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CD-132/12-02 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02317176/0001-05 Participação de servidores deste Tribunal no curso 

''SIAFI GERENCIAL'', no período de 28 a 30 de agosto 
de 2012, na cidade de São Paulo.

344,00 2 688,00

CD-133/12-01 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA 30092431/0001-96 Aquisição de 15 armas do tipo Taser, não letais, para 
emprego nas atividades de segurança deste E.Tribunal.

3.318,60 15 49.779,00

CD-156/12-01 CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVIERA 
MONTEIRO

257849968-35 Contratação de professor para participar como um dos 
debatedores do evento ''Debate: A NOVA REDAÇÃO 
DO ARTIGO 6º DA CLT'', no dia 14 de agosto de 2012, 
no auditório da EJUD2, localizado no 10º andar do 
Fórum Ruy Barbosa

400,00 1 400,00

CD-170/12-01 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33641663/0018-92 Contratação do curso de educação continuada 'Gestão de 
Finanças Públicas', para um grupo de 40 servidores, nos 
dias 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2012 a 
ser realizado no auditório da EJUD, com carga horária 
de 32 horas/aula

40.922,42 1 40.922,42

CD-172/12-01 IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES 
JURÍDICAS LTDA.

43217850/0001-59 Assinatura anual do periódico 'Repertório IOB de 
Jurisprudência' 

1.890,00 1 1.890,00

Assinatura anual do periódico Orientador Trabalhista 
IOB

1.790,00 1 1.790,00

CD-173/12-01 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 07602781/0007-29 assinatura anual do jornal 'Diário de São Paulo'. 313,56 1 313,56
CD-177/12-01 ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 

EPP
02656150/0001-83 púpitos em acrílico cristal, modelo Sevilha, 1,20m, 

altura com mesa e base: 50cm de largura x 35cm de 
profundidade x 8,00mm espessura, com 4 rodízios 
giratórios transparentes.

665,00 2 1.330,00

CD-179/12-01 COFEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP 51017713/0001-07 scanners para detectar materiais dentro das paredes 
(vergalhões, conduítes, canos de água), para uso do 
Setor de Manutenção 

2,299,00 2 4.598,00

CD-180/12-01 MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA 
RESTAURANTES LTDA.

02808402/0001-42 garrafas térmicas em aço inox, ampola interna em aço 
inox, ampola interna em aço inox, com acionamento 
através de bomba, cabo em baquelite térmico, 
capacidade aproximada de 1,9 litros. Marca: Termolar.

195,00 10 1.950,00

CD-180/12-02 COMERCIAL J. CORREIA  LTDA. (SORRAIA 
PRESENTES)

46856217/0001-07 Bules para chá em inox, pequenos, com cabo em inox, 
considerar material de 1ª qualidade. Marca: Viel

38,60 04 154,40

Bules para chá em inox, grandes, com cabo em inox, 
considerar material de 1ª qualidade. Marca: Viel

49,20 06 295,20

Travessas retangulares em porcelana, com alças, 48,70 05 243,50



brancas, lisas, medidas aproximadas de 40cm de 
comprimento, 24,5 de largura, 45,5cm de altura, 
capacidade aproximada de 2.700ml. Marca: Oxford

CD-181/12-02 ALEXANDRE DEANA DE OLIVEIRA 11789390/0001-47 trincos (fechaduras) de sobrepor  para portas corta fogo, 
sem chaves.

39,98 200 7.996,00

CD-182/12-01 BARRETO ENGENHARIA LTDA. 02977651/0001-61 Inscrição de servidor nos cursos PBT - Projeto de 
Instalações Eletricas de Baixa Tensão, de 23 a 25/07/12, 
CIE1 - Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão parte 1 - Formação teórica  de 20 a 22/07/12 e 
CIE2 - Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão - Prática, de 22 a 24/10/12.

