
                

mês/ano: jan/2018

Processo de Compra: CP0013/2018 Valor Total: R$ 1.975,00

Credor: JOSÉ RONALDO CEZAR ME

CNPJ / CPF: 07.346.587/0001-34

Objeto:

Objeto 1:  Cons.:  13/2018 -  Lote  1 -  Serviço de remoção de adesivos em vinil  e respectiva limpeza -
Coordenadoria de Comunicação Social. Item 1 - Contratação de serviços de remoção de adesivos conforme
abaixo: 1) remoção de adesivos em vinil, instalados em vidros nas fachadas externas do Edifício-Sede deste
TRT, na Rua Barão de Jaguara,  901 e Av.  Francisco Glicério, 860,  consistindo em 35 (trinta e  cinco)
segmentos, medindo 1,20 x 0,30 metros cada. Os vidros deverão ser limpos sem ficar qualquer resíduo de
adesivo, cola ou outro material  e sem nenhum dano aos vidros e perfis de alumínio; e 2) remoção de
adesivos em vinil, instalados nas portas externas dos elevadores dos andares 0 e 1 do Edifício-Sede deste
TRT, na Rua Barão de Jaguara, 901, com 30 (trinta) segmentos, medindo 2,00 x 0,90 metros cada. As portas
deverão ser limpas sem deixar qualquer resíduo de adesivo, cola ou outro material e sem nenhum dano ao
metal e revestimento.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.975,00 - V.T. 1.975,00

Processo de Compra: CP0825/2017 Valor Total: R$ 1.210,00

Credor: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

CNPJ / CPF:  54.222.401/0001-15

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 873/2017 - Lote 1 - Instalação de interfone no elevador - Fórum Trabalhista de Jacareí.
Item 1 - Aquisição e instalação dos itens a seguir relacionados, destinados ao elevador localizado no prédio
do Fórum Trabalhista de Jacareí: 01) 01 (um) conjunto de fonte de emergência composto de transformador,
retificadores, circuitos de proteção, circuitos eletrônicos, carregadores, baterias seladas, lâmpada de baixo
consumo e alarme de emergência, ao valor de R$ 550,00; 02) 01 (um) interfone ao valor de R$ 430,00; 03)
01 (um) módulo de interfone ao valor de R$ 230,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.210,00 - V.T. 1.210,00

Processo de Compra: CP0786/2017 Valor Total: R$ 244,00

Credor: PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ / CPF:  08.200.865/0001-03

Objeto:

Item 1 - Contratação de empresa para a recarga de 06 (seis) extintores de incêndio, sendo:
- 04 (quatro) de PQS 06 kg, ao valor unitário de R$ 40,00, totalizando R$ 160,00;
- 02 (dois) de CO2 06 Kg, ao valor unitário de R$ 42,00, totalizando R$ 84,00.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 
244,00 - V.T. 244,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) os valores são a preço fechado, ou seja, já está incluído qualquer custo adicional, como testes 
hidrostáticos, pintura ou troca de peças, se necessário;
02) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Direção do Fórum Trabalhista de Lençóis 
Paulista.



Processo de Compra: CP0005/2018 Valor Total: R$ 5.760,00

Credor: LTR EDITORA LTDA.

CNPJ / CPF: 61.534.186/0018-00

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 5/2018 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Seção da Biblioteca.
Item 1 - Renovação da assinatura anual da Duplex Trabalhista (Revista LTR e Suplemento Trabalhista), 
versão impressa, com vigência de janeiro a dezembro de 2018.
Dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 3.840,00 - V.T. 3.840,00
Item 2 - Renovação da assinatura anual da Revista LTR, versão digital, com vigência de janeiro a dezembro
de 2018.
Dotação orçamentária da Escola Judicial.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.920,00 - V.T. 1.920,00

