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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-213/13-01 VIRTUALA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME 17163363/0001-40 Aquisição de Adipômetro científico para a seção de 

copas, nutrição e dietética.
Marca Sanny.

891,00 1 891,00

CD-272/13-01 ECCOLOJA NIPPON COM. EQUIP. SINALIZ. E 
SEGURANÇA LTDA - ME

04122408/0002-78 Aquisição de giroleds cônicos na cor azul 339,77 3 1.019,31

CD-296/13-01 NOVAL BENTO POLICARPO JUNIOR - (MEGASEG) 18047298/0001-50 Aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de detectores 
de metais portáteis com ajuste de sensibilidade, e três 
maneiras de detecção sonoro, vibratório e visual, 
recarregável em rede elétrica, conforme relação anexa.

180,00 25 4.500,00

CD-307/13-01 SIS FORMS CONFECÇÕES LTDA. - ME. 74636465/0001-70 Aquisição de 70 uniformes (gandolas/parkas) para uso 
dos Agentes de Segurança 

79,00 70 5.530,00

CD-312/13-01 UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA. - ME. 12273527/0001-79 Aquisição de plástico reprografia, polaseal, transparente 
com solda, medindo 70X100 mm e espessura de 0,07 
0,07, aplicação para plastificação  Marca: Mares.

10,55 100 1.055,00

CD-315/13-01 IVONE FERREIRA OLESKI - EIRELI - ME 17903455/0001-10 Licenças Final Cut Pro X (D6109Z/A) 999,48 2 1.998,96
Licenças Motion 5 (D6110Z/A) 296,935 2 593,87
Licenças Compressor 4 (D6111Z/A) 148,485 2 296,97
Licenças OS X Motion Lion (D6377Z/A) 144,485 2 288,97
Licenças Mac OS X 10.6 Snow Leopard (MC573Z/Z) 124,985 2 249,97

CD-316/13-02 EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA. 

07151477/0001-17 Livros leg. de Direito Internacional – Código Seco 47,70 2 95,40
Código Comercial, civil etc – Ed. Rev.dos Tribunais 66,70 2 133,40

CD-317/13-01 LEMARINK CARTUCHOS EIRELLI - EPP 18436917/0001-07 Cartuchos de tinta p/ plotter, designjet t1110, ref. 
cartucho c9403a, tipo original, preto mate, marca hp .

200,00 5 1.000,00

Cartuchos de tinta p/ plotter, designjet t1110, ref. 
cartucho c9474a, tipo original, cinza - marca hp .

209,59 5 1.047,95

CD-317/13-02 JOÃO GUILHERME GONDIM FERREIRA 16719998/0001-19 Cartuchos de tinta para plotter, designjet t1110, 
referência cartucho c9370a, preto fotográfico, marca hp.

196,60 5 983,00

Cartuchos de tinta p/ plotter, designjet t1110, referência 
cartucho c9371a, ciano, marca hp.

197,00 3 591,00

Cartuchos de tinta para plotter, designjet t1110, 
referência cartucho c9372a, cor magenta, marca hp.

194,66 3 583,98

cartuchos de tinta para plotter, designjet t1110, 
referência cartucho c9373a, amarela - marca hp.

198,00 3 594,00

CD-320/13-01 DUARTE NASCIMENTO JANUÁRIO JUNIOR 126592538-03 Contratação de professor para ministrar aula prática 
integrante do I Curso de Segurança Institucional aos 

2.400,00 1 2.400,00



Magistrados do TRT 2ª Região, no dia 30 de novembro 
de 2013.

CD-323/13-01 MARCO ANTONIO GUIMARÃES CANCELLO 800795638-72 Contratação do Sr.Marco Antonio Guimarães Cancello, 
representante e responsável pelo quinteto de sopros 
conclave, para apresentação de recital de música clássica
e popular brasileira, por ocasião do encerramento do ano
letivo da Escola Judicial, no dia 09/12/2013.

800,00 1 800,00

CD-323/13-02 OTINILO MORAES GALVÃO PACHECO 051769478-62 Contratação do quinteto de sopros conclave, para 
apresentação de recital de música clássica e popular 
brasileira, por ocasião do encerramento do ano letivo da 
Escola Judicial, no dia 09/12/2013, no Edifício Sede.

800,00 1 800,00

CD-323/13-03 RONALDO ARAUJO PACHECO 033583718-24 Contratação do quinteto de sopros conclave, para 
apresentação de recital de música clássica e popular 
brasileira, por ocasião do encerramento do ano letivo da 
Escola Judicial, no dia 09/12/2013, no Edifício Sede.

800,00 1 800,00

CD-323/13-04 MÁRIO SÉRGIO ROCHA 666543358-72 Contratação do quinteto de sopros conclave, para 
apresentação de recital de música clássica e popular 
brasileira, por ocasião do encerramento do ano letivo da 
Escola Judicial, no dia 09/12/2013, no Edifício Sede.