5.289,00 1 5.289,00

CD-183/12-01 GOMES D'ELIA EQUIPAMENTOS DE HIGIENE LTDA 
- ME

07045160/0001-04 Aquisição de 02 (dois) embaladores de guarda-chuvas 
em abs cinza, pintura eletrostática epóxi pó, proteção 
anti-ferrugem, acompanha refil com mil sacolas, 
permitida variações nas dimensões de até 1cm a serem 
utilizados no Edifício Sede no E.TRT da 2ª Região.

469,00 2 938,00

CD-183/12-02 GOMES D'ELIA EQUIPAMENTOS DE HIGIENE LTDA 
- ME

07045160/0001-04 sacola, material polietileno alta densidade, comprimento 
73cm, largura 15cm, espessura 0,030cm, cor 
transparente, tipo refil gofrado para serem utilizadas em 
embalador de guarda-chuvas em caixas com 1.000 
unidades

154,00 10 1.540,00

CD-184/12-01 PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA.

55215826/0001-60 Contratação de revisão preventiva da máquina de leitura 
óptica da marca 'PICSIS', modelo LMO-68R 3.1, tendo 
em vista a abertura do XXXVII Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz do Trabalho  Substituto do 
TRT da 2ª Região, entre os dias 10 e 11 de setembro, 
devido a necessidade de leitura óptica das fichas de 
respostas dos candidatos inscritos.

1.800,00 1 1.800,00

CD-186/12-01 PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA.

55215826/0001-60 Contratação de empresa para efetuar somente a leitura 
das folhas de respostas do XXXVI Concurso Público 
para provimento de Cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto do E.TRT da 2ª Região, que deverá ocorrer 
no dia 19 de outubro de 2012, para aproximadamente 
7.638 candidatos inscritos

4.200,00 1 4.200,00

CD-187/12-01 CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
INSDUSTRIAL LTDA.

62071089/0001-34 Inscrição de servidores no Work Shop Cuela, que será 
realizado no dia 17 de agosto de 2012 no Palácio de 
Convenções no Anhembi, São Paulo/SP

780,00 2 1.560,00

CD-188/12-01 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL - SENAC

03709814/0054-08 Inscrição de servidora no curso 'Mestre de Cerimônias' - 
Técnicas de Apresentação de Eventos, a ser realizado em 
São Paulo, no período de 07 a 23/08/2012.

543,00 1 543,00

CD-189/12-01 FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
LTDA.

13317281/0001-52 Participação de 2 servidores no curso 'VIII Forum 
Brasileiro de Controle da Administração Pública', as ser 
realizado no dias 08 e 09/08/2012, no Rio de Janeiro/RJ

1.980,00 2 3.960,00

CD-191/12-01 PROCIFARMED PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
FARMACÊUTICOS LTDA.

64639719/0001-50 Ácido Acetil Salicílico 100mg, caixa com 30 
comprimidos. Marca: EMS

5,00 2 10,00

Captopril 25mg, caixa com 30 comprimidos. Marca: 
Medley

15,90 2 31,80

Bromidrato de Fenoterol 5mg, solução para nebulização. 3,35 3 10,05



Marca: Teuto/ EMS
Hidrocortisona 100mg, injetável 5,00 20 100,00

CD-193/12-01 KFK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA - 
EPP

96418587/0001-22 Aquisição de 01 (uma) escada, tipo doméstica, em 
alumínio, com 3 degraus. Marca: Ágata. 

88,90 1 88,90

CD-194/12-01 ALESSANDRO TROVATO CÂNDIDO DE ANDRADE 138940448-02 curso: ''APRENDENDO A FAZER APRESENTAÇÕES 
EM IMPRESS'', nos dias 26 a 28 de junho de 2012, das 
19 às 21 horas, no auditório do 24º andar do Edifício 
Sede.

