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24-out-14 60 Josias Tudisco da Silva
Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 
máquinas ou equipamentos mecânicos, elétro-mecânicos e eletro- 
eletrônicos.

8.000,00         5.574,13      12-dez-14

31-out-14 61 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.

3.000,00         2.838,62      02-dez-14

12-nov-14 62 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 conserto de equipamentos pertencentes à Seção de 
Marcenaria e Carpintaria.

4.500,00         4.006,76      22-dez-14

12-nov-14 63 Tito Sanches

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, elétro-
mecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e colagem 
de carpetes.

2.500,00         2.206,35      09-dez-14

14-nov-14 64 Maria Alice Dias Monteiro

Aquis. de materiais de consumo, de  pequena monta, para realização 
e/ou confecção de serviços gráficos, comunicação visual, realização 
de solenidades e outors serviços afins para a Seção de Gráfica e 
Encadernação, Seção de Almoxarifado, Cerimonial, Secretaria de 
Apoio Administrativo e Secretaria de Comunicação Social e execução 
de serviços e/ou consertos de equipamentos para as Seções e 
Secretarias acima mencionadas.

3.000,00         1.672,68      19-dez-14

24-nov-14 65 Maria Alice Dias Monteiro
Aquisição de placa de homenagem para a Escola Judicial deste 
Tribunal - EJUD 2 e execução de serviços e/ou consertos de 
equipamentos para a Seção de Gráfica e Encadernação

1.000,00         650,00         18-dez-14

24-nov-14 66 Josias Tudisco da Silva
Aquisição de materiais e execução de serviços de conserto de 
máquinas ou equipamentos mecânicos, elétro-mecânicos e eletro- 
eletrônicos.

8.000,00         7.575,91      18-dez-14

26-nov-14 67 João Previatti Neto

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, elétro-
mecênicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e colagem 
de carpetes.

2.500,00         -               09-dez-14

27-nov-14 68 Debora C K R R Carvalho
Aquisição de materiais de consumo e/ou medicamentos  e execução 
de serviços e/ou consertos de equipamentos para a seção de 
enfermagem da Secretaria de Saúde - SS

2.500,00         1.468,48      19-dez-14

28-nov-14 69 Doroti Pinto de Ávila

Compra de almoços para os Membros da Banca da Prova Oral do 
XXXIX Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto do E.TRT da 2ª Região, bem como compra de 
itens para os lanches a serem servidos no decorrer dos dias da Prova 
Oral, para os membros da Banca acima mencionada (4ª Etapa-
PROVA ORAL), que será realizada de 09 a 16/12/2014.

1.700,00         1.699,31      17-dez-14

04-dez-14 70 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.

1.800,00         1.681,36      18-dez-14

04-dez-14 71 Tito Sanches

Aquisição de materiais de pequena monta e execução de serviços de 
conserto de máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos, elétro-
mecânicos e eletrônicos, lavanderia, confecção de chaves e colagem 
de carpetes.

2.500,00         1.416,92      18-dez-14

11-dez-14 72 Francisco Húngaro Menina
Serviços de borracharia executados nos veículos pertencentes a frota 
deste Tribunal

800,00            -               19-dez-14

15-dez-14 73 Francisco Húngaro Menina
Serviços de conserto de um sistema de multi midia (som) do veículo 
Ford Fusion de placa EEF-2819

600,00            -               19-dez-14
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