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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-247/09-01 ELIZABETH OLIVEIRA CREPALDI DE ALMEIDA 087501878-56 Contratação de professora para ministrar a 1ª Etapa do 

Curso de LIBRAS - Língua brasileira de Sinais, para 
servidores deste Tribunal, nos dias 03, 05,10, 12, 17, 19, 
24 e 26 de novembro de 2009, no auditório da 
EMATRA 2.

9.600,00 1 9.600,00

CD-258/09-01 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA.

36003671/0001-53 Contratação do curso 'in company', para 25 
participantes: 'Como Depreciar e Reavaliar o Patrimônio 
Público', a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro 
de 2009.

15.730,00 1 15.730,00

PG-007/09-10 EDUARDO PAULO DA SILVA ZACARIAS-EPP 08689696/0001-17 papel higiênico, mat.celulose virgem, comprimento 
300m, largura 10cm, tipo gofrado, quantidade folhas 
simples, cor branca 

2,51 6.250 15.687,50

PG-007/09-11 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-007/09-13 SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 31875990/0001-35 papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 
30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, 
cor branca, características adicionais extra macio e sem 
perfume 

1,53 56.000 85.680,00

PG-007/09-14 EDUARDO PAULO DA SILVA ZACARIAS-EPP 08689696/0001-17 toalha de papel, material papel, tipo folha mín. 2 dobras, 
23X21, cor branca, caract.adicionais: : interfolhada, 
acondicionado em fardo de 1.000 fls, aplicação toaletes, 
fibra 100% celulose virgem, permitida variação de até 
1,5 cm na largura e até 3,5 no comprimento 

5,68 9.000 51.120,00

papel higiênico, mat.celulose virgem, comprimento 
300m, largura 10cm, tipo gofrado, quantidade folhas 
simples, cor branca

2,51 12.500 31.375,00

PG-007/09-15 OFFICER INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP 05355135/0001-93 sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, 
acidez neutro, aplicação anti-sepsia das mãos, 
características adicionais aromatizante erva doce, 
composição glicerina, agentes emolientes, triclosan 0,5%

7,90 400 3.160,00

PG-007/09-22 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-017/09-03 ÊXITO MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA 02577214/0001-50 fita máquina protocoladora, material nailon, aplicação 
Irce RDN 06

5,38 200 1.076,00

PG-017/09-08 SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 07065674/0001-13 caixas de 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

1,14 3.750 4.275,00

caixas de 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(

2,00 3.000 6.000,00

PG-017/09-09 PARTNER CLEAR - SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. 07324581/0001-66 cesto lixo, material polipropileno, capacidade 15, 
características adicionais sem tampa, altura 30, diâmetro 
base 24, diâmetro boca 24, cor cinza, formato cilíndrico.

7,47 200 1.494,00

PG-017/09-10 KAIROS COMERCIAL VAREJ. DE EQUIP. DE 
INFORMATICA ARTIGOS ESCRITORIO, MATERIAIS 
DE LIMPEZA ME.

09077455/0001-80 pasta arquivo, material cartão marmorizado, tipo 
suspensa pendular, largura 235, altura 375, cor parda, 
prendedor interno mola, características adicionais haste 
de metal, ponteiras

0,85 5.000 4.250,00

PG-018/09-08 MEGAPEL COMERCIAL LTDA. 67440461/0001-56 fita adesiva, material polipropileno, tipo monoface, 
largura 48, comprimento mínimo 45, cor marrom, 
aplicação multiuso

1,39 1200 1.668,00

PG-018/09-09 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 (caixas com 
100 folhas) 

9,70 1.500 14.550,00

PG-018/09-10 GLOBALJET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP. 03446305/0001-10 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 ( caixas com 100 folhas)

10,00 30 300,00

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 (milheiros)

8,80 1.500 13.200,00

PG-025/09-08 MEGAPEL COMERCIAL LTDA. 67440461/0001-56 almofada carimbo, material caixa plástico/metal, 
material almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho médio, cor azul, tipo entintada, 
comprimento mínimo 17 cm, largura mínima 10 cm

2,18 750 1.635,00



PG-025/09-09 SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 07065674/0001-13 caneta esferográfica, material plástico, material ponta 
aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita 
média, cor tinta azul, características adicionais orifício 
ventilação / selo inmetro / plástico cristal

0,15 15.000 2.250,00

caneta marca-texto, mat. plástico, tipo ponta 
chanfrada/polietileno, cor fluorescente amarela, tipo não 
recarregável, caract. adicionais traço 4 mm para destacar 
e 1 mm para sublinhar, filtro poliester, base d'água, 
atóxica, selo inmetro

0,44 375 165,00

corretivo líquido, material base d'água, pigmentos 
brancos e resina sintética, apresentação frasco, aplicação 
papel comum, volume 18, características adicionais 
atóxico, lavável e inodoro, secagem rápida

0,43 100 43,00

pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, 
tipo carga descartável, cor tinta azul, características 
adicionais para traços finos e largos

0,50 540 270,00

pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, 
tipo carga descartável, cor tinta preta, características 
adicionais para traços finos e largos 

0,50 540 270,00

PG-025/09-10 VIX COMERCIAL LTDA. - ME 02912094/0001-09 cola, composição à base de éter de poliglucosídeo, cor branca, 
aplicação papel, características adicionais atóxica e secagem 
rápida, tipo bastão mínimo 8g, selo inmetro

1,80 500 900,00

PG-025/09-11 F. M.  MATOS SUPRIMENTOS EPP 09480197/0001-88 pincel marcador permanente Cd, material plástico, tipo 
ponta poliéster, cor tinta vermelha, características 
adicionais ponta 2mm

1,00 600 600,00

PG-032/09-02 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL  S/A 01554285/0001-75 leitores e gravadores de cartão inteligente (smart card) 31,25 2.500 78.125,00
PG-072/09-01 TRIX TECNOLOGIA LTDA 54481502/0001-00 relógio eletrônico de ponto 600,00 20 12.000,00
PG-075/09-01 BELTGROUP DO BRASIL LTDA. 07037893/0001-99 unidades corda, material algodão, tipo trançada, 

diâmetro 30, cor azul marinho, ponteiras metálicas 
cromadas, comprimento mín. 150.