800,00 1 800,00

CD-323/13-05 ROBERTO ALVES RODRIGUES DE ARAUJO 082734688-36 Contratação do quinteto de sopros conclave, para 
apresentação de recital de música clássica e popular 
brasileira, por ocasião do encerramento do ano letivo da 
Escola Judicial, no dia 09/12/2013, no  Edifício Sede.

800,00 1 800,00

CD-323/13-06 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29979036/0001-40 contribuição patronal referente a contratação do quinteto
de sopros para apresentação de recital de música clássica
e popular brasileira, por ocasião do encerramento do ano
letivo da escola judicial no dia 09/12/2013.

800,00 1 800,00

CD-324/13-01 N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. 07797967/0001-95 Serviço de assinatura, por 12 meses, com direito de 
acesso de 3 usuários distintos (sendo 1 cortesia), da 
ferramenta de pesquisa Banco de Dados, destinada a 
pesquisa de mercado para estimar os custos de 
contratações de serviços de TI deste Tribunal. 

7.990,00 2 15.980,00

CD-325/13-01 ALAC IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS 
LTDA. - EPP

04191842/0001-29 Aquisição de 6 placas em aço escovado,  tamanho 20 x 
15 cm, processo digital, cores dizeres e logo em preto, 
acabamento em borda polida, modelo TRT, embalagem 
em estojo veludo preto ou azul .

240,00 6 1.440,00

CD-326/13-01 PRINT MAKER LTDA - ME 03070616/0001-27 Copo e moringa em vidro, 500 ml, com logotipo do 
Tribunal impresso em duas cores.

20,65 60 1.239,00

CD-327/13-01 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL LTDA

07799454/0001-13 Inscrição de servidores deste Tribunal no curso '' 
Avaliação de Controle Interno com foco no COSO 
Report'', nos dias 17 a 18 de dezembro de 2013, na 
cidade de Brasília

1.800,00 3 5.400,00

CD-328/13-01 PERSAID COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 00803811/0001-20 Instalação de piso vinílico modulado no Auditório da 
EJUD - Fórum Ruy Barbosa

44,42 180 7.995,60

CD-329/13-01 DI CONSTAN COMERCIAL LTDA - EPP 04100175/0001-21 Aquisição de mesa higienizadora de documentos, 
confeccionada em madeira revestida externamente na 
cor marfim, água como elemento filtrante, largura 
mínima da área de trabalho de 110cm, com área de 

6.594,00 1 6.594,00



sucção e exaustor tipo axial, tampa basculante em 
acrílico, rodízios com freio, lâmpada fluorescente com 
filtro ultravioleta, painel com interruptores para lâmpada
e motor, leds indicadores para controle do nível da água 
do filtro, reservatório próprio, voltagem 110V, modelo 
113. Marca: Di Constan

CD-329/13-02 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP 12134879/0001-43 Aquisição de 05 aparelhos termo-higrômetro, relógio 
digital, display de cristal líquido, faixa de temperatura 
de, no mínimo, -10 a +50 graus, medição da umidade 
relativa, operação com pilhas, precisão mínima 1ºC/ 5%,
Modelo HT-600, marca: Instrutherm. 

62,40 5 312,00

CD-332/13-01 VEGESILKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE PAPEIS 
LTDA ME

26280198/0001-06 Aquisição de 20 rolos de papel sulfite, material celulose 
vegetal, cor branca, gramatura 90, comprimento 50, 
aplicação impressora ploter, largura 0,914, para a 
Coordenadoria de Engenharia. Marca: Polyset.

28,50 20 570,00

PG-076/13-01 Luanda Comércio de Suprimentos Para Informática Ltda. 10742589/0001-57 Borracha apagadora escrita, material plástico, 
comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor 
branca, tipo macia, material capa plástico de vinil

0,41 1.000 410,00

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

2,49 1.000 2.490,00

PG-076/13-02 Ampolo Distribuidora de Materiais Para Escritório EIRELI
- EPP

11384692/0001-35 Calculadora eletrônica, número dígitos 10 un, tipo bolso,
aplicação financeira, fonte alimentação bateria

7,125 200 1.425,00

Lápis borracha, material madeira, diâmetro carga 4 mm, 
formato corpo cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, 
comprimento total 175 mm, aplicação tinta/ grafite

2,025 200 405,00

Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 
mm, dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, 
características adicionais nº 2, apontado, material carga 
grafite

0,3875 4.000 1.550,00

Régua escritório, material acrílico, comprimento 30 cm, 
graduação centímetro/ milímetro, tipo material rígido, 
cor cristal, características adicionais transparente/largura
de 3,5 cm

