
PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0674/2015 LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0018-00 R$ 5.070,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0686/2015 17.054.906/0001-91 R$ 1.860,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0671/2015 EDITORA FÓRUM LTDA 41.769.803/0001-92 R$ 2.704,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0689/2015 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A 86.781.069/0001-15 R$ 11.699,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0662/2015 EDITORA NDJ LTDA 54.102.785/0001-32 R$ 8.950,00

Objeto 1: Cons.: 768/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual do produto Duplex Trabalhista (Revista LTr e Suplemento 
Trabalhista LTr), com vigência de janeiro a dezembro de 2016, com periodicidade mensal para a revista e 
semanal para o suplemento, versão impressa. A presente despesa ocorrerá com dotação orçamentária da 
Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.380,00 - V.T. 3.380,00
SubTotal R$: 3.380,00
Objeto 2: Cons.: 768/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista LTr, com vigência de janeiro a dezembro de 2016 e 
periodicidade mensal, versão digital. A presente despesa ocorrerá com dotação orçamentária da Escola 
Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.690,00 - V.T. 1.690,00
SubTotal R$: 1.690,00
Valor Total Credor R$: 5.070,00

 

GAMA EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA 
ME

Objeto 1: Cons.: 781/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista Ciência Jurídica do Trabalho, com vigência de janeiro a 
dezembro de 2016 (volumes 115 a 120) e periodicidade bimestral. A presente despesa ocorrerá com 
dotação orçamentária da Escola Judicial- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.860,00 – V.T. 1.860,00

 

Objeto 1: Cons.: 764/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da A&C - Revista de Direito Administrativo &
Constitucional, com vigência de janeiro a dezembro de 2016 e periodicidade trimestral. A presente despesa 
ocorrerá com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.064,00 - V.T. 1.064,00
SubTotal R$: 1.064,00
Objeto 2: Cons.: 764/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDA - Revista de Direito Administrativo, com vigência de 
janeiro a dezembro de 2016 e periodicidade quadrimestral. A presente despesa ocorrerá com dotação 
orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 576,00 - V.T. 576,00
SubTotal R$: 576,00
Objeto 3: Cons.: 764/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista Fórum Trabalhista - RFT, com vigência de janeiro a 
dezembro de 2016 e periodicidade trimestral. A presente despesa ocorrerá com dotação orçamentária da 
Escola Judicial.
- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 1.064,00 - V.T. 1.064,00

 

Objeto 1: Cons.: 784/2015 - Lote 1 - Renovação e aquisição de assinaturas - Assessoria Jurídica
Item 1 - Renovação das assinaturas das seguintes soluções Zênite: 1) "Orientação por escrito em licitações 
e contratos" (12 consultas); 2) "Web Licitações e Contratos"; 3) "Lei Anotada.com - Contratação Pública"; e 
aquisição da assinatura anual da "Revista Zênite ILC Digital - Inf. de Licitações e Contratos", todas com 
vigência de janeiro a dezembro de 2016. - Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 11.699,00 - V.T. 11.699,00

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0793/2015 STEFANIE PIGNATA COVEM 369.065.478-52 R$ 845,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0781/2015 FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO 423.427.320-15 R$ 3.750,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0002/2016 MÁRCIO EUGÊNIO SILVA 059.275.238-03 R$ 1.960,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0026/2016 43.217.850/0001-59 R$ 2.942,00

OBJETO:

Objeto 1: Cons.: 754/2015 - Lote 1 - Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos - BLC - 
Assessoria Jurídica
Item 1 - Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos - BLC, com vigência de janeiro a 
dezembro de 2016, compreendendo 12 (doze) boletins impressos, acompanhados da respectiva pasta-
arquivo. Esta contratação inclui um pacote de soluções composto por 50 (cinquenta) orientações e 03 (três) 
logins por assinatura, bem como o fornecimento de 01 (um) livro impresso e ebook de Licitações e 
Contratos Administrativos Comentado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8.950,00 - V.T. 8.950,00

 

Objeto 1: Cons.: 903/2015 - Lote 1 - Manutenção em porta de vidro - FT de Sertãozinho.
Item 1 - Contratação de profissional para serviço de instalação de mola hidráulica de piso, da marca 
Dorma, modelo BTS 75-V e miolo para dobradiça e mola, na porta de vidro da entrada do Fórum 
Trabalhista de Sertãozinho.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 845,00 - V.T. 845,00

 

Objeto 1: Cons.: 890/2015 - Lote 1 - Contratação de Conteudista - Assessoria da Escola Judicial.
Item 1 - Contratação do Dr. Francisco Rossal de Araújo, Desembargador do Trabalho no TRT da 4ª 
Região, para atuar como conteudista no curso "Novo Código de Processo Civil: uma visão bem crítica - 
sujeitos do processo", com carga horária total de 30 horas, tendo Magistrados como públicoalvo.- Qtd. 1 
Unidade - V.Unit. 3.750,00 - V.T. 3.750,00

 

Objeto 1: Cons.: 907/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Araçatuba
Item 1 - Poda e manutenção de 25 m² de arbusto e 20 m² de gramado, poda de três árvores de médio 
porte, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, 
retirada de entulho, sendo duas manutenções simples e duas com adubação, num total de quatro 
manutenções durante o ano de 2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.960,00 - V.T. 1.960,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final do ano, sendo duas simples e duas com adubação;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa/pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à 
realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum.