1.200,00 1 1.200,00

CD-196/12-01 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PROFISSIONAL LTDA

10290557/0001-68 chá mate, solto, caixas de 250 gramas 3,24 706 2.287,44

CD-198/12-01 LABORATORIO DE NEGOCIOS SSJ S/A 04515503/0001-50 Inscrição de servidores no curso ''6Ds: Agregando Valor 
ao Negócio'', nos dias 7 e 9 de agosto de 2012, na cidade 
de São Paulo e mais dez semanas de treinamento a 
distância.

1.560,00 3 4.680,00

PG-014/12-01 FORJAS TAURUS SA 92781335/0001-02 Aquisição de 9 (nove) armas de fogo calibre .40. 2.869,26 9 25.823,34
PG-042/12-01 FIPEL COMERCIAL DE FITAS E PAPEL LTDA. 03119421/0001-24 almofada carimbo, material caixa plástico reciclado, 

material almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, cor azul, tipo entintada, características adicionais 
comprimento mínimo 15cm, largura mínima 10cm.

2,50 400 1.000,00

PG-042/12-02 SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. - EPP 07065674/0001-13 clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, 
material metal, formato paralelo, características 
adicionais pintura antiferrugem.

0,71 2.000 1.420,00

colchete fixação, material metal, tratamento superficial 
cromado, tamanho nº 9, características adicionais com 
46 mm de comprimento, corpo de 4,5 a 5 mm de largura, 
cabeça com mínimo de 10 mm de diâmetro, espessura 
mínima 0,3mm.

1,6133 15.000 24.200,00

extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, 
tratamento superficial cromado, características 
adicionais 150x15 mm, tamanho 26/6.

0,62 1.500 930,00

fitilho, peso 1.000g, material plástico, características 
adicionais utilização amarração, largura mínima 7 mm.

3,42 2.000 6.850,00

PG-042/12-03 CARLINDO FIALHO DA SILVA EPP 00813050/0001-98 lápis preto, material corpo madeira, dureza carga hb, 
material carga grafite nº 2, normas técnicas abnt 
15236/2009.

0,11 6.000 680,00

PG-042/12-04 DATASUPRI BRASIL INFORMÁTICA LTDA 04479137/0001-21 apontador lápis, material plástico, tipo escolar, cor 
variada, tamanho médio, características adicionais 
quantidade de furos 1, lâmina de aço inoxidável 
inclinada, com depósito, normas técnicas abnt 
15236/2009.

0,50 1.500 750,00

borracha apagadora escrita, material plástico, 
comprimento mínimo 42mm, largura mínima 21mm, 
altura mínima 11mm, cor branca, tipo macia, material 
capa plástico de vinil, normas técnicas abnt 15236/2009.

0,57 2.000 1.140,00

tesoura, material aço inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento mínimo 15cm, características adicionais 
normas técnicas abnt nbr 15236/2009.

2,17 1.500 3.255,00

PG-043/12-01 VITANET COMERCIAL LTDA 12185204/0001-23 Bebedouro Garrafão - bebedouro: Gabinete em aço inox 328,3332 40 13.133,33



