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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-038/09-02 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E 

INFORMÁTICA LTDA.
54651716/0001-88 Açúcar refinado, em pacotes de 1Kg, embalados em 

fardo com 10Kg, marca Guarani
1,36 1.500 2.040,00

CD-058/09-01 BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA. 00885818/0001-39 contratação de prestação de serviço, do direito de uso do 
programa de computador, documentação e material 
técnico, para assinaturas do DOINET - Diário Oficial 
On Line; assinatura do DOI PLUS - Diário Oficial 
Informatizado, coleção em dvd; assinatura do banco 
acesso livre; assinatura de manutenção da coleção em 
DVD-(DOI PLUS)

15.632,94 1 15.632,94

CD-065/09-01 SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
GRÁFICOS LTDA-EPP

05644040/0001-90 Broca para furadeira de papel, marca Numergraph, 5/16” 24,70 40 988,00
Broca para furadeira de papel, marca Fanton, 5/16” 24,70 20 494,00

CD-071/09-02 LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA 61069373/0001-03 Chapa mdf 15 mm – 2 faces em freijó rutilo, 
2,75x1,83x15mm

165,00 8 1.320,00

Rolo de fita com 20m p/revestimento de topo, 
22x0,45mm, c/20m

15,90 2 31,80

Chapa laminado decorativo padrão Steel Silver AD 305 
formica alum 8951 PF 3,05x1,22

355,00 1 355,00

CD-090/09-03 SANTO ANTONIO MATERIAIS E TINTAS LTDA. - EPP 04405129/0001-30 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 50mm x 1 
1/2",  em  PVC rígido para instalações de água fria; 
pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm2; atender às 
normas ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. Marca: 
Amanco

1,95 30 58,50

Tê de redução soldável 40x32 mm, em  PVC rígido para 
instalações de água fria; pressão máxima de serviço 7,5 
kg/cm2; atender às normas ABNT NBR 5680, NBR 
5647-3. Marca: Amanco

2,84 20 56,80

União soldável 50 mm, em  PVC rígido para instalações 
de água fria; pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm2; 
atender às normas ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. 
Marca: Amanco

12,87 20 257,40

Adesivo plático para tubo PVC, em pote de 850gr tigre 
53.02.011.9. Marca: Amanco

18,30 2 36,60

Mecanismo completo (torre, bóia , vedação do 
mecanismo de saída e acionador) para caixa de descarga 
acoplada com acionamento superior. Referência: Astra 
M3024/AC. Marca: Astra

49,17 10 491,70



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-090/09-04 CASA PEDROSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.
02237989/0001-87 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 40mm x 1 

1/4",  em  PVC rígido para instalações de água fria; 
pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm2; atender às 
normas ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. Marca: Tigre

1,70 10 17,00

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 60mm x 2", 
em  PVC rígido para instalações de água fria; pressão 
máxima de serviço 7,5 kg/cm2; atender às normas 
ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. Marca: Tigre  

4,80 10 48,00

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 75mm x 2 
1/2",  em  PVC rígido para instalações de água fria; 
pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm2; atender às 
normas ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. Marca: Tigre

8,30 20 166,00

Luva de correr em PVC rígido branco, diâmetro 40 mm, 
para instalações sanitárias, com bolsa de dupla atuação: 
soldável ou com anel de borracha. Marca: Tigre

10,70 10 107,00

Luva de correr em PVC rígido branco, diâmetro 50 mm, 
para instalações sanitárias, com bolsa de dupla atuação: 
soldável ou com anel de borracha. Marca: Tigre

12,60 10 126,00

Luva de correr em PVC rígido branco, diâmetro 60 mm, 
para instalações sanitárias, com bolsa de dupla atuação: 
soldável ou com anel de borracha. Marca: Tigre

16,70 10 167,00

União soldável 75 mm, em  PVC rígido para instalações 
de água fria; pressão máxima de serviço 7,5 kg/cm2; 
atender às normas ABNT NBR 5680, NBR 5647-3. 
Marca: Tigre

63,00 10 630,00

Válvula de saída com acionamento superior para caixa 
de descarga acoplada, Astra MS 243/Z. Marca: Astra

16,80 20 336,00

Conjunto de fechamento(bóia) para mecanismo de 
descarga acoplada, Astra KF 160. Marca: Astra

10,00 10 100,00

Grelha quadrada para ralo, branca 150 x 150 mm, em 
pvc. Atende a norma NBR 5688 Tigre 27.46.115.8. 
Marca: Tigre

2,00 20 40,00

CD-091/09-01 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA.