Processo de Compra: CP0012/2018 Valor Total: R$ 12.786,00

Credor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

CNPJ / CPF: 86.781.069/0001-15

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 12/2018 - Lote 1 - Aquisição e renovação de assinaturas - Assessoria Jurídica.
Item 1 - Aquisição da assinatura anual da solução "Zênite Fácil", com vigência de janeiro a dezembro de 
2018.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 6.846,00 - V.T. 6.846,00
Item 2 - Renovação da assinatura anual da solução "Orientações por escrito em licitações e contratos", até 
12 consultas, com vigência de janeiro a dezembro de 2018.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 5.940,00 – V.T. 
5.940,00

Processo de Compra: CP0024/2018 Valor Total: R$ 5.238,00

Credor: MDF LOCACAO E EVENTOS LTDA

CNPJ / CPF:  23.001.335/0001-20

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 24/2018 - Lote 1 - Substituição e manutenção de forro de gesso - FT de Limeira Item 1 -
Substituição de aproximadamente 50 metros quadrados de forro de gesso com aplicação de manta acústica,
incluindo pintura, retirada do entulho e fixação das luminárias, após o serviço.- Qtd. 1  Unidade - V.Unit.
5.238,00 - V.T. 5.238,00



Processo de Compra: CP0029/2018 Valor Total: R$ 3.744,00

Credor: JULIO FERNANDES NETO ME

CNPJ / CPF: 01.986.162/0001-03

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 30/2018 - Lote 1 - Fornecimento de água mineral - Seção de Copa.
Item 1 -  Contratação de empresa para o fornecimento de 7.200 (sete mil e duzentas) garrafas de água
mineral  da  marca  "Serra  Negra  Legítima",  envasadas  em  embalagem  plástica  de  510  ml,  sem  gás,
destinadas  exclusivamente  a  magistrados  durante  as  Sessões  que  ocorrerão  no  Plenário  do  Tribunal  e
demais Salas de Sessões da Sede Judicial, durante o exercício 2018, em atendimento à determinação do
Excelentíssimo Sr. Presidente deste E. TRT.- Qtd. 7200 Unidade - SERRA NEGRA LEGÍTIMA - V.Unit.
0,52 - V.T. 3.744,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) a entrega deverá ser fracionada em 03 (três) etapas, conforme solicitação do requisitante, devendo ser
entregues 2.400 (duas mil e quatrocentas) garrafas por vez;
02) a marca da água mineral é Serra Negra Legítima;
03) a entrega das garrafas de água e o controle da execução do contratado ficará a cargo da Seção de Copa;
04) o valor contratado será mantido até o fim da contratação;
05) a empresa contratada arcará com todas as despesas de frete.

Processo de Compra: CP0788/2017 Valor Total: R$ 705,00

Credor: JOSÉ RONALDO CEZAR ME

CNPJ / CPF: 07.346.587/0001-34

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 836/2017 - Lote 1 - Confecção e fornecimento de 80 adesivos automotivos em vinil, com
fundo branco, letras e brasão na cor preta, para a frota deste E. TRT, conforme abaixo:
Item 1 - 50 (cinquenta) adesivos de 52 cm de comprimento por 25 cm de largura, com Brasão e dizeres
"PODER JUDICIÁRIO FEDERAL" e "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO",
com letras de 12mm, e dizeres "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO", com letras de 24 mm;- Qtd. 1 Unidade
- V.Unit. 600,00 - V.T. 600,00
Item 2 - 30 (trinta) adesivos de 39 cm de comprimento por 10 cm de largura, com dizeres "COMO ESTOU
DIRIGINDO", com letras de 20 mm, e também "www.trt15.jus.br - 0800 771 3315", com letras de 12 mm.-
Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 105,00 - V.T. 105,00

Processo de Compra: CP0025/2018 Valor Total: R$ 8.380,00

Credor: GOVERNET EDITORA LTDA ME

CNPJ / CPF: 07.316.919/0001-38

Objeto:

