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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-224/13-01 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

LTDA-ME
05118766/0001-99 Escadinhas com 2 degraus 74,50 11 819,50

CD-224/13-02 POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME 16743543/0001-39 Divãs clínicos comprimento 1,80, largura 0,65, altura 
0,80. 

277,3636 11 3.051,00

CD-232/13-01 MAGIC PLACE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME 06207221/0001-11 Pilhas pequenas modelo AAA 0,94 1.620 1.522,80
Pilhas tamanho pequena modelo AA 0,94 2.250 2.115,00
Bateria não recarregável, alcalina, voltagem 9 6,12 50 306,00

CD-234/13-01 ATRIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 11877322/0001-30 Aquisição de malotes de correspondência 140,00 20 2.800,00
CD-239/13-01 INSTITUTO CULTURAL ITALO BRASILEIRO 58403122/0001-09 Contratação do Instituto Cultural Ítalo- Brasileiro, para 

realização de Curso Básico de Iataliano  para 35 
magistrados, no período de 18/09/2013 a 18/12/2013, 
em  São Paulo.

36.750,00 1 36.750,00

CD-244/13-01 DUARTE NASCIMENTO JANUÁRIO JUNIOR 126592538-03 Contratação do Prof. Duarte Nascimento Januário Jr., 
para ministrar Curso de Reciclagem Obrigatória dos 
Agentes de Segurança Judiciária deste Tribunal, nos dias
16, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2013, das 8h às 16h, 
na sala de aula da Escola Judicial, sita no Edif. 
Milleniun, Bloco A, 17º and.

28.000,00 1 28.000,00

CD-248/13-01 MARCELLO DE SOUZA - ME. 07911201/0001-90 Togas uso diário p/ magistrados 300,00 2 600,00
Togas de Gala p/ magistrados 500,00 2 1.000,00

CD-251/13-01 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
ABNT

33402892/0001-06 Renovação do serviço de visualização, atualização, 
impressão e gerenciamento de normas técnicas da 
ABNT via WEB, e montagem de uma coleção atualizada
automaticamente de 50 normas técnicas ABNT (NBR) e 
MERCOSUL (AMN) para a Seção de Gestão Ambiental
do E.TRT da 2ª Região.

2.554,09 1 2.554,09

CD-258/13-01 DROGARIA PRINCIPAL DO BICÃO LTDA - EPP 11469542/0001-24 Bandagem funcional rígida, material tecido algodão e 
rayon, comprimento 13,7 cm, largura 3,8cm, 
características adicionais auto-aderente. Marca: 
Enduratape.

34,79 100 3.479,00

CD-259/13-01 SECURITY SYSTEM ELETRONICA LTDA - ME 71876551/0001-61 Conserto/manutenção de detectores de metal portáteis, 
marca Super Scanner.

1.305,00 1 1.305,00

CD-260/13-02 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA. - EPP 65833410/0001-69 Adoçante líquido à base de adulcorante artificial 
sucralose, de 75 ml cada. Marca: Gold. 

9,86 168 1.656,48

CD-262/13-01 AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. 02747702/0004-01 Módulos de bateria para Nobreak APC Symmetra PX, 
Código SYBTU1-PLP, marca Schneider Electric 

1.472,00 2 2.944,00



CD-263/13-01 ALEXANDRE JORGE LOLOIAN 857861108-00 Contratação de professor para ministrar aulas integrantes
do curso: ''Aspectos Sociais, Econômicos e Políticos do 
Brasil Contemporâneo'', nos dias 03 e 10 de outubro de 
2013, no auditório do Edifício Sede deste Tribunal.

3.200,00 1 3.200,00

CD-265/13-01 UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA. - ME. 12273527/0001-79 Fiéis retráteis (cordão para prender a arma) 19,40 50 970,00
CD-268/13-01 ONE CURSOS - TREINAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA. 
06012731/0001-33 Inscrição de 3 servidores no curso Construção de 

Indicadores de Desempenho, Monitoramento e 
Avaliação de Resultados na Adm. Pública. 

2.240,00 3 6.720,00

CD-269/13-01 CEM CERIMÔNIA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E 
RECEPÇÕES LTDA

02416284/0001-27 Inscrições de 04 servidores da Secretaria de 
Comunicação Social no IX Congresso Brasileiro dos 
Assessores de Comunicação da Justiça, nos dias 10 e 11 
de outubro de 2013, na cidade de São Paulo/SP.