0,62 1.000 620,00

PG-076/13-03 Inforaio Informática Ltda - ME 07708418/0001-05 Tesoura, material aço inoxidável, material cabo 
propileno, comprimento 5 pol, características adicionais 
cor preta/extra corte/uso escolar

5,97 1.200 7.164,00

PG-089/13-01 Bertanha e Castro - ME 07588422/0001-79 Rádios Portáteis UHF-FM; Faixa de Operação de 403 a 
470 mHz; Chave seletora de potência de saída em 
potência baixa de 1W e potência alta de 4W; Mínimo de 
12 canais programáveis; Identificação de chamada PTT-
ID; Botão de emergência; Transmissão interna operada 
por VOX; Eliminação de canal ruidoso; Indicador de 
carga de bateria; Verificação de rádio (recepção); 
Inibição Seletiva (recepção); Compreensão de voz; 
Alerta e identificação de chamada; Sinal e alerta de 
emergência; Indicador de carga de bateria; Clip de 
Cinto; Bateria Li-Ion recarregável de ultra-alta 

577,25 44 25.399,00



capacidade com duração mínima de 10 (dez) horas de 
uso em alta potência, por ciclo de carga; Carregador de 
baterias inteligente, tipo mesa, 110 - 220V, para carga 
completa em até 120 minutos; Manual de operações e 
serviço em português; Programação dos rádios nas 
frequências autorizadas a este Tribunal.
Fones de ouvido c/ microfone de lapela, totalmente 
compatíveis com os rádios portáteis ofertados.

59,15 59 3.489,85

Bateria Li-Ion recarregável de ultra-alta capacidade com 
duração mínima de 10 (dez) horas de uso em alta 
potência, por ciclo de carga; exatamente igual a dos 
rádios adquiridos (mesmas características e tipo).

170,00 10 1.700,00

PG-105/13-01 Flexform  Indústria Metalúrgica Ltda 49058654/0001-65 Cadeira comum, nome cadeira comum, características 
adicionais tipo reunião, espaldar médio, braços fixos, cor
cinza, Modelo Erme 002.

616,54 300 184.962,00

PG-107/13-01 VLP Comércio e Instalações Elétricos Ltda - EPP 11041213/0001-88 Inversor eletrônico CC para lâmpada fluorescente 
compacta 4 pinos, potência de 9 watts, de 24 volts DC, 
freq. 25 KHz, garantia de 2 anos. Referência: INTRAL 
CC-1209

13,45 100 1.345,00

PG-107/13-02 Domivan Indústria e Comércio Lda 08227387/0001-25 Reator eletrônico,1x 32W, 220V, monovolt, carcaça 
metálica. Aplicação: lâmpadas fluorescentes. 
Características adicionais: partida instantânea, corrente 
0,16A, consumo lâmpada e reator 34W, fator potência 
0,99, fator fluxo luminoso 1,00 , distorção harmônica 
<10%, tolerância na tensão nominal +6% -10%, circuito 
de proteção contra condições anormais c/ 
autodesligamento. Garantia de 2 anos do fabricante. 
Certificado NBR 14417 e NBR 14418. Referência: 
Philips EL132A26PS.

15,09 1.000 15.090,00

PG-107/13-03 Eletrica 5 Estrelas Eireli – EPP 16978810/0001-57 Reator eletrônico, 2 x 16W, 220V, monovolt. Aplicação:
lâmpadas fluorescentes. Características adicionais: reator
eletrônico, partida instantânea, corrente 0,16A, consumo
lâmpada e reator 33W, fator potência 0,98, fator fluxo 
luminoso 1,00, distorção harmônica <15%, tolerância na
tensão nominal +6% -10%, circuito de proteção contra 
condições anormais c/ autodesligamento, ligação das 
lâmpadas a 6 fios. Garantia de 2 anos do fabricante. 
Certificado NBR 14417 e 14418. Referência: Philips 
EL216A26PS.

26,55 500 13.275,00



Reator eletrônico, 2 x 32W, 220V, monovolt, carcaça 
metálica. Aplicação: lâmpadas fluorescentes. 
Características adicionais: reator eletrônico, partida 
instantânea, corrente 0,32A, consumo lâmpada e reator 
70W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00, 
distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal
+6% -10%, circuito de proteção contra condições 
anormais c/ autodesligamento, ligação das lâmpadas a 6 
fios. Garantia de 2 anos do fabricante. Certificado NBR 
14417 e 14418. Referência: Philips EL232A26

25,83 4.000 103.320,00

Reator eletrônico, 2x32W, 127V, monovolt, carcaça 
metálica. Aplicação: lâmpadas fluorescentes. 
Características adicionais: reator eletrônico, partida 
instantânea, corrente 0,54A, consumo lâmpada e reator 
67W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00, 
distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal
+6% -10%, circuito de proteção contra condições c/ 
autodesligamento, ligação da lâmpada a 6 fios. Garantia 
de 2 anos do fabricante. Certificado NBR 14417 e NBR 
14418. Referência: Philips EL232A16.