Objeto 1:  Cons.:  25/2018 -  Lote 1 -  Aquisição de assinatura -  Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoas.
Item 1 - Aquisição da assinatura anual do produto "Boletim de Recursos Humanos", contemplando:
1) a entrega de revista impressa, mensal, com 100 páginas; 2) acesso à revista eletrônica, mensal; 3) porta
revista para arquivamento dos exemplares; 4) acesso ilimitado ao banco de dados do referido boletim, com
senha exclusiva; 5) atendimento on-line; 6) newsletter semanal; 7) consultoria, com orientações sobre o
referido  boletim;  8)  exemplar  do  livro  "Coleção  Governet  de  Direito  Administrativo  -  Licitações  e
Contratos - Lei n. 8.666/93 - IN n. 05/14" Volume I - Editora Governet 2015 (cortesia); e 9) 01 assinatura
web com acesso ilimitado à obra "Anotações ao Pregão" (cortesia).- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 8.380,00 -
V.T. 8.380,00



Processo de Compra: CP0032/2018 Valor Total: R$ 175,00

Credor: HAMILTON B. CARNEIRO ME

CNPJ / CPF: 11.850.359/0001-74

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 33/2018 - Lote 1 - Recarga de extintores de incêndio - VT de Fernandópolis.
Item 1 - Contratação de empresa para a recarga de 05 (cinco) extintores de incêndio, sendo:
- 03 (três) de PQS 04 Kg-BC, ao valor unitário de R$ 35,00, totalizando R$ 105,00;
- 02 (dois) de AP 10 L, ao valor unitário de R$ 35,00, totalizando R$ 70,00.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 175,00 - V.T. 175,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) os valores são a preço fechado, ou seja, já estão incluídos quaisquer custos adicionais, como testes 
hidrostáticos, pintura ou troca de peças, se necessário;
02) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Direção da Vara do Trabalho de Fernandópolis.

Processo de Compra: CP0023/2018 Valor Total: R$ 2.940,00

Credor: ANTONIO ANDRADE MENEZES

CNPJ / CPF: 004.974.478-00

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 23/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - VT de Teodoro Sampaio.
Item 1 - Serviço de jardinagem, durante o ano de 2018, na Vara do Trabalho de Teodoro Sampaio, em
terreno de aproximadamente 150 m2, incluindo todo o material necessário, capina de mato, poda de grama
e retirada de entulho, com periodicidade mensal, - Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.940,00 – V.T. 2.940,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a 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 ficará a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho de Teodoro Sampaio

Processo de Compra: CP0028/2018 Valor Total: R$ 6.790,00

Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

CNPJ / CPF: 60.501.293/0001-12

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 29/2018 - Lote 1 - Renovação de assinaturas - Seção de Biblioteca.
Item  1  -  Renovação  da  assinatura  anual  impressa  da  Revista  dos  Tribunais  +  livro  com índice,  com
periodicidade mensal e vigência de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 2.900,00
- V.T. 2.900,00
Item 2 -  Renovação da assinatura  anual  da RePro -  Revista  de Processo,  com periodicidade mensal  e
vigência de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.320,00 - V.T. 2.320,00 Item 3 -
Renovação da assinatura  anual da RDT - Revista de Direito do Trabalho, com periodicidade mensal  e
vigência de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.570,00 – V.T. 1.570,00
Observação  Obj:  A presente  contratação  ocorrerá  com  dotação  orçamentária  da  Escola  Judicial  -
"Apreciação de Causas".



Processo de Compra: CP0015/2018 Valor Total: R$ 5.400,00

Credor: PARADA VERDE PLANTAS E CIA LTDA ME

CNPJ / CPF: 07.953.291/0001-81

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 15/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - Vara do Trabalho de Bebedouro
Item 1  -  Manutenção  geral  na  área  externa  do  prédio  em que  está  localizada  a  Vara  do  Trabalho  de
Bebedouro, durante o ano de 2018, constante de limpeza geral das plantas, poda do gramado, retirada dos
resíduos, aplicação de herbicida e reposição de pedras e plantas, quando necessário, num total  de doze
manutenções.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5.400,00 - V.T. 5.400,00
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 31/12/2018;
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.