36003671/0001-53 Inscrição de 4 servidores (todos engenheiros) deste TRT, 
no curso 'Anteprojeto, projeto básico, projeto executivo 
e orçamento para licitação e contratação de obras e 
serviços de engenharia' a ser realizado nos dias 15 e 
16/06/2009, em São Paulo. 

1.690,00 4 6.760,00

CD-094/09-01 EDIÇÕES VÉRTICE-EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA.

07151477/0001-17 Livro - Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos 11ª Edição  - Justen Filho, Marçal – 
Editora Dialética

118,80 1 118,80

Livro - Direito Administativo, 13ª Edição – 2008 – 
Gasparini, Diógenes – Editora Saraiva

74,90 1 74,90

Livro - Direito Tributário – Coleção Elementos do 
Direito 9ª Edição –2008 – Sabbag, Eduardo de Moraes – 
Editora Saraiva

53,90 1 53,90

Livro - Curso de Direito Constitucional Positivo – José 
Afonso da Silva – Malheiros Editores

69,75 1 69,75



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-094/09-01 EDIÇÕES VÉRTICE-EDITORA E DISTRIBUIDORA 

DE LIVROS LTDA.
07151477/0001-17 Livro - Sistema de Registro de Preços e Pregão 

Presencial e Eletrônico – 3ªEdição – Revista, atualizada 
e ampliada, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

116,35 1 116,35

Livro - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, 
Joel de Menezes Niebuhr – Editora Fórum 2008

69,00 1 69,00

Livro - Registro de Preços – Aspectos Práticos e Jurídicos – 
Joel de Menezes Niebuhr – Editora Fórum 2008

23,40 1 23,40

Livro - Direito Administrativo – Atlas 21ed. 2008 – 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro

69,30 1 69,30

Livro - Contratação Direta sem Licitação – 7ª ed. 2007 – 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes – Ed. Fórum

107,40 1 107,40

Livro - Curso de Português Jurídico – Henriques, 
Antonio e Damião, Regina Toledo, Atlas – 10ed. 2007

46,20 1 46,20

CD-094/09-02 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A. 79065181/0001-94 Livro - Contrato Administrativo – Equilíbrio 
Econômico-Financeiro – Cella, José Renato Gaziero – 
Editora Jurua

24,99 1 24,99

Livro - Licitações e Contratos Administrativos – Uma 
visão  atual à luz dos Tribunais de Contas – Alvim, 
Arruda; Alvim, Eduardo Arruda; Tavolaro, Luiz 
Antonio  - Ed. Jurua

60,41 1 60,41

Livro - Código Civil Anotado, 14ª Edição – 2009 – 
Diniz, Maria Helena – Editora Saraiva

123,31 1 123,31

Livro - Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada 
– 10ª Edição - 2009

97,78 1 97,78

Livro - Comentários à Lei das Licitações e Contratações 
da Administração Pública, Pereira Jr, Jessé Torres, 
Editora Renovar

109,47 1 109,47

Dicionário da Língua Portuguesa 2008 com novas regras 
ortográficas- MiniAurélio-Positivo, Editora Posigraf

20.46 3 61,38

CD-094/09-03 ALFABETO JURÍDICO EDITORA LIVRARIA E 
DISTRIBUIDORA LTDA.

