
                

mês/ano: nov/2019

Processo de Compra: 20046/2019 Valor Total: R$ 600,00

Credor: Martini Comércio e Importação Ltda

CNPJ / CPF: 46.050.464/0001-03

Objeto:

Item
Descrição

Qtde
Valor

Unit. (R$)
Valor

Total (R$)

1
Aquisição de tela de mosquiteiro de nylon  cinza,  com
largura de 1 metro, fornecida em rolo.

120 m 5,00 600,00

Processo de Compra: 23454/2019 Valor Total: R$10.740,00

Credor: Smart 3 Consultoria e Treinamento Ltda.

CNPJ / CPF: 30.444.733/0001-86

Objeto:

Contratação de elaboração de conteúdo à distância e realização de palestra presencial, a serem realizados
pelo professor Walter Aranha Capanema, conforme descrição abaixo:
- elaboração do conteúdo de curso à distância da Escola Judicial sobre o tema “Segurança da informação
no  teletrabalho”,  correspondendo  a  dois  vídeos  de  30  (trinta)  minutos  cada,  a  ser  entregue  no  dia
15/11/2019 ao valor de R$ 6.250,00;
- realização de palestra ao vivo sobre o tema “Segurança da informação”, a ser transmitida por canal
indicado pela Escola Judicial, no dia 25/11/2019, das 10h às 11h, ao valor de R$ 4.490,00.

Processo de Compra: CP0119/2019 Valor Total: R$ 1.500,00

Credor: NOBUYOSHI KAZURAYAMA

CNPJ / CPF: 19.620.852/0001-00

Objeto:

Objeto 1: Cons.: 121/2019 - Lote 1 - Serviços de jardinagem - FT de São José dos Campos.
Item 3 - Contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção de jardinagem, incluindo
áreas  interna  e  externa,  compostas  por  dois  jardins  de  inverno,  floreiras,  vasos  internos,  duas  áreas
gramadas com plantas e canteiros com ipês e limpeza do mato entre os blocos do piso do estacionamento,
com previsão de 2 (duas) manutenções no presente ano.- Qtd. 1 Unidade – V.Unit. 1.500,00 - V.T. 1.500,00



Processo de Compra: 24645/2019 Valor Total: R$ 1.800,00

Credor: JOÃO FERNANDES RIBEIRO 

CNPJ / CPF: 257.332.168-16

Objeto:

Item
Descrição

Qtde.
Valor

Unit. (R$)
Valor

Total (R$)

1

Confecção de toga de gala, sob medida, 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, com aplicação
do nome do  magistrado bordado ou com aplicação de
suas iniciais.

01 950,00 950,00

2

Confecção de toga simples, sob medida, 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, com aplicação do nome do magistrado
bordado ou com aplicação de suas iniciais.

01 850,00 850,00

Processo de Compra: 22541/2019 Valor Total: R$ 12.519,66

Credor: Tormel Comercial Ltda.

CNPJ / CPF: 56.807.183/0001-06

Objeto:

Descrição Qtde.
Valor

Unitário (R$)
Valor

Total (R$)

Luva borracha isolante, CL-2, 17kv Alta tensão, tam. 10 12 pares 432,38 5.188,56

Luva cobertura vaqueta 12 pares 35,00 420,00

Estrado borracha 20kv, 1.0 x 1.0 m c/laudo 21 um. 329,10 6.911,10

Processo de Compra: 23084/2019 Valor Total: R$ 421,80

Credor: C-PEL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA – EPP

CNPJ / CPF: 09.551.531/0001-47

Objeto:

Adesivo permanente – etiqueta em papel reciclado tamanho 25,4 mm x 66,7 mm, sendo 30 etiquetas por
folha, fornecidas em pacotes com 100 folhas, totalizando 3.000 etiquetas – Marca Pimaco Bic



Processo de Compra: 4386/2019 Valor Total: R$ 2.590,00

Credor: One Cursos – Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda.

CNPJ / CPF: 06.012.731/0001-33

Objeto:

Inscrição da servidora Raquel Lorca Vieira no curso “Desenvolvimento Gerencial  Líder COACH”, a ser
realizado no período de 11 a 13 de novembro de 2019, com 21 horas de atividades, no Rio de Janeiro/RJ.