550,00 1 550,00

650,00 3 1.950,00

CD-270/13-01 ANTONIO CARLOS MALHEIROS 578911338-91 Contratação de professor para ministrar aula por ocasião 
do encerramento do curso de Formação Inicial de Juízes 
do Trabalho Substitutos, dirigida aos magistrados recém 
ingressos no Tribunal, no dia 11 de outubro de 2013, no 
auditório do 10º andar do Fórum Ruy Barbosa. 

800,00 1 800,00

CD-271/13-01 Maxetron Serviços de Tecnologia e Informações Ltda. 66052242/0001-37 Acesso a 'mailling' jornalístico com distribuidor de e-
mails. 

5.496,00 1 5.496,00

CD-274/13-01 FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA 27414879/0001-74 Inscrição de 2 servidores no curso de 'Gestão de 
Almoxarifado, Estoque, Ativos Patrimoniais e 
Depreciação', no periodo de 19 a 22 de novembro de 
2013, na cidade de Salvador/BA.

2.290,00 2 4.580,00

CD-275/13-01 COFEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP 51017713/0001-07 Equipamento de medição – Nível a laser profissional 866,00 2 1.732,00
Receptor Laser 355,00 2 710,00
Tripé 160,00 1 160,00

CD-276/13-01 SERASA S/A. 62173620/0001-80 Aquisição de certificação digital assinador de código - 
A1, com validade de 01 (um) ano e compatível com os 
critérios definidos pela ICP-Brasil, para garantir a 
validade legal nos documentos gerados automaticamente
pelo Diário Oficial disponíveis neste Tribunal.

1.555,20 1 1.555,20

CD-278/13-01 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA.

36003671/0001-53 Inscrição de servidoras lotadas na Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura no curso ''Planilhas de 
orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia'', a ser 
realizado nos dias 04 e 05 de novembro , das 08 às 17 
horas, no Hotel Mercure, na cidade de São Paulo.

1.890,00 2 3.780,00

CD-279/13-01 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA.

36003671/0001-53 Inscrição de servidora no seminário ''Gestão e 
Fiscalização de Contratos'', a ser realizado no período de
05 a 08 de novembro de 2013, no Hotel Mercure em São
Paulo

2.490,00 1 2.490,00

CD-283/13-01 CÉLIA REGINA ZAPPAROLLI RODRIGUES DE 
FREITAS

152233038-06 Contratação de professora para ministrar palestra sobre: 
''Novos Rumos da Mediação e a Aplicabilidade da 
Mediação Transformativa à Justica do Trabalho'', no dia 
12 de novembro de 2013, no auditório do 10º andar do 
Fórum Ruy Barbosa.

700,00 1 700,00

CD-286/13-01 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 00000028/0001-29 Participação de servidor no curso de armazenamento de 
líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com a 
revisão da norma ABNT NBR 17505

1.757,80 1 1.757,80



CD-288/13-01 JERBRA COMERCIAL LTDA - ME 17544123/0001-96 Aquisição 30 cones de sinalização. 39,83 30 1.194,90
PG-036/13-01 KLX Comércio de Artigos de Papelaria e Material de 

Escritório Ltda EPP
13753287/0001-72 Cola, composição à base de éter de poliglucosídeo, cor 

branca, aplicação papel, características adicionais 
atóxica e secagem rápida, tipo bastão. selo inmetro, 
conformidade com abnt nbr 15236:2012. cola bastão 
com 10 grs.

3,11 1.200 3.732,00

Cola, composição acetato de polivinila, cor branca, 
aplicação papel, madeira, tecido, couro, características 
adicionais bico aplicador, tampa fixa, atóxica, lavável, 
tipo líquido. à base de água, acetato de polivinila entre 
20 e 40%, densidade entre 0,9 e 1,2 g/ml a 20ºc, tipo 
líquido pastoso, selo inmetro, conformidade com abnt 
nbr 15236:2012. cola branca com 40 grs. ref. 4370

0,34 500 170,00

PG-055/13-01 PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. 00504095/0001-80 papel higiênico, material fibras celulósicas, 
comprimento 21,50, largura 11, tipo interfolhado, 
quantidade folhas dupla, cor branca. Caract. adicionais: 
Classe I de acordo com ABNT NBR 15464-14:2010, 
com certificação florestal (referência: FSC, Cerflor), 
acondicionados em pacotes plásticos biodegradáveis 
com no mín. 200 fls. em fardo ou caixa de papelão 
reciclado com no mín. 6.000 fls.