03350437/0001-43 Livro - Lei 8666/93 – Licitações, Contratos, Pregão, 
Sistema de Registro de Preços – Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes – Ed. Fórum

27,20 1 27,20

Livro - Comentários à Legislação do Pregão Comum e 
Eletrônico, 4ª Edição, 2005 - Justen Filho, Marçal – 
Editora Dialética

50,40 1 50,40

CD-096/09-01 AWL GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 05314928/0001-64 Bolsas para crachás de estacionamento em PVC cristal 0,826 2.000 1.652,00
CD-097/09-01 OPECO OPERAÇÕES COMERCIAIS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA
68926641/0001-05 Rádios portáteis com CD player , Marca: Coby. 81,70 2 163,40

CD-098/09-01 INST. DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO 
LTDA

01447737/0001-10 Aquisição de 100 (cem) unidades de faixa elástica , em 
látex, forte compressão, medindo 1,5m x 0,15m, a serem 
utilizadas para exercícios de alongamentos de membros 
superiores. Marca: ISP

15,615 100 1.561,50

CD-099/09-01 CELACADE-CENTRO LATINOAMERICANO DE 
CAPACITACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS S/
C LTDA.-ME.

48915029/0001-20 Participação de 3 servidores  no  seminário 
'Planejamento e Gestão de Materiais nos Almoxarifados 
dos Órgãos Públicos'. 

3.960,00 1 3.960,00

CD-101/09-01 EDITORA FORUM LTDA. 41769803/0001-92 Participação de 5 servidores no 'VII Fórum Brasileiro de 
Contratação e Gestão Pública'.

5.560,00 1 5.560,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-102/09-01 BARRETO ENGENHARIA LTDA. 02977651/0001-61 Participação  de 1 servidor  no Curso de Projeto de 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
1.890,00 1 1.890,00

Participação  de 1 servidor  no Curso de Projeto de 
Circuitos de Comandos Elétricos

1.260,00 1 1.260,00

CD-104/09-01 AVISO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02390710/0001-09 Porta-folhetos (displays) em acrícilo cristal 2mm com 
furos  para fl. tam. A4, com cobertura horizontal e fita 
adesiva dupla-face para fixação, tammanho final 
300x210mm.

17,37 150 2.605,50

CD-105/09-01 ELETRO TÉCNICA HATTORI LTDA. 61083218/0001-41 Conserto de 1 motobomba, marca Darka, motor Weg 
trifásico 25 cv, instalada no reservatório de água limpa 
(4º SS - TA) do Fórum Ruy Barbosa

1.045,00 1 1.045,00

CD-110/09-01 REBAL COMERCIAL LTDA. 44386134/0001-68 Lixeiras em material lavável, com tampa acionada por 
pedal, capacidade de 13,5 litros, marca Sanremo, ref. 
275.

17,00 20 340,00

CD-111/09-01 SERGIO SILVA LADEIRA - ME (CONAMORE) 08801387/0001-97 Lençóis de tecido de algodão, tamanho solteiro, de cor 
lisa, destinados ao Setor de Enfermagem.

14,60 20 292,00

CD-117/09-01 RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 00627473/0001-13 Carros para cilindro de oxigênio em tubo de ferro, rodas 
de 9' de borracha integral, capacidade para um cilindro 
com capacidade de 3m³, medidas 130x30x30 cm,.

155,00 2 310,00

PG-007/09-03 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 64088214/0001-44 Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50, 
aplicação café, características adicionais atóxico, de 
acordo com norma abnt, nbr 14865, peso mínimo 0,75, 
cor branco (pacotes com 100 unidades) .

0,62 6.000 3.720,00

PG-007/09-04 COMERCIAL ESTEVES RIBEIRÃO PRETO LTDA.-
EPP

71777825/0001-65 Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200, 
aplicação água, características adicionais atóxico, de 
acordo c/ norma abnt, nbr 14865, peso mínimo 2,20, cor 
branco. (pacote com 100 unidades). 