 

IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS LTDA

Objeto 1: Cons.: 1/2016 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, com vigência de 
janeiro a dezembro de 2016 e periodicidade mensal. A presente despesa ocorrerá com dotação 
orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.772,00 - V.T. 1.772,00
SubTotal R$: 1.772,00
Objeto 2: Cons.: 1/2016 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Revista Síntese Direito Desportivo, com vigência de janeiro a 
dezembro de 2016 e periodicidade bimestral. A presente despesa ocorrerá com dotação orçamentária da 
Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.170,00 - V.T. 1.170,00
SubTotal R$: 1.170,00

 



PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0015/2016 ANTONIO CARLOS LEFORTE 016.710.948-08 R$ 5.900,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0791/2015 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 60.501.293/0001-12 R$ 11.495,00

OBJETO:

Objeto 1: Cons.: 920/2015 - Lote 1 - Prestação de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de Mogi 
Guaçu
Item 1 - Serviço de jardinagem incluindo eliminação de ervas daninhas em 1.440 m2 de piso no 
estacionamento, poda de 450 m2 de grama, 14 árvores plantadas, 07 unidades de folhagens no chão, 04 
unidades de flores no chão, 10 vasos com folhagens e 01 vaso com flores, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com 
periodicidade mensal, sendo que o valor de janeiro será de R$ 950,00 incluindo o plantio de 100 m2 de 
grama e o valor da manutenção para os meses de fevereiro a dezembro será de R$ 450,00.- Qtd. 1 
Unidade - V.Unit. 5.900,00 - V.T. 5.900,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

Objeto 1: Cons.: 901/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual impressa da Revista dos Tribunais + livro com índice, com vigência 
de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, volumes 963 a 974 e periodicidade mensal. A presente despesa 
deverá ocorrer com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4.538,00 - V.T. 
4.538,00
SubTotal R$: 4.538,00
Objeto 2: Cons.: 901/2015 - Lote 2 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDT - Revista de Direito do Trabalho, com vigência de fevereiro 
de 2016 a janeiro de 2017, volumes 167 a 172 e periodicidade bimestral. A presente despesa deverá 
ocorrer com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.379,00 - V.T. 1.379,00
SubTotal R$: 1.379,00
Objeto 3: Cons.: 901/2015 - Lote 3 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDCI - Revista de Direito Constitucional e Internacional, com 
vigência de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, volumes 94 a 97 e periodicidade trimestral. A presente 
despesa deverá ocorrer com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 908,00 - 
V.T. 908,00
SubTotal R$: 908,00
Objeto 4: Cons.: 901/2015 - Lote 4 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RePro - Revista de Processo, com vigência de fevereiro de 
2016 a janeiro de 2017, volumes 251 a 262 e periodicidade mensal. A presente despesa deverá ocorrer 
com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.383,00 – V.T. 2.383,00
SubTotal R$: 2.383,00
Objeto 5: Cons.: 901/2015 - Lote 5 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDC - Revista de Direito do Consumidor, com vigência de 
fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, volumes 103 a 108 e periodicidade bimestral. A presente despesa 
deverá ocorrer com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.379,00 - V.T. 
1.379,00
SubTotal R$: 1.379,00
Objeto 6: Cons.: 901/2015 - Lote 6 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual da RDPriv - Revista de Direito Privado, com vigência de fevereiro 
de 2016 a janeiro de 2017, volumes 65 a 68 e periodicidade trimestral. A presente despesa deverá ocorrer 
com dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 908,00 – V.T. 908,00
SubTotal R$: 908,00

 



PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0003/2016 ALVARO AMARAL DE MACEDO 133.712.648-90 R$ 1.800,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0162/2013 RODRIGO ANDREAZZA ME 04.671.408/0001-46 R$ 600,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0795/2015 LENI DE FÁTIMA SILVEIRA 992.338.276-15 R$ 645,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0012/2016 CARLOS HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA 356.280.158-06 R$ 960,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0776/2015 IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 R$ 1.044,00

OBJETO:

Objeto 1: Cons.: 908/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Assis
Item 1 - Serviço de jardinagem em área de aproximadamente 70 m2, contendo grama, 07 árvores 
pequenas, 02 coqueiros tipo Fênix, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda de grama, 
retirada de pragas, poda de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade 
mensal, totalizando doze manutenções, durante o ano de 2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.800,00 - V.T. 
1.800,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa/pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à 
realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum.

