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<NOME DO ÓRGÃO SUPERIOR> CNMP
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>

LICITAÇÕES
Outubro/2013

N° do Edital Data do Edital N° do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

37 01/10/13 1257/2013-91 Material de Expediente Menor preço Pregão Em andamento

Fonte: CPL
Data da Última Atualização: 04/11/13

N° do Edital Data do Edital N° do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

35 01/10/13 724/2013-66 Switch Menor preço Pregão Em andamento

Fonte: CPL
Data da Última Atualização: 13/11/13

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “a” e “d”.

(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.

(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”.
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<NOME DO ÓRGÃO SUPERIOR> CNMP
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Mês/Ano

Nº Objeto Data da Publicação Nº Processo Vigência Item Registrado Unidade Valor Unitário Quantidade Valor total do item Valor total do contrato Empresa/Nome CNPJ/CPF Sócios
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)

Fonte: 
Data da Última Atualização:

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea “k”.

(a) – Informar o número da Ata.

(b) – Descrição do objeto da Ata.

(c) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos (p.e.: Diário Oficial, jornais de grande circulação).

(d) – Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente.

(e) – Período de vigência da Ata.

(f) – Descrição do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s), conforme a licitação realizada.

(g) – Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(h) – Valor unitário do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(i) – Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(j) – Valor total de cada item com a seguinte memória de cálculo.

(k) – Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.

(l) – Nome da empresa ou da pessoa física registrada.

(m) – Número do CNPJ ou do CPF registrado.

(n) – Lista dos sócios, no caso de empresa.
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