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LICITAÇÕES
Setembro / 2015

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

033/2015 04/09/2015 6189AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  registro  de
preços  para  a  aquisição  eventual  e  futura  de  material  gráfico,
conforme as especificações,  quantitativos e detalhamentos fixados
no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

EDITORA GRAFICA ALIANCA
LTDA - EPP CNPJ: 08.171.718/0001-

52 

A. L. F. S. MONTEIRO – ME CNPJ:
11.184.290/0001-97 

022/2015 14/09/2015 4535AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  registro  de
preços para  aquisição  eventual e futura  de Material Permanente –
Centrais  Telefônicas conforme  especificações,  detalhamentos  e
quantitativos  fixados  no  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  parte
integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

A.B. TELEINFORMATICA
COMUNICACAO LTDA – ME

CNPJ: 13.567.015/0001-88

019/2015 14/09/2015 3762AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  r  egistro  de  
preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento
e montagem de material permanente (armários, arquivos e estantes
de  aço), conforme  especificações,  detalhamentos  e  quantitativos
fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

STYLLO AMBIENTAÇÕES COM.
DE MÓVEIS LTDA - EPP CNPJ

12.801.630/00001-44 

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA 
CNPJ 59.960.203/0001-72 

N R SAMPAIO DE SOUSA – ME
CNPJ 21.390.623/0001-98 

038/2015 25/09/2015 6258AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  registro  de
preços para  a aquisição eventual e  futura de  material permanente –
quadro  branco,  quadro  de  aviso  fechado,  conjunto  3  em 1  com
quadro flip chart, telefone analógico e telefone digital, conforme as
especificações, quantitativos e detalhamentos fixados no Anexo I -
Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Em andamento

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 02/09/2015
(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.
(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.
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(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”.