 

Objeto 1: Cons.: 1018/2013 - Lote 2 - Cancelamento da Nota de Empenho
Item 2 - Cancelamento da Nota de Empenho nº 2013NE002842, no valor de R$ 600,00, dada a não 
utilização do valor empenhado.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 600,00 - V.T. 600,00

 

Objeto 1: Cons.: 905/2015 - Lote 1 - Aquisição de Vidro - VT de Sumaré.
Item 1 - Contratação de profissional para o serviço de instalação de 01 (um) vidro laminado, refletivo, prata, 
4 + 4, de medida 0,685 m x 1,345 m, para colocação em janela com vista para a rua na Vara do Trabalho 
de Sumaré. - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 645,00 - V.T. 645,00

 

Objeto 1: Cons.: 917/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem no Fórum Trabalhista de 
Jacareí
Item 1 - Serviços de jardinagem em aproximadamente 90 m2 de área verde gramada, 08 m lineares de 
cerca viva, jardim no hall de entrada com 2,00 x 2,50 m, 07 árvores e 04 vasos, incluindo adubo e insumos, 
poda de grama, retirada de pragas, poda de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com 
periodicidade bimestral.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 960,00 - V.T. 960,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano;
2) os valores são fixos e irreajustáveis até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum.

 

Objeto 1: Cons.: 885/2015 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Seção da Biblioteca
Item 1 - Renovação da assinatura anual do Diário Oficial da União - versão eltrônica, destinada à Biblioteca 
(Código do Cliente: 4673, assinatura 67196), ao valor total de R$ 1.044,00, conforme abaixo:
- Seção 1 / DO-E1, ao valor de R$ 348,00;
- Seção 2 / DO-E2, ao valor de R$ 348,00; e
- Seção 3 / DO-E3, ao valor de R$ 348,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.044,00 - V.T. 1.044,00
Observação Obj: Conforme determinado pela Sra. Secretária da Administração Substituta, às fls. 39, os 
próximos pedidos de empenho, nos quais o credor seja órgão público federal, deverão ser instruídos com 
os dados de UG/GESTÃO, com o escopo de permitir o pagamento por meio de GRU.

 



PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0006/2016 MINETTO E CIA LTDA 52.414.273/0001-86 R$ 1.800,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0004/2016 18.089.049/0001-28 R$ 5.799,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0007/2016 EDUARDO TURNER ME 64.947.310/0001-09 R$ 5.940,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0014/2016 EDSON DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR 14.537.349/0001-71 R$ 6.000,00

Objeto 1: Cons.: 911/2015 - Lote 1 - Prestação de serviço anual de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Botucatu
Item 1 - Prestação de serviço anual de jardinagem em área com metragem aproximada de 326 m2, 15 
árvores, 10 m2 de capina de mato, 04 m2 de jardins constituídos, 11 vasos e jardineiras, internos e 
externos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, poda 
de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade trimestral.- Qtd. 1 Unidade - 
V.Unit. 1.800,00 - V.T. 1.800,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final do ano;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

RESOLVE COMERCIO CONSTRUCOES 
SERVICOS E

MANUTENCAO LTDA ME

Objeto 1: Cons.: 909/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Bauru
Item 1 - Serviços de jardinagem em área verde de aproximadamente 700 m2, com poda de grama e 
arbustos, plantio de grama se houver necessidade, capina de mato, remoção de galhos secos e entulho 
resultante do serviço, extinção de pragas e combate a formigas, incluindo todo o material necessário, 
adubo e insumos, retirada de pragas, poda de árvores, aplicação de herbicidas, com periodicidade mensal.- 
Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5.799,00 - V.T. 5.799,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 5.799,00

 

Objeto 1: Cons.: 912/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Cruzeiro
Item 1 - Serviços de jardinagem com poda de folhagens e arbustos, capina de área de
aproximadamente 326 m2, 30 m2 de grama, 50 m2 de jardins constituídos, 02 m2 de pedriscos, jardineiras 
da fachada do prédio, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda de grama, retirada de 
pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 
5.940,00 - V.T. 5.940,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o valor total é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 5.940,00

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0018/2016 18.089.049/0001-28 R$ 7.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0013/2016 MARCELO LOPES DA SILVA 328.354.358-59 R$ 6.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0019/2016 18.089.049/0001-28 R$ 6.994,00

Objeto 1: Cons.: 919/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Lorena
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem com poda de aproximadamente dez árvores bem altas, 
capina de área de 300 m², poda de pingos de ouro, dedetização contra formigas, escorpião, aranhas etc, 
replantio de grama, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda de grama, retirada de 
pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 
6.000,00 - V.T. 6.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;;
2) o valor total das manutenções é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 6.000,00

 

