 agulhas rosqueáveis.  marca: penalty

21,59 2 43,18

CD-331/10-03 INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO 
PAULO LTDA

01447737/0001-10 exercitador  de  musculatura,  tipo  dedos,  plástico 
resistente,  intensidade  leve  (3lbs),  características 
adicionais  4  teclas  de  apoio,  molas  ligadas  ao  lado 
oposto, tipo encaixe de metal  e borracha para apoio do 
polegar. marca: grip master 

34,71 40

CD-331/10-05 CIRÚRGICA TREVO LTDA 96182837/0001-78 colchonete, revestimento courvim liso, comprimento 1m, 
largura 60cm, espessura 3cm. marca: fisic form

21,80 12 261,60

haltere,  material  ferro,  tipo  maciço,  revestimento 
borracha  pvc  –  cloreto  de  polivinila,  forma  bolas  nas 
laterais, peso 1kg, azul. marca: fisic form

7,80 40 312,00

haltere,  material  ferro,  tipo  maciço,  revestimento 
borracha  pvc  –  cloreto  de  polivinila,  forma  bolas  nas 
laterais, peso 2kg, azul. marca: fisic form

15,60 16 249,60

CD-332/10-01 PRODUTOS ELÉTRICOS PALLEY LTDA 61335139/0001-80 marmiteiros palley. modelo: bandeja para banho-maria; 
construída em aço inox 430; nas dimensões 96 x 60 x 9 
cm; com tampa em aço inox 430; com saída de cabos 
com 1m e plugs; chapa para proteção; 3000w/220v

385,00 10 3.850,00

acessórios palley.  modelo:  cavalete  para sustentação de 
bandeja nas dimensões 96 x 60 cm; altura de 80cm

160,00 05 800,00

CD-333/10-01 Areia Branca Instalações Comerciais Ltda 00932093/0001-92 aquisição de 100 chapas de vidros pontilhados, medindo 
1,20m x 1,10m x 4mm

55,00 100 5.500,00

CD-334/10-01 WEBCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-
ME

05408888/0001-10 lixeira de papelão para coleta seletiva de lixo (em papel), 
com as especificações aproximadas: tamanho: c: 330 x l: 
330  x  a:460mm,  material:  papelão  ondulado  simples, 
espessura:  3mm,  cor  externa:  branca,  tampa:  com 
abertura central, em cor azul, fechamento lateral: cola

70,00 63 dz 4.410,00

CD-335/10-01 DECISÃO ENGENHARIA LTDA. 66523648/0001-50 serviço de revisão do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas do prédio da rua dª ant. de 
queiros, 333, são paulo

8.240,00 01 8.240,00

CD-336/10-01 PROCIFARMED PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
FARMACÊUTICOS LTDA.

64639719/0001-50 embalagem de bolso de álcool gel para higienização das 
mãos sob a forma de gel, com concentração mínima de 
70% de 50ml. marca: limpura

4,50 50 225,00



CD-336/10-02 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PROFISSIONAL LTDA

10290557/0001-68 solução alcoolica para higienização das mãos sob a forma 
de gel, com concentração mínima de 70%, acrescido de 
emolientes em refil de 800ml em embalagens 
descartáveis. marca: sevengel

6,75 100 675,00

dispensadores de parede compatíveis para refis de 800ml 
(saboneteira abs p/ refil 800ml). marca: j7

14,00 25 350,00

CD-337/10-01 BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP 02021647/0001-25 aquisição de detector de metal manual para revista pessoal. a 
fim de garantir o controle de acesso ao edifício sede.

353,00 06 2.118,00

CD-338/10-01 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO 
IDP LTDA.

02474172/0001-22 capacitação deservidoras em curso online de 'atualização 
em licitações públicas: inovações legislativas e 
jurisprudência dos tribunais superiores e de contas' em 
datas diversas.

299,00 05 1.495,00

CD-339/10-01 AÇÃO POSITIVA DEDETIZADORA & 
DESENTUPIDORA LTDA.

03451961/0001-00 contratação de serviço de descupinização nas 
dependências do Fórum Trabalhista de Praia Grande.

7.990,00

CD-340/10-01 ENG Comércio de Computadores Ltda. 52913241/0001-25 participação de servidores o curso educação: adobe 
captivate a ser realizado no período de 17 a 18/01/2011 
em São Paulo/SP.