sem emendas. Base em plástica polipropileno de auto 
impacto. Tampa, aparador de copos, base do aparador de 
copos e separador de água em plástico polipropileno de 
alto impacto. Conexões hidráulicas internas em material 
atóxico. Torneiras em plástico ABS de alta resistência, 
sendo uma para água natural e outra para água gelada. 
Vazão aproximada 30 litros/horas (0.500 ml p/m). 
Reservatório de água em alumínio com pintura atóxico. 
Serpentina localizada na parte externa do reservatório. 
Controlador de temperatura através de termostato entre 
15° c e 4º capacidade de resfriamento 2,8l/h (em 
ambientes a 25°c) capacidade de água gelada 2,0 litros 
refrigeração através do compressor hermético altura 
990mm largura 270mm profundidade 380mm peso 14kg 
potência 154 w consumo 5,5 kw sistema de voltagem 
127v ou 220v garantia 12 meses. - procedência: 
nacional. marca: libell - modelo: master branco. 
Bebedouro Garrafão - bebedouro: Gabinete em aço inox 
sem emendas. Base em plástica polipropileno de auto 
impacto. Tampa, aparador de copos, base do aparador de 
copos e separador de água em plástico polipropileno de 
alto impacto. Conexões hidráulicas internas em material 
atóxico. Torneiras em plástico ABS de alta resistência, 
sendo uma para água natural e outra para água gelada. 
Vazão aproximada 30 litros/horas (0.500 ml p/m). 
Reservatório de água em alumínio com pintura atóxico. 
Serpentina localizada na parte externa do reservatório. 
Controlador de temperatura através de termostato entre 
15° c e 4º capacidade de resfriamento 2,8l/h (em 
ambientes a 25°c) capacidade de água gelada 2,0 litros 
refrigeração através do compressor hermético altura 
990mm largura 270mm profundidade 380mm peso 14kg 
potência 154 w consumo 5,5 kw sistema de voltagem 
127v ou 220v garantia 12 meses. - Procedência: 
Nacional. Marca: Libell - Modelo: master branco. 

331,0615 20 6.621,23

PG-043/12-02 MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 05062036/0001-13 ventilador, tipo coluna, tensão alimentação bivolt, 
características adicionais potência mínima motor 1/5 
CV, grade removível metálica cromada ou com pintura 
eletrostática na cor do aparelho, coluna ajustável com 
altura mínima de 180mm, oscilação e inclinação 
ajustáveis, cabo de força mínimo 2m, mínimo 3 hélices 
em plástico resistente, diâmetro mínimo de 60cm, 
quantidade mínima velocidade 3, cor preta ou polido, 
base circular.

118,33 60 7.099,80

ventilador, tipo mesa, potência mínima motor 1/5 CV, 
tensão alimentação bivolt, características adicionais 
grade removível metálica com pintura eletrostática na 
cor do aparelho, oscilação e inclinação ajustáveis, 
mínimo 3 hélices em plástico resistente, diâmetro 

89,80 30 2.694,00



mínimo 50cm, quantidade mínima velocidade 3, cor 
preta.

PG-043/12-03 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 09592204/0001-33 Bebedouro água, tipo pressão, características adicionais, 
tipo conjugado, 2 saídas com regulagem, jato/copo, 01 
saída p/criança e deficiente, jato, termostato externo, 
serpentina externa, voltagem 110V, material gabinete 
aço inoxidável, material corpo aço inoxidável, material 
reservatório água gelada aço inoxidável, sistema de 
filtragem interno, gás ecológico, altura mínima 95cm 
para adulto e 60cm para criança e deficiente. modelo: 
press side inox

479,75 40 19.190,00

Bebedouro água, tipo pressão, características adicionais, 
tipo conjugado, 2 saídas com regulagem, jato/copo, 01 
saída p/criança e deficiente, jato, termostato externo, 
serpentina externa, voltagem 220V, material gabinete 
aço inoxidável, material corpo aço inoxidável, material 
reservatório água gelada aço inoxidável, sistema de 
filtragem interno, gás ecológico, altura mínima 95cm 
para adulto e 60cm para criança e deficiente. modelo: 
press side inox

489,95 20 9.799,00

PG-043/12-04 CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - EPP 11333352/0001-85 Forno micro-ondas, nome forno de micro-ondas para 
cozinha, características adicionais: capacidade interna 
mínima de 28 litros, potência mínima 800 W, 110 V, cor 
branca, trava de segurança, prato giratório. Marca: 
Philco Modelo: PMS32

264,99 40 10.599,60

Refrigerador doméstico, nome refrigerador doméstico / 
geladeira, características adicionais: 110 V, capacidade 
líquida total mínima de 240 litros, prateleiras removíveis 
e reguláveis, termostato externo para regulagem de 
temperatura, pés niveladores, classe de 
consumo/eficiência energética ´A´, cor branca. Marca: 
Electrolux Modelo: RE28 