102,30 720 73.656,00

PG-055/13-02 S S SCHITINI CARDOSO LIMPEZA - ME 06065751/0001-72 Papel higiênico, material celulose virgem,comprimento 
30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, 
cor branca, características adicionais: extra macio sem 
perfume; Classe I de acordo com ABNT NBR 15464-
2:2007, com certificação florestal (referência: FSC, 
Cerflor),acondicionados em pacotes plásticos 
biodegradáveis com no mínimo quatro rolos. Código 
105374- Marca: NEVE

1,14 153.600 175.104,00

Papel higiênico, material 100% fibras celulósicas, 
comprimento 300, largura 10, tipo boa qualidade, 
características adicionais: biodegradável, Classe I de 
acordo com ABNT NBR 15464-10:2010, com 
certificação florestal (referência: FSC, Cerflor), 
acondicionados individualmente empacotes plásticos 
biodegradáveis. Código N02-A Marca:NOBRE PAPER

9,82 8.000 78.560,00

toalha de papel, material papel, tipo folha simples, 
comprimento 22,50, largura 22,50, cor branca, aplicação
em toaletes. Caract. adicionais: Classe I de acordo com 
ABNT NBR 15464-7:2007, com certificação florestal 
(referência: FSC, Cerflor), acondicionados em pacotes 
plásticos biodegradáveis com no mín. 150 fls. em fardo 
ou caixa de papelão reciclado com no mín. 1.000 fls. 
Código :20003- Marca:NOBRE PAPER

16,07 60.000 964.200,00

PG-068/13-01 BOMERANGUE INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO
LTDA.

07058638/0001-22 AGENDA – 2014 - MIOLO - Sistema de impressão - 
Offset Tipo de papel - papel Offset 63g, reciclado, não 
clorado, com no mínimo 25% de aparas pósconsumo e 
no máximo 75% pré-consumo, cor palha clara Impressão

15,84 3.200 50.688,00



- frente e verso Formato final - dimensões mínimas 148 
mm x 210 mm (A5) Número de cores - 2 x 2 cores 
(escolhidas pelo TRT) Quantidade de páginas - Mínimo 
de 337 (trezentas e trinta e sete) páginas Página de 
apresentação - Impressão - frente e verso - Tipo de papel
- Papel couchê branco fosco 120g - Número de cores - 4 
x 4 cores (impressão de fotos) Composição mínima para 
miolo: - página de apresentação; - dados pessoais; - 
calendário 2013 e 2015 impressão em uma mesma 
página; - calendário 2014 em página inteira; - 
planejamento mensal/diário; - para cada dia da semana 
(de segunda a sexta-feira) impressão em página inteira; -
sábados e domingos impressão em uma mesma página; -
planejamento anual/diário para 2015; - catálogo 
telefônico: de A a V impressão em folha inteira para 
cada letra, W-X impressão em uma mesma página e Y-Z
impressão em uma mesma página. - MARCADOR DE 
PÁGINA - - Régua em polipropileno flexível e 
transparente, com encaixe para wire-o, dimensões 
mínimas: 40 x 140 mm - - CAPA e CONTRA CAPA - - 
Sistema de impressão para capa - Hot stamping na cor 
DOURADA e aplicação de baixo relevo (Clichê 
contento layout com tamanho aproximado de ¼ da 
capa). - Tipo de material para capa e contra capa – couro
sintético, uma cor - AZUL, costura aparente no 
requadro/borda, com pesponto aproximado de 0,5 cm - 
Formato final - dimensões mínimas 157 mm x 215 mm -
ACABAMENTO Capa e Contra capa - Material: capa 
dura empastada nº 14 com guarda em papel na cor do 
couro - Encadernação: colocação de espiral duplo tipo 
WIRE-O (1 x 1/8) em cor DOURADA e confecção de 
furos quadrados ou redondos para encadernação. Costura
aparente no requadro/borda de cor a ser definida pelo 
TRT. - Fechamento vertical com elástico roliço nº05 
(aproximadamente 3mm) na cor a ser definida pelo TRT.

PG-069/13-01 Aquinpel Suprimentos para escritório 00147109/0001-56 Caneta esferográfica, material poliestireno, material 
ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, 
cor tinta azul, características adicionais corpo sextavado 
e orifício lateral - FABRICANTE: BIC AMAZÔNIA 
S.A

0,32 30.000 9.600,00

Caneta esferográfica, material poliestireno, quantidade 
cargas 1, material ponta latão com esfera de tungstênio, 
tipo escrita média, cor tinta preta, características 
adicionais corpo sextavado - FABRICANTE: BIC 
AMAZÔNIA S.A

0,32 5.000 1.600,00

Caneta esferográfica, material poliestireno, quantidade 
cargas 1, material ponta latão com esfera de tungstênio, 
tipo escrita média, cor tinta vermelha, características 
adicionais corpo sextavado - FABRICANTE: BIC 

