
 

PROCESSO SOLICITANTE ASSUNTO VALOR

ARP 50/2009
Departamento de Material e 

Patrimônio
REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de consumo/expediente e copa.

 R$                  72,45 

ARP 42/2009
Departamento de Material e 

Patrimônio
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais permanentes e de consumo para atender o Poder Judiciário.

 R$                160,00 

ARP41/2009
Departamento de Material e 

Patrimônio
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais permanentes e de consumo para atender o Poder Judiciário.

 R$                  89,70 

ARP 115/2009
Departamento de 

Manutenção e Serviços

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com fornecimento de 
matéria-prima corresponde aos itens 01 (serviços de pintura); 06 (Serviços de 
vidraçaria.), dentre outros, fornecimento de produtos de alvenaria, para o Tribunal de 
Justiça e Fórum da Capital.

 R$          133.468,01 

ARP 20/2010
Departamento de Material e 

Patrimônio

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de copa, a fim de atender o Tribunal de Justiça/MT, Fóruns 
da Capital e Várzea Grande; de matérias elétricos para o Fórum da Capital, além de 
materiais de consumo e informática para necessidades do Poder Judiciário/MT.

 R$             3.258,00 

ARP 14/2010
Departamento de Material e 

Patrimônio

 Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de copa, a fim de atender o Tribunal de Justiça/MT, Fóruns 
da Capital e Várzea Grande; de matérias elétricos para o Fórum da Capital, além de 
materiais de consumo e informática para necessidades do Poder Judiciário/MT.

 R$             4.005,00 

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE COMPRAS

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS
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ARP 13/2010
Departamento de Material e 

Patrimônio

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de copa, a fim de atender o Tribunal de Justiça/MT, Fóruns 
da Capital e Várzea Grande; de matérias elétricos para o Fórum da Capital, além de 
materiais de consumo e informática para necessidades do Poder Judiciário/MT.

 R$             1.392,00 

ARP 04/2010
Departamento de Material e 

Patrimônio

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de copa, a fim de atender o Tribunal de Justiça/MT, Fóruns 
da Capital e Várzea Grande; de matérias elétricos para o Fórum da Capital, além de 
materiais de consumo e informática para necessidades do Poder Judiciário/MT.

 R$             1.370,00 

ARP 07/2010
Departamento de Material e 

Patrimônio

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de copa, a fim de atender o Tribunal de Justiça/MT, Fóruns 
da Capital e Várzea Grande; de matérias elétricos para o Fórum da Capital, além de 
materiais de consumo e informática para necessidades do Poder Judiciário/MT.

 R$             4.536,00 

ARP 116/2009
Departamento de 

Manutenção e Serviços

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com fornecimento de 
matéria-prima corresponde aos itens: 02 (montagem de parede de gesso acartonado, 
reparos nos forros de gesso, PVC e isopor; 03 (Serviço de remoção de condicionadores 
de ar.); 04 (Serviços de serralheria.); 05 (Fornecimento de material de serralheria), 
07 (Serviços para conserto e revisão de carrinhos de estrutura metálica.), dentre 
outros, Luminárias para os gabinetes; materiais: elétricos, brita, metálicos, telefonia e 
hidráulica, para o Tribunal de Justiça e Fórum da Capital.

 R$           78.783,34 
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ARP 116/2009
Departamento de 

Manutenção e Serviços

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com fornecimento de 
matéria-prima corresponde aos itens: 02 (montagem de parede de gesso acartonado, 
reparos nos forros de gesso, PVC e isopor; 03 (Serviço de remoção de condicionadores 
de ar.); 04 (Serviços de serralheria.); 05 (Fornecimento de material de serralheria), 
07 (Serviços para conserto e revisão de carrinhos de estrutura metálica.), dentre 
outros, Luminárias para os gabinetes; materiais: elétricos, brita, metálicos, telefonia e 
hidráulica, para o Tribunal de Justiça e Fórum da Capital.

 R$           41.973,43 

ARP 116/2009
Departamento de 

Manutenção e Serviços

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com fornecimento de 
matéria-prima corresponde aos itens: 02 (montagem de parede de gesso acartonado, 
reparos nos forros de gesso, PVC e isopor; 03 (Serviço de remoção de condicionadores 
de ar.); 04 (Serviços de serralheria.); 05 (Fornecimento de material de serralheria), 
07 (Serviços para conserto e revisão de carrinhos de estrutura metálica.), dentre 
outros, Luminárias para os gabinetes; materiais: elétricos, brita, metálicos, telefonia e 
hidráulica, para o Tribunal de Justiça e Fórum da Capital.

 R$             1.294,01 

 R$       270.401,94 VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES
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