58,80 14 823,20

PG-075/09-02 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA. EPP 05440041/0001-12 placa identificação, nome placa identificação, material 
acrílico, dispositivo para encaixe na parte superior de 
pedestal com fita retrátil.

68,20 50 3.410,00

PG-075/09-03 BELTGROUP DO BRASIL LTDA. 07037893/0001-99 balizador fila, material corpo alumínio, material base 
ferro fundido, tipo retração automática da fita, formato 
corpo cilíndrico, material fita poliéster, comprimento fita 
2 a 2,4.

84,00 50 4.200,00

organizador, nome organizador de fila, material corpo 
alumínio, material base ferro fundido, tipo corda, 
formato corpo cilíndrico

92,40 15 1.386,00

PG-077/09-01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

04027894/0001-64 Compressas de gaze - pacotes de 500 compressas; 8,59 20 1271,80
Álcool Swabs - caixas contendo 200 unidades; 0,1476 25 738,00
Caixas para descarte de Perfuro Cortante (capacidade de 
3 litros cada) 

1,95 40 78,00

 Luvas de procedimento tamanho Médio - caixas 
contendo 100 unidades.

23,26 20 465,20



PG-078/09-01 VINNI LOAD INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS

09223424/0001-90 protetor capa processo, material pvc camurça, cor 
transparente, comprimento 50, largura 35. 
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 dentro

0,8414 450.000 378.630,00

PG-085/09-01 INFOROFFICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA ESCRITORIO LTDA.

05656881/0001-17 rolete entintado, cor tinta preta e vermelha, aplicação 
calculadora procalc lp-45, carac. adicionais ref. código 
IR40T

6,26 50 313,00

PG-085/09-02 MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.

02380940/0001-89 cinta elástica, material látex, forma circular, tamanho 18, 
características adicionais embalagem 100g, uso 
escritório

1,20 4.000 4.800,00

PG-085/09-03 VELUART COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP 02107038/0001-93 Item 3 - 278633 - (60 unidades) pincel quadro branco / 
magnético, material plástico, material ponta acrílico, cor 
preta.

1,49 60 89,40

Item 4 - 278634 - (60 unidades) pincel quadro branco / 
magnético, material plástico, material ponta acrílico, cor 
vermelha.

1,49 60 89,40

Item 5 - 278641 - (60 unidades) pincel quadro branco / 
magnético, material plástico, material ponta acrílico, cor 
azul.

1,49 60 89,40

PG-092/09-01 ADMAQ LTDA 71359939/0001-95 Item 1 - 291118 - fita máquina protocoladora, material 
náilon, características adicionais equipamento 
eletrônico, aplicação irce protoprint 320 - 120 Unidades.

15,00 120 1.800,00

Item 2 - 266472 - fita máquina protocoladora, material 
algodão, comprimento 1,50, largura 44, características 
adicionais roxa, aplicação dimep modelo 861 - 30 
Unidades

16,50 30 495,00

Item 3 - 270712 - fita máquina protocoladora, material 
náilon, comprimento 10, largura 9, características 
adicionais com haste longa, aplicação máquina 
protocoladora henry - 60 Unidades.

5,98 60 358,80

Item 4 - 293759 - fita máquina protocoladora, material 
náilon, características adicionais equipamento 
eletrônico, aplicação irce protoprint 310 - 120 Unidades

15,00 120 1.800,00

Item 6 - 257644 - fita impressora, material algodão, cor 
azul, largura 13, comprimento 3, características 
adicionais com anel, aplicação relógio de ponto Dimep - 
30 Unidades.

16,50 30 495,00

PG-092/09-02 ÊXITO MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA 02577214/0001-50 Fita impressora, mat. náilon, cor preta, largura 13, 
comprimento 5, carac. adicionais cartucho, aplicação 
relógio ponto amano ex3000

30,00 20 600,00



PG-093/09-01 M.V. MATTAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 
LTDA.

08425389/0001-29 caixa arquivo, papelão ondulado duplo Kraft, 360 x 250 
x 135mm, branca, mínimo 440g/m², impressão em preto, 
armazenamento de processos

0,95 30.000 28.500,00

PG-094/09-01 LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 04027335/0001-54 Chapa de MDF revestida em laminado nas duas faces, 
em melanímico de baixa pressão ''BP'', padrão Freijó 
Rutilo da Duratex ou similar compatível; dimensões: 
2750 x 1830 x 15mm

158,33 60 9.499,80

Chapa de laminado, tipo Fórmica, texturizada TX, cor 
preta; dimensões: 3080 x 1250 x 0,8mm 

87,25 4 349,00

PG-101/09-01 CONTGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. 94360567/0001-12 Aquisição de capa de processo em cartolina branca de 
240 g/m². 

0,1519 900.000 136.710,00

PA-022/09-01 PLASTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA

07509950/0001-95 fornecimento e instalação de concertina para o forum 
trabalhista de Barueri, sito a rua campos sales, 222, 
Barueri-SP, 

992,16 1 992,16
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