1,75 600 1.050,00

PG-010/09-01 A. GUTIERREZ COMERCIAL DE FERRAMENTAS E 
MÁQUINAS LTDA

05222657/0001-17 Bancada para mecânico com 2 gavetas.Madeira: Lyptus; 
Tampo: 50 mm. Espessura; Pés: 95 X 45 mm; Gaveta: 
410 mm larg. X 95 mm. alt. Dimensões: Largura de 
1800 a 2000mm, Profundidade mínima de 580mm e 
Altura mínima de 850mm.

549,50 2 1.099,00

Moto esmeril de bancada, ¾ CV de potência, 220 volts, 
60 hz, 3.600 RPM,  com  rebolo grana 320 de um lado, e 
escova de aço do outro, dupla isolação.

445,00 1 445,00

Serra tico-tico, 650 a 750 watts de potência, velocidade 
de rotação: de 500 à 1300 rpm, com velocidade variável, 
capacidade de corte: aço 10 mm, madeira 110 mm e 
alumínio 20mm, peso aproximado de 3,0 kg.

680,00 1 680,00

Esmerilhadeira industrial angular eletrônica de 115 mm 
(4 ½ pol.), 1.400 watts de potência máxima, 220 volts, 
60 hz; velocidade de rotação: 2.800 à 11.000 RPM ; 
sistema de segurança de supressão de carga de 
travamento, impedindo a colisão de engrenagens

345,00 1 345,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-010/09-01 A. GUTIERREZ COMERCIAL DE FERRAMENTAS E 

MÁQUINAS LTDA
05222657/0001-17 Serra mármore de 110mm (4 3/8 pol.), 1.300 watts de 

potência, 220 volts, 60 hz; velocidade de rotação mínima 
13.000 RPM; capacidade de corte de 34mm; uso de 
discos de corte refrigerados a seco ou a água; 
empunhadura adaptável.

333,00 1 333,00

Furadeira de bancada vertical, equipada com motor de 1 
CV, 220 volts, 60 hz, com 5 velocidades de rotação, 
compreendidas entre mínima de 600 RPM e a máxima 
de 3500 RPM, com mandril de 16 mm (5/8 pol.) e mesa 
ajustável em 45º para esquerda e direita.

545,00 1 545,00

Furadeira de impacto com mandril de 16mm (5/8 pol.), 650 
watts de potência mínima, 220 volts, 60 hz; 2 velocidades 
de rotação entre  900 à 1400 RPM; impactos por minuto 
entre 10000 à 15000 IPM;   2  empunhaduras: uma lateral 
longa e outra traseira em alça fechada.

705,00 1 705,00

Furadeira de impacto 16mm(5/8 pol.), funções simples 
rotação e rotação com impacto,  650 watts de potência 
mínima, 220 volts, 60 hz, velocidades de rotação  : de 0 
à 2.800 RPM, impactos por minuto: de 0 à 44.800, com 
empunhadura ergonômica e emborrachada, sentido de 
rotação reversível, e dupla isolação.

635,00 1 635,00

Furadeira a Bateria, 14.4 volts, número de rotações sem 
carga: 0-400/0-1200 rpm, máx. diâmentro de perfurações 
em aço/madeira: 11/32 mm, máx. diâmetro parafusos: 8 
mm, nivel de torque: 1-8 N.m, máx. torque duro/leve: 35/23 
N.m, mandril sem chave : 1-10 mm, bateria de 1,4 Ah 
carregador: 60 mim, 220 volts.

424,16 6 2.544,96

Martelete rotativo e rompedor de 28mm, 800 watts de 
potência mínima, 220 volts, 60 hz; três modos de operação: 
rotação simples, rotação com impacto e simples impacto; 
velocidade de rotação: de 0 à 1.100 RPM:  impactos por 
minuto: de 0 à 4.500; energia de impacto mínima de 2,9 
Joules; 2  empunhaduras: uma lateral longa emborrachada 
e outra traseira em alça fechada D, sentido de rotação 
reversível e dupla isolação, com sistema antivibração, 
capacidade broca 28mm coroa 80mm.