1.688,00 02 3.376,00

CD-341/10-01 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL SENAC

03709814/0001-98 serviço de desenvolvimento de curso a distância 
autoinstrucional para programa de reciclagem de agentes 
de segurança do trabalho

40.300,00 01 40.300,00

CD-342/10-01 PROCIFARMED PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
FARMACÊUTICOS LTDA.

64639719/0001-50 eletrodos adesivos transtoracicos externos, modelo 
adulto, compatíveis com aparelho dea futura life 400 
cmos drake

510,00 4 2.040,00

CD-343/10-01 BRACOL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PREDIAIS E 
SERVIÇOS LTDA

68927995/0001-74 aquisição de 01(um) tapete tipo capacho com fibras de 
vinil entrelaçadas, na cor azul marinho, medindo 3,18 x 
1,28m (com 12mm de espessura).

529,00 01 529,00

CD-344/10-01 Refriart  Ar Condicionado Ltda. 03913386/0001-10 retirada e manutenção de aparelho de ar condicionado 
tipo casset da antiga sala fria do 7º andar, com limpeza e 
preparo para futuras instalações na sala de segurança da 
sobre loja do edifício sede; 

3.914,00 01 3.914,00

PG-018/10-02 Microsens Ltda. 78126950/0003-16 cartucho toner impressora multifuncional samsung, 
cartucho SCX-d6555a, SCX-6545n, cartucho original, 
cor tinta preta, durabilidade 25.000 páginas

254,40 1.000 254.400,00

PG-018/10-03 Microsens Ltda. 78126950/0003-16 cartucho toner impressora Samsung, cartucho ML-
D3470B, impressora ML-3471ND, cartucho original, cor 
tinta preta, durabilidade 10.000 páginas

274,00 1.700 465.800,00

cartucho toner impressora multifuncional Samsung, 
cartucho SCX-D6555A, SCX-6545N, tipo cartucho 
original, cor tinta preta, durabilidade 25.000 páginas

254,40 1.200 305.280,00

PG-026/10-02 Mega Distribuidora de Tecnologia Ltda. - ME 05786255/0001-45 perfis de alumínio 32.552,10 1 lote 32.552,10
PG-044/10-06 Comercial Oliveira Ponte Ltda. - ME 10301599/0001-57 Fita de borda argilaem PVC na cor cinza argila - 

Dimensões: Rolo de 50 metros x 22 mm - rolos de 50m.
14,20 292 4.146,40

PG-081/10-03 Busiquia & Cia Ltda. - Epp 72106099/0001-11 refrigerador doméstico, nome refrigerador 
doméstico/geladeira, 110 V, capacidade líquida total 
mínima 240 litros, prateleiras removíveis/reguláveis, 
termostato externo p/ regulagem de temperatura, pés 
niveladores, classe de consumo/eficiência energética ''A'', 
cor branca

669,91 80 53.592,80



PG-081/10-04 WM Eletroeletronico Ltda. Me 04358183/0001-72 forno microondas, nome forno de microondas para 
cozinha, capacidade interna mínima de 28 litros, potência 
mínima 800 W, 110 V, cor branca, trava de segurança, 
prato giratório

247,00 80 19.760,00

forno microondas, nome forno de microondas para cozinha, 
capacidade interna mínima de 28 litros, potência mínima 800 
W, 220 V, cor branca, trava de segurança, prato giratório

248,89 10 2.488,90

refrigerador doméstico, nome refrigerador 
doméstico/geladeira, 220 V, capacidade líquida total mín. 
240 litros, prateleiras removíveis e reguláveis, termostato 
externo p/regulagem de temperatura, pés niveladores, 
classe consumo/eficiência energética ''A'', cor branca

690,00 10 6.900,00

PG-093/10-01 Adriana de macedo Carapelli - Me 11814730/0001-42 cartucho toner impressora/copiadora xerox, impressora 
phaser 6180/6280dn, cartucho original, cor ciano, 
cartucho 2 106r01400

106,6666 30 3.200,00

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 6180/6280dn, tipo cartucho original, 
cor magenta, referência cartucho 2 106r01401

109,6666 30 3.290,00

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 6180/6280dn, tipo cartucho original, 
cor amarela, referência cartucho 2 106r01402

109,6666 30 3.290,00

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 6180/6280dn, tipo cartucho original, 
cor preta, referência cartucho 2 106r01403

109,6666 30 3.290,00

PG-093/10-02 Maria Campos Luize 07173992/0001-06 cartucho toner impressora/copiadora xerox, impressora 
phaser 7760, cartucho original, durabilidade 25.000 
páginas, cartucho 1 106r01160, cor cyan