29,50 500 14.750,00

Item 6 – 500 peças de Reator eletrônico, quantidade 
lâmpadas: 1, potência lâmpada 32W, tensão alimentação
127V, monovolt, carcaça metálica. Aplicação lâmpadas 
fluorescentes, características adicionais: partida 
instantânea, corrente 0,28A, consumo lâmpada e reator 
35W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00 , 
distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal
+6% -10%, circuito de proteção contra condições 
anormais c/ autodesligamento. Garantia de 2 anos do 
fabricante. Certificado NBR 14417 e NBR 14418. 
Referência: Philips EL132A16.

28,02 500 14.010,00

PG-111/13-01 Luiz Carlos Gomes da Silva 16665855/0001-71 Cabo flexível Vermelho, material cobre nu, têmpera 
mole, isolamento termoplástico em dupla camada de 
poliolefínico não halogenado, tensão de isolação 750V, 
seção nominal 2,5mm². Características adicionais: 
encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, 
certificação INMETRO, embalagem em caixa de 
papelão de 100m, normas NBR 13248, NBR NM 280, 
NBR 13570. Referência: Prysmian Afumex Plus.

0,96 3.000 2.880,00

Cabo flexível Preto, material cobre nu, têmpera mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada de 
poliolefínico não halogenado, tensão de isolação 750V, 
seção nominal 2,5mm². Características adicionais: 
encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, 
certificação INMETRO, embalagem em caixa de 
papelão de 100m, normas NBR 13248, NBR NM 280, 
NBR 13570. Referência: Prysmian Afumex Plus

0,94 3.500 3.290,00



Cabo flexível Azul Claro, material cobre nu, têmpera 
mole, isolamento termoplástico em dupla camada de 
poliolefínico não halogenado, tensão de isolação 750V, 
seção nominal 2,5mm². Características adicionais: 
encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, 
certificação INMETRO, embalagem em caixa de 
papelão de 100m, normas NBR 13248, NBR NM 280, 
NBR 13570. Referência: Prysmian Afumex Plus.

0,99 3.000 2.970,00

Cabo flexível Verde/Amarelo (Brasileirinho), material 
cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em 
dupla camada de poliolefínico não halogenado, tensão 
de isolação 750V, seção nominal 2,5mm². 
Características adicionais: encordoamento classe 5, 
isolação sem chumbo, certificação INMETRO, 
embalagem em caixa de papelão de 100m, normas NBR 
13248, NBR NM 280, NBR 13570. Referência: 
Prysmian Afumex Plus.

1,01 2.000 2.020,00

Cabo flexível Verde, material cobre nu, têmpera mole, 
isolamento termoplástico em dupla camada de 
poliolefínico não halogenado, tensão de isolação 750V, 
seção nominal 2,5mm². Características adicionais: 
encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, 
certificação INMETRO, embalagem em caixa de 
papelão de 100m, normas NBR 13248, NBR NM 280, 
NBR 13570. Referência: Prysmian Afumex Plus.

1,01 2.000 2.020,00

Cabo flexível 2 vias de seção nominal 2,5mm², material 
cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em 
PVC, tensão de isolação 300V. Características 
adicionais: encordoamento classe 5, isolação sem 
chumbo, certificação INMETRO, embalagem em rolo de
100m, NBR 13249, NBR NM 280. Referência: 
Prysmian Plastiflex

2,00 200 400,00

PG-114/13-01 São Paulo Distribuidora de Suprimentos Ltda Me 17899606/0001-03 Cartucho toner impressora HP, tipo cartucho original, 
durabilidade 10.500 páginas, referencia cartucho 
CE250X, cor preta, para impressora Laserjet 3525DN

349,00 10 3.490,00

PG-120/13-01 Prolux Iluminação Ltda. 12593397/0001-51 Lâmpada fluorescente compacta, potência 18 watts, 2 
pino, base G24d-2, fluxo luminoso = 1.200 lm, 
temperatura de cor = 4.000K, IRC = 80-89, vida 
mediana = 10.000 h. Marca: Osram, Modelo: Dulux D 
18W/840.

5,90 1.000 5.900,00

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 mediana = 15.000 h. Marca: Phillips, Modelo: 
TLDRS16W-S84.

5,51 3.000 16.530,00

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 = 80-89, 

5,51 6.000 33.060,00



vida mediana = 7.500 h. Marca: Phillips, Modelo: 
TLDRS32W-S84.