1.290,00 1 1.290,00

Martelete rotativo, 710 watts de potência , 220 volts, 
1050 rotações por minuto, 4050 impactos por minutos, 
Força de impacto 2,2 joules, capacidade de perfurar: 
concreto 14 mm, metal 13 mm, madeira 30 mm, peso 
médio 2,4 kg.

541,00 1 541,00

PG-010/09-02 COMERCIAL SÃO DOMINGOS DE MÁQUINAS E 
FERRAMENTAS

32238289/0001-78 Serra de esquadria profissional para marcenaria; Largura 
do Corte = 150mm; altura do corte = 120mm; Inclinação 
da serra = 48°; Inclinação da base = 48°; potência do 
motor = 2HP; voltagem = 220v. 

1.077,00 1 1.077,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-010/09-03 VETTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 08017578/0001-62 Desengrossadeira profissional para marcenaria; largura 

de mesa = 400mm; número de facas = 3; altura de corte 
= 220mm; velocidade de avanço = 7/14 m/min; remoção 
máxima por passada = 10mm; voltagem = 220v trifásica. 

9.569,99 1 9.569,99

Serra de fita profissional para marcenaria; diâmetro do 
volante= 600mm; Corte máximo: altura = 350mm, 
largura de 580mm; Dimensões da lâmina = 4800mmx 
até 1x0,5 pol.; Inclinação da mesa = 45°; Potência do 
motor = 2HP ; Voltagem = 220v trifásico.

6.219,99 1 6.219,99

PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Broca de  6  x 160 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

9,00 3 27,00

Broca de 8  x 160 mm de encaixe rápido com vídea SDS 
Plus para martelete 

9,00 3 27,00

Broca de 10 x 160 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

11,00 3 33,00

Broca de 14 x 160 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

17,00 3 51,00

Broca de 14 x 260 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

23,00 3 69,00

Broca de 18 x 260 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

45,00 3 135,00

Broca de 18 x 350 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

63,00 3 189,00

Broca de 22 x 260 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

59,00 3 177,00

Broca de 22 x 350 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

71,00 3 213,00

Broca de 26 x 400 mm de encaixe rápido com vídea 
SDS Plus para martelete 

35,00 3 105,00

Broca de 6 mm para concreto com ponta de vídea, 
segundo Norma DIN 8039 

2,50 30 75,00

Broca de 8 mm para concreto com ponta de vídea, 
segundo Norma DIN 8039 

3,00 30 90,00

Broca de 10 mm para concreto com ponta de vídea, 
segundo Norma DIN 8039 

3,50 30 105,00

Broca de 13 mm para concreto com ponta de vídea, 
segundo Norma DIN 8039 

5,00 10 50,00

Broca de aço rápido de 1/8", Norma DIN 338 HSS, 
haste helicoidal   

2,00 20 40,00

Broca de aço rápido de 3/16", Norma DIN 338 HSS, 
haste helicoidal   

3,00 20 60,00

Broca de aço rápido de 1/4", Norma DIN 338 HSS, 
haste helicoidal   

3,20 30 96,00

Broca de aço rápido de 5/16", Norma DIN 338 HSS, 
haste helicoidal   

4,18 20 83,60

Broca de aço rápido de 3/8", Norma DIN 338 HSS, 
haste helicoidal   

6,00 20 120,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Broca de aço rápido de 1/2", Norma DIN 338 HSS, 

haste helicoidal
11,80 10 118,00

Alicate rebitador pop; tipo alavanca; em aco cromo 
vanadio; tamanho nominal: 470mm; p/ rebite de 1/8, 
5/32, 3/16 e 1/4 polegada; cabo revestido em material 
isolante.

40,00 1 40,00

Jogo de serra copo de aço rápido, composto por: 02 
(dois) suportes(guias),  para serra copo de aço rápido, 15 
serras copo, nos seguintes diâmetros: 19, 25, 29, 32, 35, 
38, 41, 44, 47, 50,57, 61, 64, 70 e 76 mm (ou medidas 
aproximadas).