RESOLVE COMERCIO CONSTRUCOES 
SERVICOS E

MANUTENCAO LDTA ME

Objeto 1: Cons.: 923/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem nos prédios que abrigam o 
Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto
Item 1 - Manutenção em área de aproximadamente 1.800 m², com manutenção em 20 vasos e jardineiras, 
incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda de 10 árvores, poda de grama, retirada de 
pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade bimestral.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 
7.000,00 - V.T. 7.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 08 (oito) manutenções até o final do ano;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 7.000,00

 

Objeto 1: Cons.: 918/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Limeira
Item 1 - Área de aproximadamente 2.800 m2, incluindo adubo e insumos, poda de grama, retirada de 
pragas, poda de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade bimestral,- Qtd. 1 
Unidade - V.Unit. 6.000,00 - V.T. 6.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista
SubTotal R$: 6.000,00

 

RESOLVE COMERCIO CONSTRUCOES 
SERVICOS E

MANUTENCAO LTDA ME



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0016/2016 EDSON DA SILVA 050.979.334-78 R$ 6.600,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0023/2016 18.089.049/0001-28 R$ 7.397,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0008/2016 LUCIANO LOPES SOARES 10.816.513/0001-29 R$ 5.100,00

Objeto 1: Cons.: 924/2015 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - Vara do Trabalho de Rio Claro
Item 1 - Manutenção anual de área verde com aproximadamente 700 m2 de gramado, 180 m2 de 
canteiros, 1.100 m2 de área para capinar, 5.000 m2 de área com brita e 100 m2 de canteiros internos, 
incluindo todo o material necessário, inclusive adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, poda 
de plantas e árvores, aplicação de herbicidas e pesticidas e retirada de entulho, num total de quatro 
manutenções no ano.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 6.994,00 - V.T. 6.994,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final do ano;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 6.994,00

 

Objeto 1: Cons.: 921/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Piracicaba
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, coda de 4.166,12 m2 de grama, poda de três árvores, 
capina de aproximadamente 100 m2 de mato ao redor do prédio, manutenção de aproximadamente 40 m2 
de áreas de jardins e duas jardineiras, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de 
pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 
6.600,00 - V.T. 6.600,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 6.600,00

 

RESOLVE COMERCIO CONSTRUCOES 
SERVICOS E

MANUTENCAO LTDA ME

Objeto 1: Cons.: 928/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Sorocaba
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, em área com aproximadamente 470 m2, com poda de 
grama, poda de vinte árvores/arbustos, 90 m2 de capina do mato ao redor da unidade, 200 m2 de jardins 
constituídos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de 
herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade bimestral.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 7.397,00 - V.T. 
7.397,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano;;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 7.397,00

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0024/2016 JOSÉ MARCELINO DE SOUZA 061.740.718-55 R$ 3.600,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0011/2016 EURIPEDES AMBROSIO BATISTA 135.682.978-33 R$ 3.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0025/2016 ANTONIO ANDRADE MENEZES 004.974.478-00 R$ 3.000,00

Objeto 1: Cons.: 913/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Franca
Item 1 – Manutenção de 09 vasos internos, 02 jardineiras internas e 33 m2 de jardim externo com 13 m2 de 
seixo, 5 m2 de cascas, 15 m2 de grama, 02 arbustos e 03 palmeiras de 06 m de altura, incluindo limpeza e 
retirada de folhas velhas, poda, retirada de pragas, adubação, pulverização, replantio, capina, reposição de 
pedras e cascas, retirada de entulhos, incluindo todo material necessário, com periodicidade mensal.- Qtd. 
1 Unidade - V.Unit. 5.100,00 - V.T. 5.100,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 5.100,00

 

Objeto 1: Cons.: 929/2015 - Lote 1 - Prestação anual de manutenção de área verde - Vara do Trabalho de 
Sumaré
Item 1 - Prestação anual de manutenção de área de grama de 300 m2, com poda de grama, arrancada de 
mato e limpeza de terreno, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, poda 
de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - 
V.Unit. 3.600,00 - V.T. 3.600,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 3.600,00

 

Objeto 1: Cons.: 916/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Ituverava
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, com capina de 150 m2, manutenção em 100 m2 de 
jardim, poda de 100 m2 de grama, poda e manutenção de 03 árvores e 02 vasos, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, sendo uma 
manutenção por mês de maio a outubro e duas manutenções nos meses de janeiro a abril, novembro e 
dezembro.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.000,00 - V.T. 3.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
2) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
3) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
4) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 3.000,00

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0022/2016 CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI ME 20.192.150/0001-51 R$ 7.500,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0033/2016 M. M. HIDRANTES LTDA 11.834.965/0001-04 R$ 454,50

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0001/2016 LUCIANO ALVES 222.095.588-59 R$ 2.500,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

Objeto 1: Cons.: 930/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Teodoro Sampaio
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem em área de aproximadamente 70 m2, contendo grama, 
07 árvores pequenas, 02 coqueiros tipo Fênix, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, poda 
de grama, retirada de pragas, poda de árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com 
periodicidade mensal, durante o ano de 2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.000,00 – V.T. 3.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.
SubTotal R$: 3.000,00