Processo de Compra: 24912/2019 Valor Total: R$ 3.000,00

Credor: Apolonio & Apolonio Ltda. - ME

CNPJ / CPF: 69.153.898/0001-34

Objeto:

Serviço de coffee break destinado a 150 pessoas, a ser servido no dia 22 de novembro de 2019, das
10h45 às 11 horas, na Subseção da OAB, na cidade de Piracicaba/SP, devendo ser atendidas todas as
exigências contidas no memorial descritivo do objeto, previamente encaminhado à empresa, independen-
temente de transcrição.

Processo de Compra: 25747/2019 Valor Total: R$ 8.803,90

Credor: Gente Seguradora S/A

CNPJ / CPF: 90.180.605/0001-02

Objeto:

Contratação de seguro para 103 veículos que compõem a frota deste Tribunal, com vigência de 90 dias
(início 24h do dia 26/11/2019 e final 24h do dia 26/02/2020), exclusivamente para cobertura de danos ma-
teriais e corporais a terceiros, acidentes pessoais de passageiros e assistência 24 horas, abrangendo:
Responsabilidade  Civil  Facultativa  (RCF);  valor  para  indenização  de  danos  materiais  a  terceiros:
R$50.000,00 (cinquenta mil reais); valor  para indenização de danos corporais a terceiros: R$20.000,00
(vinte mil reais); Acidentes Pessoais de Passageiros (APP): valor para indenização por morte, por passa-
geiro:  R$20.000,00 (vinte mil  reais);  valor  para indenização por invalidez permanente,  por passageiro:
R$20.000,00 (vinte mil reais); Assistência 24h00: R$20.000,00 (vinte mil reais); de acordo com a Proposta
de Seguro 01.53.03986.1.1, emitida pela contratada em 02/10/2019, com base na relação de veículos pre-
viamente encaminhada à empresa pela unidade requisitante.

Processo de Compra: 23970/2019 Valor Total: R$ 2.039,00

Credor: SOS Condomínio Utilidades Eireli

CNPJ / CPF: 22.161.914/0001-77

Objeto:

Aquisição de protetores acolchoados, a serem instalados nas cabines de dois elevadores da Sede Judiciá-
ria, em tecido sintético, impermeável, em Nylon 600, emborrachado de alta resistência, antimofo, antiácaro,
antichamas, com grande absorção de impacto, estabilidade dimensional, que fixa o protetor nas paredes
da cabine, na cor azul. As duas cabines dos elevadores em suas partes internas têm as medidas de 1,59 m
de largura por 1,48 m de profundidade, mais 30 cm de largura nas partes da frente, vão da porta com altu-
ra de 2,21, do piso até o centro dos pitons utilizados para a afixação da capa protetora. São sete pitons ins-
talados na cabine, dois em cada uma das laterais e três na parte do fundo da cabine. Deverá ter o descriti -
vo "CUIDADO - ESPELHO ATRÁS" na proteção dos fundos. 



Processo de Compra: 25713/2019 Valor Total: R$ 2.250,00

Credor: Executive Transportes Ltda EPP

CNPJ / CPF: 10.595.532/0001-72

Objeto:

Contratação de serviços especializados de transporte para magistrados da Justiça do Trabalho, a serem
realizados em 1 (um) ônibus executivo, fabricado a partir de 2012 e em perfeitas condições de uso, com
capacidade para 26 (vinte e seis) passageiros e disponibilização de respectivos motoristas, com habilita-
ção adequada para condução de veículo desse porte, devidamente uniformizados, conforme datas e itine-
rários abaixo:
-IDA: nos dias 25 a 29 de novembro de 2019, o ônibus deverá estacionar no Hotel by Bourbon Campinas,
na Rua Estácio de Sá, 2136, Jd. Santa Genebra, Campinas/SP, até as 7h30, para embarque dos passagei-
ros e partir as 7h45 com destino ao Instituto de Economia da Unicamp, na Rua Pitágoras, 353, sala 40, Ci-
dade Universitária, Campinas/SP, devendo chegar até as 8h15.
-VOLTA: nos dias 25 a 28 de novembro de 2019, o ônibus deverá estacionar no  Instituto de Economia da
Unicamp, na Rua Pitágoras, 353, sala 40, Cidade Universitária, Campinas/SP, às 18h00, para embarque
dos passageiros e partir com destino ao Hotel by Bourbon Campinas, na Rua Estácio de Sá, 2136, Jd.
Santa Genebra, Campinas/SP. No dia 29 de novembro de 2019, o ônibus deverá estacionar às 12h30 para
embarque dos passageiros e realizar mesmo itinerário de volta: do Instituto de Economia da Unicamp para
o Hotel by Bourbon Campinas.