220,00 1 220,00

Alicate universal de 8”, em aço cromo vanadio,  com 
isolação para 1.000 volts, corte com tempera indutiva 
localizada, certificado.

20,00 2 40,00

Alicate universal de comprimento 180mm , em aço 
cromo vanádio,  com cabo isolado até  1 Kv, espessura 
12,5mm,  corte com tempera indutiva localizada, 
certificado.

80,00 3 240,00

Alicate de corte diagonal de 6”, em aço cromo vanadio, 
com isolação para 1.000 volts, corte com tempera 
indutiva localizada, certificado.

36,00 2 72,00

Alicate de corte diagonal modelo sueco, em aço cromo 
vanádio fosfatizado e faces lixadas, com cabo isolado até 
1 Kv, com tratamento térmico total e indução no corte, 
para corte de arame duro até 1 mm.   

69,00 3 207,00

Alicate de bico reto de 6”, em aço cromo vanadio, com 
isolação para 1.000 volts, corte com tempera indutiva 
localizada, certificado.

40,20 2 80,40

Alicate de bico para eletricista, em aço cromo vanádio, 
com cabo isolado até  1 Kv, com funções de corte e 
desencapamento de cabos, aperto de terminais, e com 
ranhuras na mandíbula sob a mesma.  (Referência 
Stanley)

81,00 3 243,00

Alicate bomba d'agua de 10”, em aço cromo vanadio. 35,00 1 35,00
Chave de FENDA de 3x80mm com cabo anatômico em 
polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acrodo com a norma NBR 9699

28,90 3 86,70



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave de FENDA de 6,5x150mm com cabo anatômico 

em polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste 
isolada de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, 
graxas, solventes orgânicos, produtos químicos, 
resistência a temperatura: ponto VCAT de 100º C, 
resistência à tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço 
trefilado 6150 (ou aço cromo vanadio) com acabamento 
niquelado polido, com tratamento térmico total para 
dureza 53 +/-3 HRC, de acrodo com a norma NBR 9699

6,40 3 19,20

Chave de FENDA de 8x150mm com cabo anatômico em 
polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acrodo com a norma NBR 9699

19,63 3 58,89

Chave de FENDA de 10x150mm com cabo anatômico 
em polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste 
isolada de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, 
graxas, solventes orgânicos, produtos químicos, 
resistência a temperatura: ponto VCAT de 100º C, 
resistência à tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço 
trefilado 6150 (ou aço cromo vanadio) com acabamento 
niquelado polido, com tratamento térmico total para 
dureza 53 +/-3 HRC, de acrodo com a norma NBR 9699

25,59 3 76,77

Chave de FENDA de 1/8” x 3” ou 3x80mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

3,20 1 3,20

Chave de FENDA de 1/8” x 4” ou 3x100mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

3,24 1 3,24



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave de FENDA de 1/8” x 6” ou 3x150mm com cabo 

anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 2 10,00

Chave de FENDA de 3/'16” x 3” ou 4x80mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

4,0 1 4,00

Chave de FENDA de 3/'16” x 4” ou 4x100mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 2 10,00

Chave de FENDA de 3/'16” x 5” ou 4x125mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

4,00 2 8,00

Chave de FENDA de 3/'16” x 6” ou 4x150mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

4,00 2 8,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave de FENDA de 1/4” x 4” ou 6,5x100mm com 

cabo anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 1 5,00

Chave de FENDA de 1/4” x 5” ou 6,5x125mm com 
cabo anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 2 10,00

Chave de FENDA de 1/4” x 6” ou 6,5x150mm com 
cabo anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 2 10,00

Chave de FENDA de 1/4” x 8” ou 6,5x200mm com 
cabo anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

6,00 2 12,00

Chave de FENDA de 5/16” x 6” ou 8x150mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

7,00 2 14,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave de FENDA de 5/16” x 8” ou 8x200mm com cabo 

anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

8,00 2 16,00

Chave de FENDA de 3/8” x 8” ou 10x200mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