 

Objeto 1: Cons.: 927/2015 - Lote 1 - Replantio de grama e prestação anual de serviços de jardinagem - 
Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto
Item 1 - Contratação de empresa para o replantio de aproximadamente 300 m2 de grama e prestação 
anual de serviços de jardinagem para o Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto, com poda de grama, 
capina de mato nas áreas externas e pátio interno, manutenção de jardins constituídos, pedriscos, vasos 
de plantas, jardineiras, árvores, jardim interno, incluindo todo o material e ferramentas necessários, retirada 
do entulho, fornecimento e aplicação de produtos, num total de 12 (doze) manutenções durante o ano de 
2016.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 7.500,00 - V.T. 7.500,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o preço da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.
SubTotal R$: 7.500,00

 

Objeto 1: Cons.: 9/2016 - Lote 1 - Recarga de extintores de incêndio - Fórum Trabalhista de Jaú
Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 15 (quinze) recargas, incluindo as peças e os 
materiais necessários (preço fechado), destinadas aos extintores de incêndio existentes na Unidade 
requisitante, conforme abaixo:
- 06 (seis) de AP 10L, ao valor unitário de R$ 24,90, totalizando R$ 149,40;
- 06 (seis) de PQS 6 kg BC, ao valor unitário de R$ 27,90, totalizando R$ 167,40;
- 03 (três) de CO² 6 kg, ao valor unitário de R$ 45,90, totalizando R$ 137,70.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 
454,50 - V.T. 454,50

 

Objeto 1: Cons.: 906/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Adamantina
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem com poda de 40 m² de grama e manutenção de 04 
vasos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, com periodicidade 
mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.500,00 - V.T. 2.500,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 



CP0030/2016 EAP ENGENHARIA LTDA EPP 07.550.869/0001-59 R$ 1.500,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0032/2016 JAIRO RODRIGUES SONORIZAÇÃO ME 13.085.096/0001-80 R$ 3.183,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0020/2016 JULIO CESAR RAMOS 198.251.828-65 R$ 3.600,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0021/2016 LUIZ CARLOS BARBOSA RIBEIRO 016.142.298-56 R$ 4.890,00

Objeto 1: Cons.: 6/2016 - Lote 1 - Manutenção em vigas revestidas de granito - Coordenadoria de Projetos 
e Obras.
Item 1 - Contratação de empresa para realizar manutenção em vigas revestidas de granito, que encontram-
se quebradas no 17º pavimento do Edifício-Sede Judiciário deste E. TRT, incluindo os seguintes itens:
a) transporte vertical e horizontal;
b) fornecimento e montagem de andaimes;
c) ancoragem e travamento dos andaimes;
d) instalação de fita metálica perfurada "Walsiwa" de 25 mm nos pontos do pilar em que forem necessários;
e) chumbagem/ancoragem das fitas nas peças de granito com aplicação de massa plástica nos locais em 
que forem necessários;
f) retirada de peças/pedaços soltos;
g) retirada de entulho.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.500,00 - V.T. 1.500,00
Observação Obj: Esclarecemos que durante a execução do objeto haverá acompanhamento técnico de 
engenheiro e limpeza geral após os serviços.

 

Objeto 1: Cons.: 8/2016 - Lote 1 - Manutenção sistema de som - FT São José dos Campos.
Item 1 - Contratação de empresa para manutenção no sistema de som do Fórum Trabalhista de São José 
dos Campos, incluindo os seguintes itens:
a) 04 (quatro) caixas acústicas, da marca Donner SP 400, ao valor unitário de R$ 155,80, totalizando R$ 
623,20;
b) 100 metros de cabo par de 06 vias, da marca Santo Angelo, ao valor por metro de R$ 3,70, totalizando 
370,00;
c) 100 metros de cabo stereo 2 x 0,40 mm, da marca Santo Angelo, ao valor por metro de R$ 4,90, 
totalizando 490,00;
d) 01 (um) suporte de mesa base de ferro redondo, da marca Visão, ao valor de R$ 88,60;
e) 02 (dois) leds, ao valor unitário de R$ 2,70, totalizando 5,40;
f) 01 (uma) chave de acionamento de sinal de áudio, ao valor de R$ 25,80;
g) mão de obra de manutenção, ao valor de R$ 1.580,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.183,00 – V.T. 
3.183,00

 

Objeto 1: Cons.: 925/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Salto
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem da Vara do Trabalho de Salto, durante o ano de 2016, 
com poda, limpeza e cuidados de todos os quinze vasos e de três plantas que ultrapassam 2,5 metros de 
altura, oito jardineiras, reposição de espécies, quando necessário, prevenção e controle de pragas e 
doenças, aplicação de adubo, retirada de todo o resíduo proveniente do serviço, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, poda de grama, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, com 
periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.600,00 - V.T. 3.600,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0009/2016 11.013.899/0001-01 R$ 6.457,60