677,86 40 27.114,40

Refrigerador doméstico, nome refrigerador doméstico / 
geladeira, características adicionais: 220 V, capacidade 
líquida total mínima de 240 litros, prateleiras removíveis 
e reguláveis, termostato externo para regulagem de 
temperatura, pés niveladores, classe de 
consumo/eficiência energética ´A´, cor branca.Marca: 
Electrolux Modelo: RE28 

677,82 30 20.334,60

PG-043/12-05 CRISTIANE DE SOUZA LEMDENGUE - ME 07586061/0001-21 forno microondas, capacidade 28 l, potência 
mínima de 800 w, voltagem 220 v, características 
adicionais sistema de dupla emissão de ondas, cor 
branca marca: midea modelo: mm30el 

283,07 30 8.492,10

PG-045/12-01 ETIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 55883086/0004-82 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, de 11 watts 
de potência, tensão 220 volts, base E27, fluxo luminoso 
= 570 lm, temperatura de cor = 6.500K, IRC = 80-89, 
vida útil média = 8.000 hs, ref. Philips 
PLED11W220GENBLI.

6,05 300 1.815,00



Lâmpada fluorescente trifósforo tubular, tipo T8, de 16 
watts de potência, base G13, fluxo luminoso 
mínimo=1.200 lm, temperatura de cor= 4.000K, 
IRC=80-89, vida útil=15.000h (ref. Osram FO 16W840 
ou Phillips TLDRS16W S84). 

4,69 3000 14.080,00

Lâmpada multivapores metálicos versão compacta do 
tipo bipino, de 70 watts de potência, base G 12, fluxo 
luminoso = 5.800 lm, temperatura de cor = 4.200 K, 
IRC=92–96, vida útil = 12.000 h, ref. Philips CDM-
T70W/942.

64,25 200 12.850,00

PG-045/12-02 ELETRICA NEBLINA LTDA. 61505400/0001-43 Lâmpada fluorescente trifósforo tubular, tipo T8, de 32 
watts de potência, base G13, fluxo luminoso 
mínimo=2.700 lm, temperatura de cor=4.000K, IRC=85, 
vida útil=7.500h (ref. Osram FO 32W-840 ou Phillips 
TLDRS32W S84).

3,43 5.000 17.150,00

PG-045/12-03 GRAND COMERCE LTDA 12443367/0001-69 Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, tubular, de 
400W de potência, fluxo luminoso = 48.000 lm, 
IRC=25, temperatura de cor=1.950K, soquete E40, vida 
útil 24.000hs, ref. Phillips SON400W-N.

19,24 100 1.924,00

PG-045/12-04 PROLUX ILUMINAÇÃO LTDA. 12593397/0001-51 Lâmpada fluorescente compacta potência 9 watts, bulbo 
formato de “U” (T4), base 2G7 de 4 pinos, 
características adicionais: Temperatura de cor = 4000K, 
fluxo luminoso = 600 lm, IRC=80-89, ref. Osram Dulux 
S/E 9W/840.

7,25 200 1.450,00

PG-045/12-05 FAC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA-ME 00393471/0001-07 Lâmpada incandescente, tensão nominal 110 volts, 
potência nominal de 100 watts, base tipo E27, bulbo tipo 
bolinha, acabamento transparente.

0,99 100 198,00

PG-045/12-06 VALEPINHO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO 

05438576/0001-59 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica PL, de 23 
watts de potência, base E27, tensão 110-127V, fluxo 
luminoso = 1.370 lm, temperatura de cor = 6.500K, 
IRC=80-89, ref. Osram Duluxstar 23W/865.