PG-122/13-01 Araguaia Comercial de Ferro e Aço Ltda 72784960/0001-09 Cantoneira de aço Cantoneira de aço abas iguais 1 
1/4´ x 1/8´, barra de 6 metros

30,66 50 1.533,00

Cantoneira de aço Cantoneira de aço abas iguais 1 
1/4´ x 1/8´, barra de 6 metros

24,54 70 1.717,80

Cantoneira de aço Cantoneira de aço abas iguais 
3/4´ x 1/8´, barra de 6 metros

17,60 20 352,00

Cantoneira de aço Cantoneira de aço abas iguais 1 
1/4´ x 3/16´, barra de 6 metros

46,23 30 1.386,90

Perfil ´T´ de aço Perfil ´T´ de aço de 1 1/4´ x 1/8´, 
barra de 6 metros

38,00 20 760,00

Perfil ´T´ de aço Perfil ´T´ de aço de 1 1/4´ x 3/16
´, barra de 6 metros

56,65 20 1.133,00

Coluna retangular de aço carbono - 50mm x 
25mm, espessura de 1,2mm, barra de 6 metros.

39,44 18 709,92

Ferro chato - Ferro chato de 1´ x 1/4´, barra de 6 
metros

25,71 60 1.542,60

Ferro chato - Ferro chato de 1´ x 1/8´, barra de 6 
metros

13,97 10 139,70

Ferro chato - Ferro chato de 1 1/4´ x 3/16´, barra 
de 6 metros

24,66 5 123,30

Ferro redondo - Ferro redondo de 3/8´, barra de 6 
metros

13,02 40 520,80

Ferro redondo - Ferro redondo de 1/4´, barra de 6 
metros

6,95 5 34,75

PG-122/13-02 Fermetal Ind. e Com. de Arames Ltda - EPP 48925960/0001-99 Eletrodo - Eletrodo revestido, 2,5mm 12,15 50 625,00

Gonzo - Gonzo, tipo tambor, com aba, 3/4´ 2,90 30 87,00

Gonzo - Gonzo, tipo tambor, sem aba, 5/8´ 2,68 30 80,40

Fundo protetor - Fundo protetor óxido de ferro, 
cinza claro, galão com 3,6 litros

47,45 16 759,20

Fundo protetor - Fundo protetor óxido de ferro, 
cinza escuro, galão com 3,6 litros

28,29 40 1.131,60

Disco de corte - Disco de corte, para policorte, 12´ 
x 1/8´, furo de 3/4´

9,13 15 136,95

Disco de corte - Disco de corte, para politriz 
manual, 7´ x 1/8´, furo de 7/8´

3,45 40 138,00

Tela tipo moeda - Tela tipo moeda em aço, 500mm
de largura, espessura de 2mm, furo redondo 
21mm. 500mm de largura

97,84 300 29.352,00

PG-123/13-01 Alpha Premium Confecção e Comércio de Insignias - 
EIRELI - ME

18204926/0001-64 Placas de aço para inauguração 494,99 1 494,99



PG-133/13-01 G8 Armarinhos Ltda - EPP 14232132/0001-53 Calça tática operacional confeccionada em tecido Rip 
Stop;04 (quatro) bolsos frontais, sendo 02 (dois) bolsos 
em faca embutidos e 02 (dois) bolsos cargo com 
lapela;02 (dois) bolsos traseiros com lapela;Fechamento 
das lapelas com velcro; Zíper de aço; Costuras 
reforçadas;Reforço no cavalo (gancho);Passador de 
cinto;Tecido Rip Stop na cor preta.

69,50 200 13.900,00

Bota tática confeccionada em couro hidrofugado que 
repele a água;forração em tecido que permita a rápida 
dispersaõ da transpiração, possibilitando a refrigeração 
interna;altura do cano a partir do solado de 16 a 20 
cm;solado de borracha antiderrapante com alta 
resistência a abrasão;solado com sistema de conforto 
com boa flexibilidade;material na cor preta.

165,70 100 16.570,00

PG-134/13-01 Allen Rio Serv. e Com. de Prod. de Informatica Ltda. 00710799/0001-00 licenças por volume do Adobe Creative Suite 6 Master 
Collection para plataforma Macintosh. Será 
disponibilizado link do próprio fabricante para download
das licenças. Idioma: Português

7.695,00 2 15.390,00

licenças por volume do Adobe Creative Suite 6 Master 
Collection para plataforma Microsoft. Será 
disponibilizado link do próprio fabricante para download
das licenças. Idioma: Português

6.866,50 6 41.199,00

PG-135/13-01 Ecoplast Comercial Ltda - EPP 03851944/0002-41 Lixeira com tampa e acionamento por pedal e placa 
traseira em polipropileno, para separação na fonte da 
coleta seletiva, Dimensões: largura (L) 34 cm X 
profundidade (P) 43 cm X altura (H) 59 cm; volume: 
50L; Material: polipropileno; Cor: PRETA ou CINZA; 
Formato: retangular