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0040/2016 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME 60.711.827/0001-35 R$ 390,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0042/2016 WAGNER LUIS DA SILVA CAMPINAS ME 04.225.436/0001-30 R$ 3.815,00

Objeto 1: Cons.: 926/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de São 
João da Boa Vista
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem na Vara do Trabalho de São João da Boa Vista, no ano 
de 2016, com poda do gramado, das árvores internas e externas, retirada de folhas velhas dos coqueiros, 
limpeza do terreno ao lado do prédio, com remoção do mato e lixo, aplicação de herbicidas e adubos no 
gramado, matos da calçada e vasos, manutenção de vasos e jardineiras, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, retirada de pragas e entulho, com periodicidade bimestral.- Qtd. 1 Unidade - 
V.Unit. 4.890,00 - V.T. 4.890,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

ELITE ZELADORIA E EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS

LTDA ME

Objeto 1: Cons.: 914/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Guaratinguetá
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem na Vara do Trabalho de Guaratinguetá, à Rua 
Professor Sylvio José Marcondes Coelho, 33, no ano de 2016, com poda de 238 m2 de grama, poda 
química de 90 m2 na lateral do prédio, poda e manutenção de 03 arbustos, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, num total de 
dez manutenções.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 6.457,60 - V.T. 6.457,60
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 10 (dez) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

Objeto 1: Cons.: 17/2016 - Lote 1 - Recarga de extintores de incêndio - Fórum Trabalhista de Jaboticabal
Item 1 - Contratação de empresa para fornecimento de 08 (oito) recargas, incluindo as peças e os materiais 
necessários (preço fechado), destinadas aos extintores de incêndio existentes na Unidade requisitante, 
conforme abaixo:
- 02 (duas) de PQS BC 4 kg, ao valor unitário de R$ 45,00, totalizando R$ 90,00;
- 04 (quatro) de AP 10L, ao valor unitário de R$ 45,00, totalizando R$ 180,00;
- 01 (uma) de PQS BC 6 kg, ao valor de R$ 60,00;
- 01 (uma) de CO² 6 kg, ao valor de R$ 60,00.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 390,00 - V.T. 390,00

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0010/2016 15.793.564/0001-04 R$ 1.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0036/2016 MARCOS CESAR GONCALVES 390.012.818-93 R$ 2.800,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0037/2016 ANDERSON LOPES ALVES ME 13.583.267/0001-09 R$ 6.000,00

OBJETO:

Objeto 1: Cons.: 19/2016 - Lote 1 - Reparos em bombas submersíveis - Coordenadoria de Manutenção
Item 1 - Reparos em 01 (uma) bomba submersível, marca Schneider, 4,0 cv, trifásica, 220 volts, ao valor de 
R$ 1.450,00, incluindo as seguintes peças e serviços:
- 01 (um) rolamento inferior;
- 01 (um) rolamento superior;
- 01 (um) selo mecânico;
- 04 (quatro) anéis de vedação;
- 02 (dois) varões;
- 01 (uma) borracha de vedação do cabo;
- 01 (um) jogo de terminais;
- 02 (dois) retentores;
- 2,5 (dois e meio) litros de óleo isolante;
- 05 (cinco) metros de cabo elétrico;
- 01 (um) sv metalizar eixo;
- 01 (um) sv rebobinamento;
- 01 (um) sv montagem, pintura e testes.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.450,00 - V.T. 1.450,00
Item 2 - Reparos em 01 (uma) bomba submersível, marca ABS UNI 1000-T, 4,0 cv, trifásica, 220 volts, ao 
valor de R$ 990,00, incluindo as seguintes peças e serviços:
- 01 (um) rolamento inferior;
- 01 (um) rolamento superior;
- 01 (um) selo mecânico;
- 01 (um) retentor;
- 04 (quatro) anéis de vedação;
- 01 (uma) borracha de vedação do cabo;
- 05 (cinco) metros de cabo elétrico;
- 01 (um) sv resinar cabo elétrico;
- 01 (um) sv metalizar eixo;
- 01 (um) sv rejuvenescimento do motor
Observação Obj: Esclarecemos que a descrição completa do objeto consta de documento anexo a este 
pedido de empenho.