5,35 500 2.675,00

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica PL, de 23 
watts de potência, base E27, tensão 220-240V, fluxo 
luminoso = 1.370 lm, temperatura de cor = 6.500K, 
IRC=80-89, ref. Osram Duluxstar 23W/865

6,69 500 3.345,00

Lâmpada  fluorescente  compacta,  potência  18Watts,  2 
pino,  base  G24D-2,  fluxo  luminoso  =1200  lm, 
temperatura de cor = 4.000K, IRC=80-89, vida média = 
10.000hs. Referência Dulux D 18W/840.

4,49 500 2.245,00

Lâmpada fluorescente, tipo compacta dupla, potência 26 
watts,  tipo base bipino,  características adicionais:  base 
G24d-3, fluxo luminoso =1800lm, temperatura =4000K, 
IRC=80-89, vida média = 10.000hs. Referência Osram 
Dulux D 26W/840.

5,99 500 2.995,00

Lâmpada fluorescente compacta, potência 42 watts, base 
GX24q-4  de  4  pinos,  características  adicionais: 
Temperatura de cor = 4000K, fluxo luminoso = 3200lm, 

28,99 100 2.899,00



IRC=82,  vida  média  =10.000hs.  Ref.  Philips  PL-
T/4P42W/840NG.

Lâmpada  fluorescente  trifósforo  tubular,  tipo  T12,  de 
110 watts (HO) de potência, base DCE, fluxo luminoso 
mínimo=9.500 lm, temperatura de cor=4.000K, IRC=85, 
vida útil=7.500h (ref. Phillips TLTRS110W S84).

22,48 50 1.124,00

Lâmpada incandescente refletora halógena, tipo da base 
E27,  tensão  nominal  220v,  potência  75w,  abertura  de 
facho  30º,  tipo  PAR-30,  características  adicionais: 
temperatura  cor  =  2900K,  intensidade  luminosa  2.000 
cd,  IRC=100,  vida  mediana  =  2.500hs.  Referência 
PAR30S -75w230-30.

15,29 300 4.587,00

Lâmpada  de luz mista, 160 watts, 220 volts, base E27, 
bulbo  E24,  IRC=61,  temperatura  =3600K,  fluxo 
luminoso=  3150  lm,  vida  útil  =  9000hs,  ref.  Philips 
ML160W-IMP.

7,19 100 719,00

PG-048/12-01 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 64088214/0001-44 papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 
30 m,  largura 10 cm,  tipo picotado,  quantidade folhas 
dupla, cor branca, características adicionaisextra macio e 
sem perfume 

0,64 51.200 32.768,00

PG-048/12-02 S S SCHITINI CARDOSO LIMPEZA - ME 06065751/0001-72 papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 
mínimo 300m, largura 10cm, quantidade folhas dupla, 
cor branca, características adicionais material 100% 
fibra natural virgem (celulose virgem), não reciclado, 
alto poder de absorção, extra macio e sem perfume, 
gramatura mínima 30 g/m2, Classe I de acordo com 
ABNT NBR 15464-10:2010, com certificação florestal 
(referência: FSC, Cerflor).marca nobre/ paper nobre 
artefatos de papel ltda 

7,11 5.000 35.550,00

toalha de papel, material papel, tipo folha 3 dobras, 
comprimento mínimo 23cm, largura entre 21 e 23cm, 
cor branca, características adicionais interfolhada, não 
reciclado, gramatura mínima 34g/m², aplicação higiene 
pessoal, material 100% fibra natural virgem (celulose 
virgem), folha simples, alto poder de absorção, Classe I 
de acordo com ABNT NBR 15464-7:2007, 
acondicionada em pacotes plásticos com no mínimo 150 
fls e fardo ou caixa com no mínimo 1.000 fls, com 
certificação florestal (referência: FSC, Cerflor ; marca 
nobre paper / fabricante: nobre artefatos de papel ltda 

14,50 60.000 870.000,00

PG-048/12-05 PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. 00504095/0001-80 Papel higiênico, material fibras celulósicas, comp. 
mínimo 21,5cm, larg. 11cm, tipo interfolhado, folha 
dupla, cor branca, 100% fibra natural virgem, extra 
macio, sem perfume, gramatura mínima 30 g/m², classi I 
de acordo com ABNT NBR 15464-2:2007, admitida 

86,40 960 82.944,00



variação de 5% na largura, acondicionado em pacotes 
plásticos com no mínimo 8.000 fls, com certificação 
florestal (referência: FSC, Cerflor). 