9,00 2 18,00

Chave de FENDA de 3/8” x 10” ou 10x250mm com 
cabo anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistência a 
temperatura: ponto VCAT de 100º C, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

11,00 2 22,00

Chave PHILIPS de 1/8” x 3” ou 3x80mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

6,00 1 6,00

Chave PHILIPS de 1/8” x 4” ou 3x100mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

5,00 1 5,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave PHILIPS de 1/8” x 6” ou 3x150mm com cabo 

anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

6,00 1 6,00

Chave PHILIPS de 3/16” x 4” ou 4x100mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

6,00 2 12,00

Chave PHILIPS de 3/16” x 6” ou 4x150mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

9,00 2 18,00

Chave PHILIPS de 1/4” x 4” ou 6,5x100mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

6,00 2 12,00

Chave PHILIPS de 1/4” x 6” ou 6,5x150mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

8,00 2 16,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave PHILIPS de 5/16” x 6” ou 8x150mm com cabo 

anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

10,00 2 20,00

Chave PHILIPS de 5/16” x 8” ou 8x200mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

11,00 2 22,00

Chave PHILIPS de 3/8” x 8” ou 10x200mm com cabo 
anatômico em polipropileno rígido (ou pvc rígido), de 
alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 14985

18,00 2 36,00

Chave PHILIPS de 3x80mm com cabo anatômico em 
polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada , 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 9699

12,00 3 36,00

Chave PHILIPS de 4,5x80mm com cabo anatômico em 
polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada , 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 9699

18,00 3 54,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-011/09-01 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17194994/0001-27 Chave PHILIPS de 6x150mm com cabo anatômico em 

polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada , 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 9699

24,00 3 72,00

Chave PHILIPS de 8x150mm com cabo anatômico em 
polipropileno rígido (ou pvc rígido), com haste isolada , 
de alta resistência à impactos, resistente à ácidos, graxas, 
solventes orgânicos, produtos químicos, resistente a 
temperatura: ponto VCAT de 100ºC, resistência à 
tração: 400 à 600 Kgf/cm², haste em aço trefilado 6150 
(ou aço cromo vanadio) com acabamento niquelado 
polido, com tratamento térmico total para dureza 53 +/-3 
HRC, de acordo com a NBR 9699

25,00 3 75,00

PG-015/09-01 VALEMEC ELETROMECÂNICA LTDA. - ME 02156782/0001-88 Rodízio giratório, nome rodízio giratório, características 
adicionais material polipropileno, revestido de 
poliuretano de 12,5 cm de diâmetro, com rolamentos 
tipo SKF e calota, com placa de 10,5x0,8 cm e furação 
0,86/0,73x0,60/0,65 cm, aplicação carrinho de transporte 
de processo, capacidade carga 125 kg. 

15,00 600 9.000,00

Rodízio fixo, nome rodízio fixo, características 
adicionais material polipropileno, revestido de 
poliuretano de 12,5 cm de diâmetro, com rolamentos 
tipo SKF e calota, com placa de 10,5x0,8 cm e furação 
0,86/0,73x0,60/0,65 cm, aplicação carrinho de transporte 
de processo, capacidade carga 125 kg.

12,03 600 7.218,00

PG-015/09-02 CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA - ME. 08865901/0001-58 Carrinho distribuição, material bandeja aço espessura 
mínima 1,2mm, material estrutura aço galvanizado, tipo 
3 bandejas, tipo rodízio 2 fixos e 2 giratórios, 
comprimento 72 cm, largura 50 cm, altura máxima 112 
cm, características adicionais pintado por processo 
eletrostático, cor cinza, aplicação transporte de 
processos, bandeja plana com bordas de 5 cm 
acabamento tipo 'vira' sustentada por cantoneira com aba 
mínima 25x4mm separadas por 45cm, rodízios de 
polipropileno revestido de poliuretano de 12,5 cm de 
diâmetro com rolamentos tipo SKF e calota com placa 
de 10,5x0,80 cm e furação 0,86/0,73x0,60/0,65 cm, com 
guidão em tubo de aço 25mm soldado na lateral das 
rodas giratórias, capacidade de carga 125 kg por rodízio, 
as junções deverão ser soldadas.