Processo de Compra: CP0018/2018 Valor Total: R$ 2.200,00

Credor: CASSIUS ROBERTO DA SILVA

CNPJ / CPF: 096.246.548-83

Objeto:

Objeto 1:  Cons.:  18/2018 - Lote 1 -  Manutenção anual de área verde - Fórum Trabalhista de Lençóis
Paulista
Item 1 - Manutenção anual, durante o ano de 2018, do jardim do Fórum Trabalhista de Lençóis Paulista,
incluindo todo o material  necessário, inclusive corte do mato em área calçada com pedriscos, corte de
grama, totalizando 06 (seis) manutenções, e uma poda de 16 (dezesseis) árvores, com retirada de todo o
lixo,- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.200,00 - V.T. 2.200,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções de corte do mato e corte da grama até o final do ano de 2018;
2) está prevista 01 (uma) poda em 16 (dezesseis) árvores, até o final do ano de 2018;
3) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
4) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a realização dos
serviços;
5) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993;
6) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista de Lençóis Paulista.



Processo de Compra: CP0019/2018 Valor Total: R$ 7.889,96

Credor: DALIUMA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 
ME

CNPJ / CPF: 16.785.419/0001-36

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 19/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - Fórum Trabalhista de Marília 
Item 1 - Contratação de empresa para serviço de capinação e limpeza de lote de aproximadamente 3.500
metros quadrados, situado à Rua Nicolino Roseli, Rua Antônio Dantas e Rua José Francisco Sornas, doado
pela Prefeitura ao Fórum Trabalhista de Marília, minimizando o recebimento de notificações pela falta desta
manutenção, num total de quatro manutenções, durante todo o ano de 2018.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit.
7.889,96 - V.T. 7.889,96
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) estão previstas aproximadamente 04 (quatro) manutenções até o final do exercício de 2018;
02) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
03)  o contratado deverá fornecer  todos os  materiais  e equipamentos  necessários  para  a  realização  dos
serviços;
04) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993;
05) o controle das execuções está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista.

Processo de Compra: CP0014/2018 Valor Total: R$ 1.920,00

Credor: ALVARO AMARAL DE MACEDO

CNPJ / CPF: 133.712.648-90

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 14/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de jardim - Forum Trabalhista de Assis
Item 1 - Contratação de mão de obra para manutenção do jardim do Forum Trabalhista de Assis, com área
de aproximadamente 60 m2, contendo grama, 07 árvores pequenas, 02 coqueiros tipo Fênix, incluindo todo
o material necessário, poda de grama, retirada de pragas, poda de árvores, retirada de entulho, durante o ano
de 2018.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.920,00 - V.T. 1.920,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3) a pessoa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a 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 ficará a cargo da Diretoria do Fórum.



Processo de Compra: CP0020/2018 Valor Total: R$ 2.000,00

Credor: MÁRCIO EUGÊNIO SILVA

CNPJ / CPF: 059.275.238-03

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 36/2018 - Lote 1 - Manutenção de jardim - Fórum Trabalhista de Araçatuba
Item 1 -  Prestação anual  de serviços de jardinagem, durante  o ano de 2018, no Fórum Trabalhista  de
Araçatuba, com 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.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.000,00 - V.T. 2.000,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) estão previstas 04 (quatro) manutenções até o final  do exercício de 2018, sendo duas manutenções
simples e duas com adubação, atendendo aos critérios sustentáveis constantes no Guia de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho (fls. 09);
02) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
03)  o contratado deverá fornecer  todos os  materiais  e equipamentos  necessários  para  a  realização  dos
serviços;
04) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993;
05) o controle das execuções está a cargo da Diretoria do Fórum Trabalhista de Araçatuba.

Processo de Compra: CP0038/2018 Valor Total: R$ 3.600,00

Credor: JOSÉ MARCELINO DE SOUZA

CNPJ / CPF: 061.740.718-55

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 40/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - Vara do Trabalho de Sumaré
Item 1 - Serviço de jardinagem na Vara do Trabalho de Sumaré, incluindo todo o material necessário, corte
de grama, em uma área de 300m2, arrancada de mato e limpeza do terreno, com retirada de todo o lixo,
totalizando 10 (dez) visitas durante o ano de 2018- 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 de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3)  o  contratado  deverá  fornecer  todos  os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  a  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 ficará a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho de Sumaré