75,46 30 2.263,80

Lixeira / contentor para recolhimento de detritos (lixo) 
em polipropileno, considerar material de primeira 
qualidade, com tampa, pedal e rodas volume: 100L; 
Material: polipropileno

175,00 2 350,00

Lixeira / contentor para recolhimento de detritos (lixo) 
em polipropileno, considerar material de primeira 
qualidade, com tampa e pedal. volume: 50L; Material: 
polipropileno

135,00 1 135,00

PG-135/13-02 Potência Comercial Distribuidora Importação e Exportação
Ltda – ME

07615197/0001-12 Lixeira com tampa e acionamento por pedal e placa 
traseira em polipropileno, para separação na fonte da 
coleta seletiva, conforme MODELO - ANEXO 1. 
Dimensões: largura (L) 34 cm X profundidade (P) 43 cm
X altura (H) 59 cm; volume: 50L; Material: 
polipropileno; Cor: AZUL; Formato: retangular

83,23 30 2.496,90

Lixeira com tampa e acionamento por pedal e placa 
traseira em polipropileno, para separação na fonte da 
coleta seletiva, conforme MODELO - ANEXO 2. 
Dimensões: largura (L) 25 cm X profundidade (P) 34 cm
X altura (A) 38 cm; volume: 15L; Material: 
polipropileno; Cor: PRETA ou CINZA; Formato: 

26,56 350 9.296,00



retangular.
Tampa de borracha para ralo, cor preta ou cinza, formato
redondo. 20 cm de diâmetro (tolerância +/- 10%).

5,10 250 1.275,00

PG-139/13-01 Start UP Suprimentos de Informática LTDA- ME 00708768/0001-14 TV LED 55 - Alimentação (Tensão AC)= 110/220V; 
Tela de LED, 55 polegadas; Resolução 1920 X 
1080;Entrada componente (Y/PB/PR); Entrada de Vídeo
composto (AV); Entrada HDMI;Entrada USB; Cor 
preta; Manual de instruções básicas de de uso em 
português; Controleremoto que permita utilizar as 
principais funções do aparelho, com baterias inclusas; 
Pedestal ou base com os devidos fixadores; Cabo de 
força. -TV PH55M LED SMART 3D PRETA BIVOLT 
PHILCO

4.626,33 3 13.878,99

PG-141/13-01 Pegout  Citroen do Brasil Automóveis Ltda. 67405936/0001-73 Aquisição de veículos para realização de transporte de 
Magistrados, pessoal, serviço, material e demais 
atividades atinentes a resolução dos serviços.

59.090,90 11 649.999,90

PG-141/13-02 VOLKSWAGEN  DO  BRASIL  LTDA. 59104422/0001-50 SPACEFOX 1.6 totalf 42.462,9600 27 1.146.499,92
PG-142/13-01 R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME 10806106/0001-30 Microfone de mão cardioide sem fio, Dinâmico, padrão 

polar, cardioide, Mínimo de 180 canais, Mínimo de 16 
sistemas simultâneos, Receptor montável em câmera, 
com display de LCD, Alimentação por baterias, Peso 
máximo 210g (com baterias)

1.975,00 2 3.950,00

PG-142/13-02 S. do Nascimento Rodrigues Equipamentos de Vídeo 
Produção - ME

10636881/0001-95 ILUMINADOR PARA FILMAGEM, Iluminador de Led 
para câmera filmadora 1800 lux, Mínimo de 10 Leds de 
nível profissional, Consumo de energia máximo 18W, 
Aplicável a câmeras Panasonic, Eficiência luminosa 
mínima de 1800 lux em uma distância de um metro, 
Temperatura de 4500K (ou 3200K, com filtro), Controle 
de dimmer e brilho ajustável com variações entre 10% a 
100%, Peso máximo de 430g (sem a bateria).

1.590,00 2 3.180,00

PG-142/13-03 KC Shop Comércio de Variedades Ltda. 10366783/0001-85 BATERIA RECARREGAVEL, - Tecnologia de 
lítio, Compatível com modelo de led Comer CM-
HMC 1800 (item 2), compatível com o item 5, 
Peso máximo 460g, Referência: VW-VBG6.

255,00 2 510,00

CARREGADOR BATERIA, Tecnologia de lítio, 
Compatível com modelo de led Comer CM-HMC 
1800 (item 2), compatível com o item 4, 
Referência: TREV BL210

120,00 2 240,00

PG-142/13-04 R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME 10806106/0001-30 MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, Cartão de 
memória 64 GB para câmera Panasonic. Referência: P2.

