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LICITAÇÕES
Outubro / 2013

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

005/2013 04/10/2013 8428AD/2012

A presente licitação tem como objeto a constituição de registro de preço para eventual e futura
contratação de hotel para prestação de serviço de hospedagem, alimentação, locação de auditório
com equipamentos audiovisuais, que atendam a realização de eventos desta Instituição, conforme
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I,  parte integrante deste
Edital.

Menor
Preço

Pregão
Presencial

Concluída
Licitação Fracassada

(Elaboração de novo Termo de Referência)

035/2013 16/10/2013 5263AD/2013

A presente licitação tem por objeto a constituição de registro de preços para aquisição eventual e
futura  de  material  permanente   (aparelhos  telefônicos  e  centrais  telefônicas), conforme
especificações detalhadas no item 4 – Estimativas de Custos e Quantitativos existentes no Anexo
I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída

* A.B. TELEINFORMÁTICA 
COMUNICAÇÃO LTDA

obs. Grupo 01 - Fracaassado

003/2013 22/10/2013 686AD/2013

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do prédio sede das
Promotorias de Justiça da Comarca de Colinas, tudo de acordo com as especificações constantes
do Processo Administrativo 686AD/2013, partes integrantes deste Edital, independentemente de
transcrição.

Menor
Preço

Concorrência Concluída * LTM CONSTRUÇÕES LTDA

019/2013 23/10/2013 1702AD/2013

A presente licitação tem por objeto a constituição de Registro de Preços para eventual e futura
aquisição  de  armários,  estantes  e  arquivos  de  aço (material  permanente),  conforme
especificações,  quantitativos,  detalhamentos  e  regras  existentes no  Anexo  I  -  Termo  de
Referência, parte integrante deste Edital.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída * PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA

030/2013 23/10/2013 4161AD/2013

A presente licitação tem por objeto a constituição de registro de preços para aquisição eventual e
futura de material permanente (câmera fotográfica, bebedouro elétrico, ventilador oscilante de
coluna, ventilador oscilante de parede e aparelho de fax), conforme especificações detalhadas  no
item 3 – Estimativas de Custos e Quantitativos  existentes no Anexo I - Termo de Referência,
parte integrante deste Edital.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída

* DANIELA TULER SANTOS DE 
OLIVIERA

* OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

* DMX6 COMERCIAL LTDA

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 23/01/2014
(a) – Informar o número do edital do processo licitatório
(b) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos. Exemplos: Diário Oficial, jornais de grande circulação.
(c) – Número do processo interno do órgão.
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(d) – Descrição da licitação.
(e) – Tipo do processo licitatório, conforme previsto na Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e demais normas pertinentes.
(f) – Modalidade da licitação, conforme previsto na Lei 8.666/1993, Lei 10.520/20002, Decreto 5.450/2005 e demais normas pertinentes.
(g) – Situação do andamento do processo licitatório.
(h) – Nome da empresa vencedora. Caso o processo licitatório esteja em andamento, preencher o campo com o termo “aguardando”.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “a” e “d”.


	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do prédio sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Colinas, tudo de acordo com as especificações constantes do Processo Administrativo 686AD/2013, partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição.