Processo de Compra: CP0016/2018 Valor Total: R$ 3.200,00

Credor: EURIPEDES AMBROSIO BATISTA

CNPJ / CPF: 135.682.978-33

Objeto:

Item 1 - Serviço mensal de jardinagem na Vara do Trabalho de Ituverava, à Praça Deputado Hélvio Nunes
da Silva, 226, com capina de 150 m2, manutenção em 100 m2 de jardim, poda de 100 m2 de grama, poda e
manutenção de três árvores e dois vasos, incluindo todo o material necessário, adubo e insumos, retirada de
pragas, aplicação de herbicidas, retirada de entulho.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 3.200,00 - V.T. 3.200,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) as manutenções serão mensais até o final do exercício de 2018;
02) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
03)  o contratado deverá fornecer  todos os  materiais  e equipamentos  necessários  para  a  realização  dos
serviços,  sendo que  deverá  cumprir  o  item 5.2.6  do  Guia  de  Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do
Trabalho, para uso de insumos e defensivos contra pragas;
04) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993;
05) o controle das execuções está a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho

Processo de Compra: CP0039/2018 Valor Total: R$ 2.730,00

Credor: LUIS CARLOS FERREIRA DE ANDRADE 29237091877

CNPJ / CPF: 26.356.975/0001-40

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 41/2018 - Lote 1 - Manutenção em portão de ferro - Coordenadoria de Manutenção.
Item 1 - Contratação de empresa para realização de serviço de fornecimento e troca de 02 (dois) motores de
portão  de  ferro  deslizante,  marca  Pecinin,  com potência  de  1/3  Hp,  na  entrada  do  estacionamento  do
Edifício-Sede  Administrativo  deste  E.  TRT,  localizado  à  Rua  Ferreira  Penteado,  871,  incluindo  a
substituição das cremalheiras e a aquisição de 02 (dois) controles para uso no acionamento dos motores. -
Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.730,00 - V.T. 2.730,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Coordenadoria de Manutenção;
02) a empresa contratada fornecerá todos os materiais necessários para a execução dos serviços.

Processo de Compra: CP0017/2018 Valor Total: R$ 3.984,00

Credor: CARLOS HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF: 356.280.158-06

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 17/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de jardins - Fórum Trabalhista de Jacareí
Item 1 - Manutenções, mensais, durante o ano de 2018, no jardim do Fórum Trabalhista de Jacareí, à Rua
Pensylvânia, 412, Jardim Flórida, existindo no local duas áreas verdes contendo 171m2 de grama, cinco
plantas ornamentais, cinco vasos grandes e uma árvore.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 3.984,00 - V.T. 3.984,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do ano de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos
serviços e atender aos critérios de sustentabilidade constantes no item 5.2.6 e 5.2.7 do Guia de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho;
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.



Processo de Compra: CP0036/2018 Valor Total: R$ 2.350,00

Credor: FÁTIMA APARECIDA PAES

CNPJ / CPF: 270.753.328-99

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 38/2018 - Lote 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem - Vara do Trabalho de Capão
Bonito
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem na Vara do Trabalho de Capão Bonito, durante o ano de
2018, em área de 240 metros quadrados, compreendendo o corte da grama e retirada do resíduo, incluindo
todo o equipamento e  material  necessários  para a  execução do serviço,  em cinco  visitas  no correr  do
exercício.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 2.350,00 - V.T. 2.350,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) estão previstas 05 (cinco) manutenções até o final de 2018;
02) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
03)  a  contratada deverá  fornecer  todos os  materiais  e  equipamentos  necessários  para  a  realização dos
serviços;
04) o descumprimento do acordado ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1.993;
05) o controle das execuções está a cargo da diretoria da Vara do Trabalho de Capão Bonito.

Processo de Compra: CP0044/2018 Valor Total: R$ 369,00

Credor: ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME.