2.993,49 2 5.986,98

PG-148/13-01 Flexform  Indústria Metalúrgica Ltda 49058654/0001-65 Unidade de cadeiras com prancheta, material estrutura 
aço, material assento e encosto espuma poliuretano 
injetado, revestimento assento e encosto couro sintético, 
tipo espaldar médio, tipo base fixa, características 
adicionais com braços, sem regulagem, sem porta livros,
com, demais especificações conforme memorial 
descritivo.

446,14 100 44.614,00



unidade de cadeiras empilhável, nome cadeira 
empilhavel, características adicionais tipo I fixa, 
espaldar baixo, sem braços, cor cinza, demais 
especificações conforme memorial descritivo 
anexo(código interno: ceI).

210 100 21.000,00

PG-155/13-01 Merus Construtora e Comércio Ltda - Me 15392508/0001-50 Tinta esmalte sintético na cor gelo acetinado, em 
galão de 3,6 litros, para ser utilizada em superfícies
internas e externas de madeira e metais, padrão 
SC202. Composição: resina alquídica à base de 
óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, sem benzeno, isento de metais 
pesados. Padrão de qualidade, 1ª linha: Suvinil, 
Coral, Sherwin Willians ou similar..

41,88 100 4.188,00

Tinta esmalte sintético na cor verde claro 
acetinado, em galão de 3,6 litros, para ser utilizada 
em superfícies internas e externas de madeira e 
metais, padrão SC202. Composição: resina 
alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, sem benzeno, isento de metais pesados. 
Padrão de qualidade, 1ª linha: Suvinil, Coral, 
Sherwin Willians ou similar.

41,88 50 2.094,00

Tinta esmalte sintético na cor vermelho acetinado, 
em galão de 3,6 litros, para ser utilizada em 
superfícies internas e externas de madeira e metais,
padrão SC202. Composição: resina alquídica à 
base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos 
alifáticos, secantes organo-metálicos, sem 
benzeno, isento de metais pesados. Padrão de 
qualidade, 1ª linha: Suvinil, Coral, Sherwin 
Willians ou similar.

41,88 100 4.188,00

Tinta esmalte sintético na cor amarelo acetinado, 
em galão de 3,6 litros, para ser utilizada em 
superfícies internas e externas de madeira e metais,
padrão SC202. Composição: resina alquídica à 
base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos 
alifáticos, secantes organo-metálicos, sem 
benzeno, isento de metais pesados. Padrão de 
qualidade, 1ª linha: Suvinil, Coral, Sherwin 
Willians ou similar

41,86 30 1.256,00



Tinta acrílica para piso na cor preto acetinado, em 
lata de 18 litros, indicado para pintura e repintura 
de pisos cimentados rústico ou liso, e pisos 
cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas 
externas quanto internas. Composição: resina a 
base de dispersão aquosa de copolímero estireno-
acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, 
cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos 
carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de 
isotiazolonas). Padrão de qualidade, 1ª linha: 
Suvinil, Coral, Sherwin Willians ou similar.

125,00 50 6.250,00

Tinta acrílica para piso na cor amarelo acetinado, 
em lata de 18 litros, indicado para pintura e 
repintura de pisos cimentados rústico ou liso, e 
pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em 
áreas externas quanto internas. Composição: resina
a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-
acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, 
cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos 
carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de 
isotiazolonas). Padrão de qualidade, 1ª linha: 
Suvinil, Coral, Sherwin Willians ou similar.

125,00 50 6.250,00

Tinta látex PVA na cor branco neve, em lata de 18 
litros, base de dispersão aquosa de polímeros 
vinílicos, ISENTA DE ODORES, para superfícies 
internas e externas de reboco, massa acrílica, 
texturas, concreto, fibrocimento e gesso. Secagem 
entre demãos de 4 horas, linha imobiliária, 
acabamento fosco aveludado. Tipo 4.2.7 NBR 
11702 de 07/07/2010 da ABNT, ISO 9001 e 9002, 
com rendimento teórico de 9 a 11 m2 por demão. 
Sólido/peso: 29 - 57% Sólido/volume: 20 - 38% 
Peso específico: 1,11 - 1,43 g/cm Viscosidade: 80 -
110 KU Padrão de qualidade, 1ª linha: Suvinil, 
Coral, Sherwin Willians ou similar

70,00 50 3.500,00

Thinner em lata de 1 litro. Produto solvente 
diluente com alto poder de diluição para esmaltes, 
vernizes sintéticos, primers e limpeza em geral. 
Padrão de qualidade, 1ª linha: Natrielli, Irajá, Audi
ou similar

8,60 60 516,00

Água-raz em lata de 1 litro. Produto 
solvente/diluente para diluição de esmaltes 
sintéticos, tintas a óleo, vernizes à base de resinas 

7,87 100 787



alquídicas e complementos à base de resina 
alquídica sendo utilizado na limpeza de 
equipamentos utilizados na pintura. Composição 
básica: solvente à base de hidrocarbonetos de 
petróleo. Não contem solventes clorados ou 
benzeno. Padrão de qualidade, 1ª linha: Suvinil, 
Coral, Natrielli, Irajá, Audi ou similar.
Fundo protetor (primer) oxido de ferro, na cor 
cinza médio, para preparação de metálicos para 
pintura, galão com 3,6 litros. Padrão de qualidade, 
1ª linha: Primertex 460G ou similar.