399,88 9 3.598,92

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 7760, tipo cartucho original, 
durabilidade 32.000 páginas, referência cartucho 1 
106r01163, cor preta

255,44 9 2.298,96

unidade imagem, referência 108r00713, tipo uso impressora 
xerox phaser 7760, durabilidade 35.000 cópias

481,66 36 17.339,76

PG-093/10-03 ABN Industria e Comercio de Equipamentos de 
Informatica Ltda. - Me

11222828/0001-00 cartucho toner impressora/copiadora xerox, impressora 
phaser 7760, cartucho original, 25.000 páginas, cartucho 
1 106r01161, cor magenta 

318,88 9 2.869,92

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 7760, tipo cartucho original, 
durabilidade 25.000 páginas, referência cartucho 1 
106r01162, cor amarela

311,11 9 2.799,99

PG-093/10-04 L.P.M Teleinformatica Ltda. - Epp 03756801/0001-70 peça/acessório - impressora/copiadora, tipo cartucho 
resíduo, 108r00575, aplicação impressora xerox phaser 
7760, original, p/ 27.000 páginas

111,00 9 999,00

PG-093/10-05 HABILTEC DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA.

96409172/0001-92 unidade de transferência, código 108r00579, aplicação 
impressora xerox phaser 7760, 100.000 páginas, tipo original

483,3 6 2.899,98

cilindro máquina impressora / copiadora, tipo impressora xerox 
haser 7760, quantidade cópias 100.000, tipo cilindro original, 
referência cilindro 108r00580

259,00 6 1.554,00



PG-093/10-06 M & D Group Comercial Ltda. - Me 08665545/0001-29 fusor, código 115r00049, impressora xerox phaser 7760, 
110V, modelo original, capacidade 100.000 páginas

960,70 6 5.764,20

PG-102/10-01 CNHS Informatica Ltda. 11932777/0001-00 mouse pad, material elastômero e gelatina de silicone, 
acabamento superficial tecido, características adicionais 
cor preto, base borracha estática, para prevenção de 
L.E.R. (lesões por esforços repetitivos)

14,58 1.000 14.580,00

PG-102/10-02 Comercial Max de Materiais Gráficos Ltda. 10651767/0001-34 apoio punho teclado, nome apoio punho teclado, gel 
especial (gelatina de silicone), formato ergonômico c/ 
base aderente, confeccionado em tecido elastodieno, cor 
preto, medindo entre 46 e 55cm x 10cm de largura, p/ 
prevenção de L.E.R (lesões por esforços repetitivos)

23,61 1.000 23.610,00

PG-108/10-01 ABS Industria de Bombas Centrífugas Ltda. 77153260/0001-21 Conjunto moto-bomba submersível, modelo ROBUSTA 
1000T; potência = 3,0 kw/ 4,0 cv - 3450 rpm, 220v; 
trifásico, 60 hz; flange de recalque 3" BSP

1.362,50 8 10.900,00

Conjunto moto-bomba submersível, modelo ROBUSTA 
1000T; potência = 3,0 kw/ 4,0 cv - 3450 rpm, 380v; 
trifásico, 60 hz; flange de recalque 3" BSP

1.375,00 10 13.750,00

PG-110/10-01 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E 
ACESSO LTDA.

61099008/0001-41 máquina protocoladora, material metal, funcionamento 
eletromecânico, impressão automática mín. 2 vezes, 
impressão não automática superior a 10 vezes, 
parâmetros programáveis hora-dia-mês-ano, numerador 
seqüencial com no mínimo 6 algarismos, configuração de 
texto por clichê

1.350,00 10 13.500,00

PG-110/10-02 VELTI TECNOLOGIA, SISTEMAS E ENGENHARIA 
LTDA.

05734665/0001-42 máquina protocoladora, material metal, funcionamento 
eletrônico, impressão automática mín. 2 vezes, impressão 
não automática superior a 10 vezes, parâmetros 
programáveis hora-dia-mês-ano, numerador seqüencial c/ 
no mínimo 6 algarismos, configuração de texto, 
caracteres mínimos 52 por linha

633,00 30 18.990,00

PG-113/10-01 BRASOFTWARE  INFORMÁTICA LTDA. 57142978/0001-05 Atualização de licenças de produtos Adobe e Corel. 34.437,99 1 34.437,99
PG-121/10-01 CIBIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 06086951/0001-01 Aquisição de equipamentos de audioconferência 1.698,80 5 8.494,00
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