0,32 5.000 1.600,00



AMAZÔNIA S.A

PG-069/13-02 ABI - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME 05438785/0001-00 Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta 
chanfrada/polietileno, cor fluorescente amarela, tipo não 
recarregável, características adicionais traço 4 mm, filtro
poliester, base d´água

0,59 8.000 4.720,00

PG-069/13-03 Tavi Papelaria Materiais de Escritorio e Informatica Ltda. 
Epp

92067073/0001-19 Pincel marcador permanente cd, material plástico, tipo 
ponta poliéster, cor tinta vermelha, características 
adicionais ponta 2mm

5,00 1.500 7.500,00

Pincel quadro branco / magnético, material plástico, 
material ponta acrílico, tipo carga descartável, cor 
vermelha, características adicionais ponta 4mm e 
espessura escrita 2mm

5,00 100 500,00

PG-069/13-04 Ramos Consultoria e Comércio Ltda Me 07048323/0001-02 Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, 
tipo carga descartável, cor tinta azul . marca: Bic: 
Modelo: Grip

2,32 3.500 8.120,00

Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, 
tipo carga descartável, cor tinta preta. Bic: Modelo: Grip

2,52 4.000 10.080,00

Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, 
tipo carga descartável, cor tinta vermelha. Bic: Modelo: 
Grip

2,52 3.000 7.560,00

Pincel quadro branco / magnético, material plástico, 
material ponta acrílico, tipo carga descartável, cor preta, 
características adicionais ponta 4mm e espessura escrita 
2mm. Bic: Modelo: Grip

2,89 400 1.156,00

Pincel quadro branco / magnético, material plástico, 
material ponta acrílico, tipo carga descartável, cor azul, 
características adicionais ponta 4mm e espessura escrita 
2mm. Marca: Bic - Modelo: Grip

2,89 200 578,00

PG-071/13-01 MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. - ME

10316737/0001-71 ENVELOPE, NOME ENVELOPE, características 
adicionais: material papel kraft; gramatura mínima 110 
g/m ; tipo vai e vem; fecho redondo em cartolina 
reciclada 240 g/m com ilhó metálico e barbante de no 
mínimo 150mm; comprimento 370mm; largura 265mm; 
cor parda; impressão frente e verso 1x1 na cor preta 
conforme layout anexo; comprimento mínimo da aba: 
50mm; embalagem resistente à umidade com 50 
unidades; com certificação florestal (referência: FSC, 
Cerflor), selo e código da certificação impressos no 
material, conforme modelo (croqui dimensional anexo, 
com as medidas que completam a especificação)e 
conforme norma ABNT NBR 15755:2009 (papel e 
cartão reciclado Conteúdo de fibras recicladas 

0,3945 300.000 78.900,00

ENVELOPE, NOME ENVELOPE, características 
adicionais: material papel kraft; gramatura mínima 110 
g/m ; tipo vai e vem; fecho redondo em cartolina 
reciclada 240 g/m com ilhó metálico e barbante de no 
mínimo 150mm; comprimento 370mm; largura 265mm; 
cor parda; impressão frente e verso 1x1 na cor preta 

0,3322 200.000 66.450,00



conforme layout anexo; comprimento mínimo da aba: 
50mm; embalagem resistente à umidade com 50 
unidades; com certificação florestal (referência: FSC, 
Cerflor), selo e código da certificação impressos no 
material, conforme norma ABNT NBR 15755:2009 
(papel e cartão reciclado Conteúdo de fibras recicladas

PG-071/13-02 Perfil Gráfica e Editora Ltda. 00212655/0001-23 Capa processo, nome capa processo, características 
adicionais material cartolina reciclada, gramatura 
mínima 240g/m³, formato aberto 481x327mm, cor palha 
clara, com dois furos padrão universal, vincada, 
impressão frente e verso 1x1 cor preta, embalagem 
resistente à umidade com 200 unidades, com certificação
florestal (referência: FSC, Cerflor), selo e código da 
certificação impressos no verso do material, conforme 
modelo (croqui dimensional anexo, com as medidas que 
completam a especificação) e conforme norma ABNT 
NBR 15755:2009 (papel e cartão reciclado – Conteúdo 
de fibras recicladas

0,2937 800.000 234.960,00

PG-073/13-01 S. S. SCHITINI CARDOSO LIMPEZA - ME 06065751/0001-72 Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso 
cremoso, acidez ph neutro, características adicionaissem 
essência, composição glicerina, agentes emolientes 
biodegradável, aplicação antissepsia, sem fragrância, 
com hidratante, composição glicerina, lauril éter sulfato 
de sódio, agentes umectantes, triclosan 0,5%, 
viscosidade mínima 8.000 CPS, ação bactericida, pronto 
para o uso das mãos.Código do produto:15006