22,28 60 1.336,80

Rolo de pintura anti-respingo para todas as tintas e 
vernizes, resistente a todos os tipos de solventes. 
Indicado para superfícies lisas e ideal para paredes.
Composição: lã de carneiro. Características 
Técnicas: altura de lã: 9 mm e comprimento: 23 
cm. Padrão de qualidade, 1ª linha: Tigre, Atlas, 
Condor ou similar.

5,11 30 153,30

Rolo de pintura anti-respingo para todas as tintas e 
vernizes, resistente a todos os tipos de solventes. 
Indicado para superfícies lisas e ideal para paredes.
Composição: lã de carneiro. Características 
Técnicas: altura de lã: 9 mm e comprimento: 9 cm.
Padrão de qualidade, 1ª linha: Tigre, Atlas, Condor
ou similar.

4,66 30 139,80

Suporte universal, para rolo de pintura de lã de 23 
cm com haste em metal e cabo plástico. Padrão de 
qualidade, 1ª linha: Tigre, Atlas, Condor ou similar

2,80 10 28,00

Rolo de espuma com cabo, indicado para 
superfícies lisas e uso em tinta esmalte, tinta a óleo
e verniz. Composição: poliéster. Tamanho: 9 cm. 
Padrão de qualidade, 1ª linha: Tigre, Atlas, Condor
ou similar

2,00 30 60,00

ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO CRÚ, 
APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA

3,49 30 104,70

Pincel chato de 1 , com espessura média, cabo 
(plástico ou madeira) imune a solventes, pelagem 
macia e virola metálica estanha, para uso em todos 
os tipos de tinta. Padrão de qualidade, 1ª linha: 
Tigre, Atlas, Condor ou similar

1,00 30 30,00

Pincel chato de 1 1/2 , com espessura média, cabo 
(plástico ou madeira) imune a solventes, pelagem 
macia e virola metálica estanha, para uso em todos 

2,33 30 69,90



os tipos de tinta. Padrão de qualidade, 1ª linha: 
Tigre, Atlas, Condor ou similar.

PG-158/13-01 LAM TI Tecnologia Ltda 15142889/0001-19 Aquisição de licenças de Software ampliador de 
tela MAGic, na opção com voz (áudio), do 
fabricante Freedom Scientific, versão 12.

1.678,25 12 20.139,00

Aquisição de licenças de Software ampliador de 
tela MAGic, na opção sem voz (áudio), do 
fabricante Freedom Scientific, versão 12.

1.270,83 12 15.249,96

Aquisição de atualizações (upgrades) de licença de
uso do Software ampliador de tela MAGic, na 
opção sem voz (áudio), do fabricante Freedom 
Scientific, da versão 9.5 para a versão 12.

760,00 4 3.040,00

PG-159/13-01 Click Data Soluções Informática Ltda 12431149/0001-04 Fita gravação dados, tipo lto ultrium 4, capacidade 
800/1600 gb, aplicação backup de dados.

77,60 210 16.296,00

Etiquetas para Fitas LTO Ultrium geração 4, 
deverá conter código de barras com a simbologia 
USS-39 da AIM (Automation Identification 
Manufacturers), numeração das etiquetas tendo 
como intervalo: B00170L4 até B00399L4

4,38 230 1.007,40

PG-159/13-02 Elton Teixeira Bueno - ME 07456120/0001-47 Etiquetas para Fitas LTO Ultrium geração 3, 
deverá conter código de barras com a simbologia 
USS-39 da AIM (Automation Identification 
Manufacturers), sequência de numeração das 
etiquetas tendo como intervalo: D02124L3 até 
D02183L3.

4,60 60 276,00

PG-166/13-01 TELTEC NETWORKS LTDA. 04892991/0001-15 Contratação de empresa especializada para instalação e 
ativação de 2 (dois) Comutadores Centrais (Switches 
Core) HP 7506 Switch Chassis

11.300,0 2 22.600,00

Contratação de empresa especializada para instalação e 
ativação de 30 Comutadores Departamentais (Switches 
de Borda) HP 5120

710,00 30 21.300,00

PA-031/13-01 PERSIANAS NOVA AMÉRICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

58833575/0001-75 Registro de Preços para fornecimento e instalação de 
persianas verticais através da Ata de Registro de Preços 
nº 007/2013 referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2013 
- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO: 05/09/2014

24.261,02
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