CNPJ / CPF: 07.532.150/0001-95

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 46/2018 - Lote 1 - Recarga de extintores de incêndio - FT de Jaú.
Item 1 - Contratação de empresa para a recarga de 15 (quinze) extintores de incêndio, sendo:
- 06 (seis) de AP 10 L, ao valor unitário de R$ 20,00, totalizando R$ 120,00;
- 06 (seis) de PQS 06 Kg, ao valor unitário de R$ 24,00, totalizando R$ 144,00;
- 03 (três) de CO2 06 Kg, ao valor unitário de R$ 35,00, totalizando R$ 105,00.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 369,00 - V.T. 369,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) os valores são a preço fechado, ou seja, já estão incluídos quaisquer custos adicionais, como testes
hidrostáticos, pintura ou troca de peças, se necessários;
02) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Direção do Fórum Trabalhista de Jaú.

Processo de Compra: CP0040/2018 Valor Total: R$ 7.800,00

Credor: MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 
LTDA

CNPJ / CPF: 66.052.242/0001-37

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 42/2018 - Lote 1 - Renovação de assinatura - Coordenadoria de Comunicação Social.
Item  1  -  Renovação  da  assinatura  anual  eletrônica  de  acesso  a  banco  de  dados  online  de  veículos  e
profissionais que atuem no mercado de imprensa no país, incluindo nome, endereço, telefone, email, sítio
da internet e responsável pelo atendimento, com atualização permanente, permitindo a consulta a,  pelo
menos, 10 mil empresas do ramo, com vigência de 25/02/2018 a 25/02/2019.- Qtd. 1 Unidade
- V.Unit. 7.800,00 - V.T. 7.800,00



Processo de Compra: CP0022/2018 Valor Total: R$ 5.880,00

Credor: LUIZ CARLOS BARBOSA RIBEIRO

CNPJ / CPF: 016.142.298-56

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 22/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de área verde - Vara do Trabalho de São João da
Boa Vista
Item 1 - Manutenção bimestral, durante o ano de 2018, no jardim da Vara Trabalhista de São João da Boa
Vista, totalizando 6 (seis) manutenções no ano, incluindo poda de grama e de árvores internas e externas,
limpeza de folhas velhas dos coqueiros, limpeza do terreno ao lado com poda de grama e aplicação de
herbicida, retirada dos matos da calçada, aplicação de herbicida, manutenção de vasos e jardineiras com
aplicação de adubos e retirada de lixo,- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5.880,00 – V.T. 5.880,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 06 (seis) manutenções até o final do ano de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a 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 ficará a cargo da Diretoria da Vara do Trabalho de São João da Boa
Vista.

Processo de Compra: CP0049/2018 Valor Total: R$ 470,00

Credor: JUNQUEIRA COMÉRCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA 
EPP

CNPJ / CPF: 56.199.144/0001-73

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 51/2018 - Lote 1 - Recarga de extintores para o Fórum Trabalhista de Franca.
Item 1 - Contratação de recarga para 15 (quinze) extintores de incêndio instalados no Fórum Trabalhista de
Franca, incluindo todas as peças e serviços necessários (preço fechado), conforme abaixo:
- 05 (cinco) recargas de AP 10L, ao valor unitário de R$ 22,00, totalizando R$ 110,00;
- 06 (seis) recargas de PQS 06 kg BC, ao valor unitário de R$ 30,00, totalizando R$ 180,00; e
- 04 (quatro) recargas de CO2 06 kg, ao valor unitário de R$ 45,00, totalizando R$ 180,00.- Qtd. 1 Unidade
- V.Unit. 470,00 - V.T. 470,00