PG-049/12-01 TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 
LTDA.

00809489/0001-47 fusor, código jc96-03406a, aplicação impressora laser 
samsung ml3560/3561nd, características adicionais 
modelo original,  110V.

400,00 25 10.000,00

PG-049/12-02 MICROSENS LTDA. 78126950/0003-16 fusor, código jc96-02693a, aplicação impressora laser 
samsung ml2551nd, características adicionais modelo 
original,  110V.

323,00 5 1.618,00

369797 - fusor, código jc96-03957a, aplicação 
impressora sansung laser ml-4551n e ml-4551nd, 
modelo original, características adicionais 110V.

428,00 150 64.200,00

fusor, código jc96-04991a, aplicação impressora 
multifuncional samsung scx6545n, características 
adicionais modelo original, 110V.

508,00 5 2.540,00

PG-050/12-01 QUALITY PRESS GRÁFICA EDITORA LTDA - EPP 10482914/0001-90 Agendas para o ano de 2013 11,14 2.800 31.192,00
PG-052/12-01 COPY CENTER LTDA. 10508381/0001-78 cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 

impressora phaser 61806280dn, tipo cartucho original, 
cor ciano, referência cartucho 2 106r01400

251,00 30 7.530,00

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 61806280dn, tipo cartucho original, 
cor magenta, referência cartucho 2 106r01401

259,93 30 7.797,90

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 61806280dn, tipo cartucho original, 
cor amarela, referência cartucho 2 106r01402

238,4666 30 7.154,00

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 61806280dn, tipo cartucho original, 
cor preta, referência cartucho 2 106r01403

237,32 30 7.119,60

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 7760, tipo cartucho original, 
durabilidade 25.000 páginas, referência cartucho 1 
106r01160, cor cyan

428,33 9 3.854,97

cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência 
impressora phaser 7760, tipo cartucho original, 
durabilidade 25.000 páginas, referência cartucho 1 
106r01161, cor magenta

338,33 9 3.044,97

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

366,09 9 3.294,81

peça / acessório - impressora / copiadora, tipo cartucho 
resíduo, referência 108r00575, aplicação impressora 
xerox phaser 7760, características adicionais original, 
para 27.000 páginas

142,55 9 1.282,95

unidade imagem, referência 108r00713, tipo uso 
impressora xerox phaser 7760, durabilidade 35.ooo 
cópias

650,00 18 11.700,00

fusor, código 115r00049, aplicação impressora xerox 999,66 6 5.997,96



phaser 7760, tensão alimentação 110 v, modelo original, 
capacidade 100.000 páginas

PG-052/12-02 DELIRIUS PRONTA ENTREGA LTDA 26108621/0001-87 cartucho toner impressora / copiadora xerox, 
referência impressora phaser 7760, tipo cartucho 
original, durabilidade 25.000 páginas, referência 
cartucho 1 106r01162, cor amarela 

442,77 9 3.984,93

PA-007/12-01 FRAGCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 12353625/0001-16 fragmentadora, capacidade de corte mínimo de 25 folhas 
(A4/ 70g/m²/0, potência mínima 460 watts, volume 
mínimo do cesto 35L, Voltagem: 110. Motor de indução 
magnética. Tipo de corte: tiras de no máximo 6mm; 
capacidade de fragmentação de cartões magnéticos, 
disquetes, CD's, grampo 26/6 e clipes2/0; com nível de 
segurança mínimo 2 (DIN 32.757-1)

2.079,00 15 31.185,00
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