 

ECOMUZEL PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE 
LTDA

Objeto 1: Cons.: 915/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Itapeva
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, com aplicação de herbicida em aproximadamente 100 
m² de pedrisco, poda de aproximadamente 30 metros de arbusto e cerca viva, manutenção de quatro vasos 
e uma jardineira, remoção dos resíduos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de 
pragas, num total de quatro manutenções no ano.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 1.000,00 - V.T. 1.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final do ano;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1.993;
5) a contratada deverá manter regularidade fiscal durante toda a prestação dos serviços;
6) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

Objeto 1: Cons.: 12/2016 - Lote 1 - Conserto de telhado e limpeza de calhas - Vara do Trabalho de Mogi 
Guaçu
Item 1 - Manutenção geral das calhas e telhado, desentupimento das calhas, recuperação de emendas 
trincadas e calefação, conserto de furos e trincas.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.800,00 - V.T. 2.800,00

 

Objeto 1: Cons.: 13/2016 - Lote 1 - Serviço de calafetação de rufos e calhas no telhado – Fórum 
Trabalhista de Ribeirão Preto
Item 1 - Serviço de manutenção de até dez pontos de infiltração na laje, impermeabilização de dois pontos 
de infiltração nos tubos de água pluvial acima da 6º Vara, impermeabilização da cobertura da sala dos no-
breaks e adequação dos rufos, impermeabilização do barrado entre laje e paredes com pontos de 
infiltração.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 6.000,00 - V.T. 6.000,00

 



PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0039/2016 BENTO HERCULANO DUARTE NETO 444.518.224-91 R$ 9.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0757/2015 ANA CRISTINA P MARECOS EVENTOS ME 08.715.225/0001-36 R$ 3.615,20

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0709/2015 113.035.098-30 R$ 9.000,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0038/2016 LUIZ CARLOS GOMES 324.643.298-86 R$ 1.800,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0017/2016 ISADORA AMANDA OLIVEIRA DE PAULA 434.435.078-24 R$ 3.509,00

Objeto 1: Cons.: 15/2016 - Lote 1 - Contratação do Exmo. Sr. BENTO HERCULANO DUARTE NETO, 
Desembargador do TRT da 21ª Região, para atuar como conteudista em dois cursos a distância da Escola 
Judicial.
Item 1 - Contratação do Exmo. Sr. BENTO HERCULANO DUARTE NETO para atuar como conteudista no 
curso "Novo Código de Processo Civil: uma visão bem crítica - Atos Processuais", com carga horária total 
de 30 horas, que ocorrerá de 13/04 a 09/05/2016.
PÚBLICO-ALVO: magistrados e servidores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4.500,00 - V.T. 4.500,00
Item 2 - Contratação do Exmo. Sr. BENTO HERCULANO DUARTE NETO para atuar como conteudista no 
curso "Novo Código de Processo Civil: uma visão bem crítica - Tutelas de urgência e evidência", com carga 
horária total de 30 horas, que ocorrerá de 11/05 a 06/06/2016.
PÚBLICO-ALVO: magistrados e servidores.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4.500,00 - V.T. 4.500,00
Observação Obj: Esclarecemos que, em atendimento ao determinado no Memorando nº 09/2016 - EJ, 
anexo às fls. 28, nos dois itens, para efeito de classificação orçamentária e contábil, deverá ser observada 
a distribuição da despesa entre a ação "Capacitação de Recursos Humanos" e a "Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados" na proporção de 50%, conforme constou na descrição do objeto do TR 
10/2016, conforme segue:
Item 1 - Público-Alvo: magistrados e servidores (considerar 50% de cada para efeito de pagamento);
Item 2 - Público-Alvo: magistrados e servidores (considerar 50% de cada para efeito de pagamento).

 

Objeto 1: Cons.: 859/2015 - Lote 2 - Fornecimento de coffee-break e kit lanche - Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Pessoas.
Item 1 - Cancelamento total da nota de empenho 2015NE003970, no valor de R$ 3.615,20, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.615,20 - V.T. 3.615,20

 

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO DE MELLO
ARAUJO

Objeto 1: Cons.: 808/2015 - Lote 2 - Contratação de Professor - Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas.
Item 2 - Cancelamento total da nota de empenho 2015NE003824, no valor de R$ 9.000,00, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 9.000,00 - V.T. 9.000,00

 

Objeto 1: Cons.: 14/2016 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Capão Bonito
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem para a Vara do Trabalho de Capão Bonito, no ano de 
2016, com poda de 240 metros quadrados de grama, incluindo todo o material necessário, adubo e 
insumos, retirada de pragas, remoção dos resíduos, num total de seis manutenções no ano.- Qtd. 1 
Unidade - V.Unit. 1.800,00 - V.T. 1.800,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 



OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0031/2015 ALVARO AMARAL DE MACEDO 133.712.648-90 R$ 138,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0036/2015 11.013.899/0001-01 R$ 759,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0038/2015 EDSON DA SILVA 050.979.334-78 R$ 60,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0465/2015 JOSÉ MARCELINO DE SOUZA 061.740.718-55 R$ 360,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0643/2015 61.499.281/0001-63 R$ 988,50

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

Objeto 1: Cons.: 922/2015 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Fórum Trabalhista de 
Presidente Prudente
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, com poda de 220 m2 de grama, manutenção de 55 
arbustos, troca de forração, pulverização, adubação e reposição de plantas mortas, reposição de limitador 
e de arbustos mortos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, poda de 
árvores, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com periodicidade trimestral, durante o ano de 2016.- 
Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.509,00 - V.T. 3.509,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final do ano;
2) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
4) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
5) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista

 

Objeto 1: Cons.: 36/2015 - Lote 2 - Manutenção anual de jardins - Fórum Trabalhista de Assis
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2015NE000247, no valor de R$ 138,00, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 138,00 - V.T. 138,00

 

ELITE ZELADORIA E EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS

LTDA ME

Objeto 1: Cons.: 41/2015 - Lote 2 - Manutenção anual de jardins - Vara do Trabalho de
Guaratinguetá
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2015NE000468, no valor de R$759,00, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 759,00 - V.T. 759,00

 

Objeto 1: Cons.: 43/2015 - Lote 2 - Manutenção de jardins - Fórum Trabalhista de Piracicaba
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2015NE000527, no valor de R$ 60,00, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 60,00 - V.T. 60,00

 

Objeto 1: Cons.: 516/2015 - Lote 2 - Manutenção periódica e limpeza de terreno - Vara do Trabalho de 
Sumaré
Item 1 - Cancelamento parcial da nota de empenho 2015NE002717, no valor de R$ 360,00, diante de sua 
não utilização.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 360,00 - V.T. 360,00

 

DORMA SISTEMAS DE CONTROLES PARA 
PORTAS

LTDA

Objeto 1: Cons.: 734/2015 - Lote 2 - Reparo em porta eletrônica - Vara do Trabalho de Salto
Item 1 - Contratação de empresa para reparo em porta eletrônica, instalada na Unidade requisitante, ao 
valor estimativo de R$ 988,50, compreendendo:
- o fornecimento e a instalação de 01 (um) receptor modelo RF 433 Mhz 2 canais, ao valor de R$
253,14 e de 02 (dois) transmissores modelo RF 433 Mhz, ao valor de R$ 145,36, totalizando R$
398,50;
- taxa de deslocamento, ao valor de R$ 370,00;
- taxa para 1ª hora técnica, ao valor de R$ 220,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 988,50 - V.T. 988,50
Observação Obj: O valor total é estimativo e pode sofrer alterações dependendo da quantidade de horas 
necessárias para a conclusão do serviço.

 



CP0051/2016 AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.306.060/0001-13 R$ 1.260,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0005/2016 PARADA VERDE PLANTAS E CIA LTDA ME 07.953.291/0001-81 R$ 5.917,00

OBJETO:

PROCESSO FORNECEDOR CPF/CNPJ VALOR TOTAL

CP0052/2016 21.214.777/0001-29 R$ 468,00

OBJETO:

Objeto 1: Cons.: 30/2016 - Lote 1 - Elemento filtrante para condicionador de ar central -
Coordenadoria de Manutenção
Item 1 - Aquisição de elemento filtrante para condicionadores de ar central, com substituição
imediata nos fancoil's instalados em todos os pavimentos, do 3º ao 17º do Edifício-Sede Judiciária, com as 
seguintes características: elemento filtrante manta resinada, 100% em poliéster, classe de filtragem G3 
conforme norma ABNT NBR 16101-12, em rolos/bobinas com as dimensões 1,5 x 10 metros, 25 mm de 
espessura, eficiência gravimétrica de 86%.- Qtd. 6 Rolo - V.Unit. 210,00 – V.T. 1.260,00

 

Objeto 1: Cons.: 910/2015 - Lote 1 - Prestação de serviço anual de jardinagem - Vara do Trabalho de 
Bebedouro
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem da Vara do Trabalho de Bebedouro, à Rua Doutor 
Oscar Werneck, 634, Centro, com poda de 60 m2 de grama, poda e manutenção de 14 unidades de moreia 
branca, 08 unidades de agave dragão lisa sem espinho, 04 unidades de pleomele variegata, 13 unidades 
de quaresmeira; 02 unidades de primavera, roçagem de área de estacionamento, incluindo todo o material 
necessário, adubo e insumos, retirada de pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho, com 
periodicidade mensal.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5.917,00 - V.T. 5.917,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) o preço total da manutenção é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2016;
2) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos 
serviços;
3) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
4) o controle da execução dos serviços está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho.

 

LEANDRO ANTONIO PARIZ MANUTENÇÃO E
REPAROS ME

Objeto 1: Cons.: 32/2016 - Lote 1 - Manutenção em máquina de cintar processos - Coordenadoria de 
Manutenção
Item 1 - Contratação de empresa para manutenção em 01 (uma) máquina de cintar processos, marca 
Cyklop, modelo SP-4, tombo 51.806, instalada no Espaço Glicério, deste E. TRT, incluindo a substituição 
de peça e mão-de-obra, conforme abaixo:
1) 01 (um) limitador da placa, ao valor de R$ 83,04;
2) conserto, revisão, regulagens, limpeza, lubrificação e testes de 20 (vinte) minutos, ao valor de R$ 
384,96.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 468,00 - V.T. 468,00
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