Processo de Compra: CP0047/2018 Valor Total: R$ 5.640,00

Credor: LILIA ANGÉLICA CORREA COSTA ME

CNPJ / CPF: 56.945.348/0001-06

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 49/2018 - Lote 1 - Fornecimento e instalação de grades de proteção - FT de Presidente
Prudente.
Item 1 - Contratação de empresa para o fornecimento e a instalação de 19 (dezenove) grades de proteção
para portas e janelas, modelo contemporâneo com metalon 20x30 de espelho, com vão livre de 05 cm e na
parte inferior com um vão de 10 cm para passagem do braço de articulação das janelas, em pintura em
esmalte sintético preto, sendo:
- 04 (quatro) grades de 296x84, ao valor unitário de 496,00, totalizando 1.984,00;
- 01 (uma) grade de 212x84, ao valor de 351,00;
- 01 (uma) grade de 228x84, ao valor de 377,00;
- 02 (duas) grades de 83x83, ao valor unitário de 136,00, totalizando 272,00;
- 02 (duas) grades de 113x83, ao valor unitário de 144,00, totalizando 288,00;
- 04 (quatro) grades de 117x87, ao valor unitário de 201,00, totalizando 804,00;
- 01 (uma) grade de 110x86, ao valor de 186,00;
- 02 (duas) grades de 85x86, ao valor unitário de 144,00, totalizando 288,00;
- 01 (uma) grade tipo porta de duas folhas 150x210, ao valor de 620,00;
- 01 (uma) grade para porta externa 113x210, ao valor de 470,00.
- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 5.640,00 - V.T. 5.640,00

Processo de Compra: CP0051/2018 Valor Total: R$ 1.400,00

Credor: JOÃO FERNANDES RIBEIRO

CNPJ / CPF: 257.332.168-16

Objeto:

Objeto  1:  Cons.:  53/2018  -  Lote  1  -  Confecção  de  togas  para  Desembargador  -  Coordenadoria  de
Comunicação Social.
Item 1 - Confecção de toga de gala na cor preta, tecido de crepe opaco, manga longa com sobreposição de
manga curta, pala traseira, abertura em toda a extensão da frente com acabamento duplo e fechamento com
cinco botões  de pressão invisíveis,  dois  ganchos sobre os  ombros para  fixação do colar  do TRT, com
cordão, pingente e decote em V alto, incluindo todos os serviços e materiais necessários.- Qtd. 1 Unidade -
V.Unit. 750,00 - V.T. 750,00
Item 2 - Confecção de toga simples na cor preta, tecido de microfibra leve, manga longa com sobreposição
de manga curta, pala traseira, abertura em toda a extensão da frente com fechamento com cinco botões de
pressão  invisíveis,  com cordão,  pingente  e  decote  em V alto,  incluindo todos  os  serviços  e  materiais
necessários.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 650,00 - V.T. 650,00
Observação  Obj:  Esclarecemos  que  as  togas  deverão  ser  confeccionadas  sob  medida  e  deverão  ser
identificadas  com a  aplicação do  nome do  magistrado bordado ou  com aplicação  de  suas  iniciais.  As
medidas deverão ser retiradas nas dependências do Tribunal, em data a ser oportunamente agendada e o
contratado deverá se responsabilizar por eventuais ajustes nas togas.



Processo de Compra: CP0037/2018 Valor Total: R$ 5.100,00

Credor: LUCIANO LOPES SOARES

CNPJ / CPF: 10.816.513/0001-29

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 39/2018 - Lote 1 - Manutenção anual de jardim - Fórum Trabalhista de Franca
Item 1 - Manutenção de área verde do Fórum Trabalhista de Franca, durante o ano de 2018, 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,  num total  de dez manutenções-  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 31/12/2018;
3) a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos
serviços, poderão ser utilizados produtos e insumos de natureza orgânica e, ainda, defensivos contra pragas
com menor potencial tóxico, usados em jardinagem amadora; observada a real necessidade de utilização de
agrotóxico, deverá ser apresentado o registro do produto no órgão federal responsável, bem como deverá ser
feito  o  recolhimento  das  embalagens  vazias  com  comprovação  de  destinação  final  ambientalmente
adequada.
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.

