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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Seção de Contratos – SECONT/COMCC

Janeiro de 2013

N° Objeto Data da Publicação N° do Edital Vigência Situação Item fornecido Unidade medida Valor unitário Quantidade Valor total do item Valor total do contrato Contratado CNPJ/CPF Signatário

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

11/01/13 10/01/14 Ativo - - - - R$ 1.181.949,95 08.139.629/0001-29

10/01/13 07/01/14 Ativo - - - - R$ 100.196,50 02.072.286/0001/46 Wandecilenio Holanda Olveira

07/02/13 30/01/14 Ativo - - - - R$ 97.993,32 00.717.857/0001-27 Eraldo Peres da Silva

29/01/13 24/01/14 Ativo - - - - R$ 24.000,00 10.947.243/0001-95 Diogo Fabrício Sousa Lima

25/01/13 23/01/14 Ativo Periódicos impressos - - - - 10.719.671/0001-60 

30/01/13 15/04/13 Ativo Unidade R$ 3,00 1050 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 05.655.158/0001-13

Fonte: SECONT/COMCC
Data da Última Atualização: 10/04/2013

CONTRATOS 2013

CONTRATO CNMP Nº 
001/2013

Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços continuados de 
auxiliar administrativo, carregador de 
móveis, operador de mesa telefônica e 
operador de fotocopiadora, com mão-de-
obra residente.

PREGÃO 
ELETRONICO Nº 

58/2012

Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços continuados de 
auxiliar administrativo, carregador de 
móveis, operador de mesa telefônica e 
operador de fotocopiadora, com mão-de-
obra residente.

ADSERTE 
ADMINISTRAÇÃO E 

TERCEIRIZAÇAO DE MÃO 
DE OBRA LTDA

Leandro Condé Barcelos

CONTRATO CNMP Nº 
002/2013

Contratação de empresa distribuidora, 
administradora ou do comércio varejista 
de combustíveis para fornecimento de 
gasolina comum, gasolina aditivada, álcool 
hidratado e óleo diesel comum, podendo 
ser solicitado usar óleo diesel S50,  
mediante sistema, próprio ou contratado, 
de gerenciamento eletrônico das unidades 
de abastecimento (postos de 
combustíveis)

PREGÃO 
ELETRONICO Nº 

76/2012

Contratação de empresa distribuidora, 
administradora ou do comércio varejista de 
combustíveis para fornecimento de 
gasolina comum, gasolina aditivada, álcool 
hidratado e óleo diesel comum, podendo 
ser solicitado usar óleo diesel S50,  
mediante sistema, próprio ou contratado, 
de gerenciamento eletrônico das unidades 
de abastecimento (postos de combustíveis)

PETROIL COMBUSTIVEIS 
LTDA.

CONTRATO CNMP Nº 
005/2013

O presente Contrato tem por objeto a 
prestação de serviços continuados de 
repórter fotógrafo, com mão de obra 
residente, para ção, edição, tratamento, 
arquivamento e envio de registros 
fotográficos referentes a eventos, reuniões, 
sessões, encontros e campanhas 
coordenados pelo CNMP ou que tenham 
relação com as atividades do órgão.

PREGÃO 
ELETRONICO Nº 

053/2012

O presente Contrato tem por objeto a 
prestação de serviços continuados de 
repórter fotógrafo, com mão de obra 
residente, para ção, edição, tratamento, 
arquivamento e envio de registros 
fotográficos referentes a eventos, reuniões, 
sessões, encontros e campanhas coordenados 
pelo CNMP ou que tenham relação com as 
atividades do órgão.

ERALDO PERES DA SILVA 
– ME

CONTRATO CNMP Nº 
007/2013

Prestação de serviços contínuos 
especializados de monitoramento de mídia 
televisiva regional e nacional, compilação 
de imagens, som e texto de matérias 
jornalísticas televisivas, sob a forma de 
clipping televisivo sob demanda, para o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), com disponibilização do conteúdo 
clipado em banco de dados acessível via 
internet, por meio de senhas, disponível 24 
horas por dia.

PREGÃO 
ELETRONICO Nº 

56/2012

Prestação de serviços contínuos 
especializados de monitoramento de mídia 
televisiva regional e nacional, compilação 
de imagens, som e texto de matérias 
jornalísticas televisivas, sob a forma de 
clipping televisivo sob demanda, para o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), com disponibilização do conteúdo 
clipado em banco de dados acessível via 
internet, por meio de senhas, disponível 24 
horas por dia.

LIMA & LIMA 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMA LTDA.

CONTRATO CNMP Nº 
009/2013

A contratação de serviços de entrega de 
periódicos impressos para Conselho 
Nacional do Ministério Público.

PREGÃO 
ELETRONICO Nº 

71/2012
R$ 8.111,46 

ELDEX DISTRIBUIDORA DE 
JORNAIS E REVISTA LTDA 

– ME
Francisco Eldio Fernandes Alexandre

CONTRATO CNMP Nº 
011/2013

Fornecimento, pela CONTRATADA, de água 
mineral potável, sem gás, envasada em 
garrafões de 20 (vinte) litros, na forma do 
Termo de Referência e da proposta 
comercial da CONTRATADA, que integram 
o presente Contrato independente de 
transcrição.

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

Água mineral potável, sem gás, envasada 
em garrafões de 20 (vinte) litros

INDUSTRIA DE ÁGUA 
MINERAL IBIÁ LTDA. Eduardo Barros de Queiroz Rodrigues
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