Processo de Compra: 18426/2019 Valor Total:  R$ 2.300,00

Credor: Reginaldo Ferreira Gomes

CNPJ / CPF: 29.555.435/0001-84

Objeto:

Limpeza de laje, vedação, desmorcegação e manejo. 
- 30 (trinta) dias após a execução dos serviços a empresa realizará vistoria no local para certificar-se da
solução do problema.

Processo de Compra: 18786/2019 Valor Total: R$ 8.300,00

Credor: Antonio Silvio da Cruz

CNPJ / CPF: 34.290.532/0001-22

Objeto:

- Conhecimento das instalações e necessidades para definição do que fazer;
- Levantamento das especificações técnicas;
- Elaboração do projeto técnico do corpo de bombeiros (PT);
- Elaborar uma planta com todo o projeto de combate a incêndio, indicando o tipo e a localização dos
hidrantes e extintores, luz de emergência, sinalização de saída de emergência (rotas de fuga);
 - Elaborar o dimensionamento da cisterna (subterrânea), indicando a capacidade mínima para o combate
a incêndio, qual o tipo da bomba e sua potência necessária;
-  Elaborar  uma análise detalhada,  junto com a CPO,  das possíveis intervenções civis  necessárias  no
prédio para adequá-lo às exigências das normas e instruções técnicas do corpo de bombeiros e das NBRs
da ABNT;
- Efetuar o pedido junto ao corpo de bombeiros por meio do “via fácil”, a dispensado TRT 15 do pagamento
das taxas;
- Efetuar o pedido de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros;
- Entrega do AVCB/ CLCB ao Fórum Trabalhista de São José dos Campos;
- Recolhimento das ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) que serão exigidas pelo Corpo de
Bombeiros;
- Entrega ao TRT dos arquivos eletrônicos em formato Dwg dos desenhos.

* Todos os serviços deverão ser embasados nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e demais
normas técnicas vigentes pertinentes aos serviços propostos.



Processo de Compra: 10411/2019 Valor Total: R$ 15.692,70

Credor: Brasoftware Informática Ltda

CNPJ / CPF: 57.142.978/0001-05

Objeto:

Aquisição de 30 licenças perpétuas Windows Server Remote Desktop.
6VC-03776 = WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 SNGL MVL USRCAL

Processo de Compra: 24879/2019 Valor Total: R$ 1.580,00

Credor: Engel Sim Comércio e Serviços Eireli

CNPJ / CPF: 24.878.028/0001-94

Objeto:

Contratação de empresa para realizar manutenção em porta automática instalada na Vara do Trabalho de
Salto, incluindo o fornecimento e instalação de 01 (um) kit de bateria ES200 EASY NACIONAL.

Processo de Compra: 26453/2019 Valor Total: R$ 2.960,00

Credor: Manequinho de Campinas-Rotisserie e Panificadora Ltda

CNPJ / CPF: 74.254.624/0001-71

Objeto:

Aquisição e entrega de 200 (duzentos) kits de lanches embalados individualmente contendo cada um deles
uma unidade de:
- Lanche pão de leite com 01 fatia de muçarela e 01 fatia de presunto, 90g;
- Bolinho Bauducco, 40g;
- Barra de cereal – Kober, 20g;
- Suco integral, 300ml;
- Maçã, 100g;
- Guardanapo;
* kit lanche embalado individualmente em embalagem kraft.
Entrega: 6 de dezembro de 2019