24,10 2.800 67.480,00

PG-086/13-01 PLASTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA

07509950/0001-95 Protetor capa processo, comprimento 50cm, largura 
35cm, características adicionais e dimensões conforme 
croqui anexo. Especificação: capa plástica, em laminado 
básico virgem de PVC camurça de 0,20mm, 
transparente, lateral (lombada) com 30mm, dimensões 
da pasta fechada 350x265mm, visor frontal para 
identificação com dimensões de 235x300mm, visor 
lateral para identificação com dimensões de 30x140mm, 
costura em solda eletrônica, lado áspero do visor frontal 
voltado para O termo “camurça” refere-se ao tipo de 
gravação (ou textura) apresentado pelo material, que lhe 
confere um toque ligeiramente áspero.

1,26 450.000 567.000,00

PG-088/13-01 Termocenter Sistemas Térmicos Ltda - ME 05192175/0001-61 Forno microondas, capacidade 30 l, potência 950 watt, 
voltagem 127 v, características adicionais com prato 
giratório, cor branca Marca: ELECTROLUX

374,00 25 9.350,00

PG-088/13-02 TOTAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP.

16684611/0001-36 Refrigerador domestico 110V - capacidade total liquida 
de 240 litros - prateleiras removives e regulaveis - classe
"A" de consumo de energia - cor branca gas refrigerante 
ecologico - Marca Electrolux Re 28

720,00 25 18.000,00

PG-088/13-03 Mastermix Comercio de Eletronicos Ltda 05062036/0001-13  Bebedouro água garrafão, nome bebedouro refrigerado 
(exceto portátil), características adicionais: material 
gabinete aço inoxidável, tipo vertical elétrico de coluna, 

340,00 25 8.500,00



capacidade 20, saída água natural e gelada, voltagem 
110V, acabamento externo pintado na cor branca ou 
cromado, 2 torneiras e mangueiras e serpentina atóxicos,
termostato regulador de temperatura lateral ou frontal, 
aparador de excesso de água removível, altura mínima 
95cm, gás refrigerante ecológico

PG-093/13-01 M. C. Ferreira Comercio e Distribuidora 11060390/0001-01 Caixa plástica, nome caixa de plástico, características 
adicionais comprimento 71, largura 35,5, altura 35,5, 
aplicação transporte de materiais, capacidade 71 litros, 
empilhável.

100,00 50 5.000,00

Caixa plástica, nome caixa de plástico, características 
adicionais comprimento 63,5, largura 46, altura 26,5, 
aplicação transporte de materiais, capacidade 58,5 litros,
empilhável.

65,00 100 6.500,00

PG-097/13-01 ROTOPLAST INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES 
LTDA.

09176237/0001-00 Climatizador: Roto 15 Fabricante: Rotoplast Industria de
Climatizadores Ltda

595,75 165 98.298,75

PG-099/13-01 Marumbi Tecnologia Ltda. - ME 08528684/0001-00 Fusor, código jc91-00925a, aplicação Impressora 
Multifuncional Samsung SCX-5835FN, modelo original,
110v, durabilidade 100.000 páginas. Fusor para 
impressora multifuncional da marca Samsung, modelo 
SCX 5835FN; compatível com fusor da marca Samsung,
código JC91-00925A.

258,50 520 134.420,00

PG-104/13-01 Prequip - Comercial de Equipamentos Eireli - EPP 04879948/0001-10 Máquina de Arquear - Máquina para arquear, material 
metal, modelo semi-automática, características 
adicionais funções de esticar, selar e cortar. bivolt 
diretamente ou através de transformador incluso, 
dimensões máximas (CxLxA): 895x570x750mm, peso 
máximo: 100Kg, uso cinta plástica de polipropileno, 
largura mínima da fita de alta resistência 7mm, solda 
totalmente automática, fecho duplo de termo solda 
profunda, pacotes mínimos de 50cm de altura.Marca: 
Cyklop - Modelo: SP - 4..

2.566,25 8 20.530,00

PG-104/13-02 Center Mix Materiais para Construção LTDA 08095018/0001-26 Parafusadeira, velocidade reversível, voltagem 110 v, 
características adicionais potência bateria 14,4 w, peso 
350 gramas, componentes bateria, carregador de bateria 
e ponta-fenda - marca Makita

937,50 8 7.500,00
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