Processo de Compra: CP0770/2017 Valor Total: R$ 1.260,00

Credor: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ / CPF: 788.142.948-87

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 818/2017 - Lote 1 - Conserto em vazamento - Vara do Trabalho de Lorena
Item 1 - Conserto de vazamento na rede água e esgoto do banheiro masculino do prédio que abriga a Vara
do Trabalho de Lorena, incluindo mão de obra e todos os materiais necessários, com vedação do ponto de
vazamento e reconstrução da parte da laje afetada.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 1.260,00 – V.T. 1.260,00



Processo de Compra: CP0052/2018 Valor Total: R$ 4.100,00

Credor: CLAUDIONOR DA SILVA 07440763823

CNPJ / CPF: 14.615.738/0001-78

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 54/2018 - Lote 1 - Troca de sistema de central de alarme de incêndio - FT Marília.
Item 1 - Contratação de empresa para a realização de serviço de substituição e adequação de central de
alarme de incêndio, incluindo:
- a revisão, limpeza e testes de todos os detectores de fumaça, sendo que um deles será substituído por ser
incompatível com o sistema atual;
- a troca, manutenção e adequação de todas as botoeiras quebra vidro;
- testes gerais após a conclusão dos serviços.- Qtd. 1 Unidade - V.Unit. 4.100,00 - V.T. 4.100,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) caso haja a necessidade de troca de quaisquer outros itens que não estejam informados no orçamento
enviado, a empresa fará o serviço e manterá o valor inicial da proposta;
02) o controle da execução dos serviços ficará a cargo da Direção do Fórum Trabalhista de Marília;
03) a empresa contratada fornecerá todos os materiais necessários para a execução dos serviços.

Processo de Compra: CP0021/2018 Valor Total: R$ 4.200,00

Credor: REGINALDO TADEU DA SILVA

CNPJ / CPF: 197.345.178-64

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 21/2018 - Lote 1 - Serviço anual de jardinagem - Vara do Trabalho de Salto.
Item 1 - Prestação anual de serviços de jardinagem, durante o ano de 2018, na Vara do Trabalho de Salto,
durante o ano de 2018, compreendendo a manutenção ordinária de todos os vasos de plantas e jardim, além
de  podas,  limpezas  e  cuidados  de  todos  os  vasos  de  áreas  comuns;  quando  necessário,  reposições  de
espécies; prevenção e controles de pragas e doenças; varrição, acondicionamento, retirada de resíduos e
outros provenientes dos serviços de limpeza, acompanhamento técnico periódico de jardineiro, e aplicação
de adubo conforme necessidade, com periodicidade mensal, cumprindo as exigências contidas no item 5 do
Guia  de  Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do  Trabalho.-  Qtd.  1  Unidade  -  V.Unit.  4.200,00  -  V.T.
4.200,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
1) estão previstas 12 (doze) manutenções até o final do exercício de 2018;
2) o valor proposto é fixo e irreajustável até o dia 31/12/2018;
3) deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços,
atendendo aos critérios de sustentabilidade constantes no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do
Trabalho;;
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 de Salto.



Processo de Compra: CP0048/2018 Valor Total: R$ 840,00

Credor: RODRIGO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA ME

CNPJ / CPF: 27.139.618/0001-93

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 50/2018 - Lote 1 - Fornecimento de suporte em MDF - Coordenadoria de Manutenção.
Item 1 - Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de 02 (dois) suportes de apoio para
pedestais de bandeiras, em MDF, padrão "Louro Freijo Masisa", com medidas de 30,40 cm de largura,
30,40 cm de profundidade e 89,50 cm de altura, destinados ao Plenário do Edifício-Sede Judiciário.- Qtd. 2
Unidade - V.Unit. 420,00 - V.T. 840,00
Observação Obj: Esclarecemos que:
01) a contratada deverá atentar-se aos detalhes de toda a fabricação, seguindo rigorosamente o memorial
descritivo já enviado anteriormente, não sendo aceito detalhe em acréscimo, somente o previsto no projeto.
02) o tom da cor do armário será o "Louro Freijo Masisa", em substituição ao "Teca Java", já que este
padrão está "fora de linha" atualmente;
03) não serão aceitos parafusos ou similares aparentes.

Processo de Compra: CP0058/2018 Valor Total: R$ 540,00

Credor: MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

CNPJ / CPF: 58.182.114/0001-80

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 61/2018 - Lote 1 - Aquisição de carga de gás - Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto.
Item 1 - Aquisição de carga de G. L. P. para 02 vasilhames com capacidade de 45 kg.- Qtd. 2 Unidade -
Liquigas - V.Unit. 270,00 - V.T. 540,00