399,40 50 19.970,00



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-016/09-01 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E 

ACESSO LTDA.
61099008/0001-41 Máquina protocoladora, material metal, funcionamento 

eletromecânico, impressão automática mínima 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, 
manter a configuração do numerador seqüencial por 24 
horas na falta de energia elétrica, 220V. 

1.173,33 15 17.599,95

Máquina protocoladora, material metal, funcionamento 
eletromecânico, impressão automática mínima 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, 
manter a configuração do numerador seqüencial por 24 
horas na falta de energia elétrica, 110V 

1.140,00 10 11.400,00

PG-017/09-01 SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 07065674/0001-13 Item 1 - 278609 - colchete de fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, tamanho nº 9, 
características adicionais com 46 mm de comprimento, 
corpo de 4,5 a 5 mm de largura, cabeça com mínimo 
de10 mm de diâmetro, espessura mínima 0,3mm

14.550,00

Item 2 - 278612 - colchete fixação, material aço, 
tratamento superficial latonado, tamanho nº 14, 
características adicionais com 75 mm de comprimento, 
corpo de 4,5 a 5 mm de largura, cabeça com mínimo 
de10 mm de diâmetro, espessura mínima 0,3mm

PG-017/09-02 F. M.  MATOS SUPRIMENTOS EPP 09480197/0001-88 Tesoura, material aço inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 15

1,849 300 554,70

PG-018/09-01 GLOBALJET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP. 03446305/0001-10 Bobina papel impressora, tipo papel térmico, cor branca, 
comprimento 365m, largura 76mm, características 
adicionais tipo rolo, 1 via, com diâmetro interno do 
tubete de 32 mm. - Marca: Kasty

0,91 200 182,00

Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 
25,40, aplicação impressora laser e jato tinta, formato 
retangular, altura 66,70, características adicionais 1 
papel carta, 3 colunas e 30 etiquetas por folha - Marca: 
Eticamp 

10,00 60 600,00

Etiqueta confeccionada em papel couchê, adesivo 
acrílico, largura da etiqueta de 104 a 108 mm, altura da 
etiqueta 60 mm, distância entre etiquetas (gap) mínimo 2 
mm, máximo 3 mm, dispostas em rolos com até 105 mm 
de diâmetro externo, com tubete interno de 1 polegada, 
para utilização em impressoras de transferência térmica, 
marca ARGOX, modelo OS214TT. Características 
adicionais: inodora e atóxica, o rolo deverá ter apenas 
uma coluna. - Marca: Eticamp

0,0088 3.000.000 26.400,00

PG-018/09-02 MEGAPEL COMERCIAL LTDA. 67440461/0001-56 Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo 
monoface, largura 48, comprimento mínimo 45, cor 
incolor, aplicação multiuso. - Marca: F. Pack

1,37 1.250 1.712,50



PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
PG-018/09-03 TOMCZAK & CIA. LTDA. 09474520/0001-00 Fita adesiva, material polipropileno, tipo monoface, 

largura 19mm, comprimento mínimo 30m, cor incolor, 
aplicação multiuso, características adicionais tubete 
interno 25mm.Marca: Fitflex / Flextape

0,68 5.000 3.400,00

PG-018/09-04 R. S. BRASIL COMERCIAL LTDA. 01005844/0001-98 Etiqueta adesiva, material papel alcalino, cor branca, 
largura 99,1, aplicação impressora laser e jato de tinta, 
altura 38,1, características adicionais A4 com 14 
etiquetas. Ref. A4363. - Marca: RS Brasil (caixa com 
100 folhas) 

4,85 3.000 14.550,00

PG-031/09-01 MARIA CAMPOS LUIZE 07173992/0001-06 Fontes de Alimentação Lenovo para Notebook 
(Adaptador de corrente alternada)  

72,39 69 4.994,91
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