
6.2.2. Contratos Rescindidos

N° Objeto N° do Edital
Vigência

Situação Item Fornecido Unidade de Medida Valor Unitário Quantidade Valor Total do Item Contratado CNPJ/CPF Sócios
Início Término

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

29/05/14 10/01/14 31/05/14 Rescindido

Auxiliar Administrativo

Serviço

R$ 2.039,03 56 R$ 1.370.224,94

R$ 1.669.021,82 06.090.065/0001-51

Carregador de Móveis R$ 1.992,70 4 R$ 95.649,51
Operador de Fotocopiadora R$ 1.992,70 2 R$ 47.824,75
Operador de Mesa Telefônica R$ 2.093,37 3 R$ 75.361,36

Encarregado R$ 3.331,72 2 R$ 79.961,26

Fonte: Seção de Contratos – SECONT/COMCC
Data da última Atualização: 15/06/2014

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

Data da 
Publicação

Valor Total do 
Contrato

CONTRATO CNMP 
nº 001/2014

Prestação de serviços continuados de Auxiliar 
Administrativo, Carregador de Móveis, Operador de 
Fotocopiadora, Operador de Mesa Telefônica e 
Encarregado nas dependências do Edifício-Sede 
Conselho Nacional do Ministério Público, com mão de 
obra residente.

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 

049/2013

PH SERVIÇOS E 
ADMINISTRAÇÃO LDTA

LILIAN APARECIDA DE 
OLIVEIRA

(a) Nº - Informar o número do Termo de contrato ou Nota de empenho, quando esta o substituir.
(b) Objeto - Descrição do objeto do contrato.
(c) Data da Publicação - Data de publicação nos meios de informações devidos (p.e.: Diário Oficial, Jornais de grande circulação).
(d) Nº do Edital - Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente. Informar se houve "dispensa" ou "inexigibilidade".
(e) Vigência (Início) - Data de início da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa.
(e') Vigência (Término) - Data de término da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa.
(f) Situação - Situação do contrato, indicando se ativo, concluído ou rescindido.
(g) Item Fornecido - Descrição do(s) item(ns) a ser(em) atendido(s) pelo contrato. Excetuam-se os materiais de consumo.
(h) Unidade de Medida - Unidade de medida do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s). (p.e.: m, m², l, gr., kg, un).
(i) Valor Unitário - Valor unitário do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(j) Quantidade - Quantidade do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(k) Valor Total do Item - Valor total de cada item, de acordo com a fórmula (i) x (j).
(l) Valor Total do Contrato - Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(m) Contratado - Nome da empresa ou da pessoa física contratada.
(n) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF da empresa ou pessoa física contratada.
(o) Sócios - Nome e CPF dos três principais integrantes de seu quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
(p) Termo Aditivo - Informar se há termo aditivo ao contrato, indicando se "sim" ou "não".



Termo Aditivo

(p)

NÃO
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