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30-set-11 44 José Norberto Barduzzi

Aquisição de materiais de consumo, de pequena monta, para 

realização e/ou confecção de serviços de marcenaria, e execução 

de serviços e consertos de equipamentos pertencentes ao Setor de 

Marcenaria e Carpintaria. 

3.500,00         3.058,94      24-nov-11

04-out-11 45 Osvaldo Shigueo Yoneda
Aquisição de materiais de marcenaria, elétrica e outros, de pequena 

monta, para utilização em diversos edifícios desta Justiça, 

especialmente fora da sede.
1.000,00         968,33         03-nov-11

17-out-11 48 Pedro Ribeiro de Oliveira

Aquisição de materiais de construção e execução de serviços de 

consertos de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, elétro-

mecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e 

colagem de carpete.

1.500,00         539,00         16-nov-11

18-out-11 49 Maria Alice Dias Monteiro

Aquisição emergencial de passagens aéreas para uma 

desembargadora e dois juizes no dia 19 de outubro, em virtude da 
empresa Reobote Hotel Restaurante Ltda, atual prestadora de 
serviço com contrato em vigor para fornecimento de passagens 

aéreas, ter informado, no dia 14 de outubro do corrente ano, que 

não emitirá mais passagens para este Tribunal.

4.500,00         3.550,76      09-nov-11

19-out-11 50 Maria Alice Dias Monteiro

Aquisição emergencial de passagens aéreas para três 

desembargadoras e três juizes nos dias 20, 22 e 23 de outubro, em 

virtude da empresa Reobote Hotel Restaurante Ltda, atual 
prestadora de serviço com contrato em vigor para fornecimento de 

passagens aéreas, ter informado, no dia 14 de outubro do corrente 

ano, que não emitirá mais passagens para este Tribunal.

8.000,00         7.530,50      09-nov-11

08-nov-11 52 Osvaldo Shigueo Yoneda
Aquisição de materiais de marcenaria, elétrica e outros, de pequena 

monta, para utilização em diversos edifícios desta Justiça, 

especialmente fora da sede
1.000,00         920,18         25-nov-11
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