
ocultar demais lotes

Licitação [nº 645668]  

Lote [nº 1]

Opções

Cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO  / (1)  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO

Pregoeiro SIMONE FUCHS

Resumo da licitação Registro de Preços para eventual aquisição de carpete, tipo forração, devidamente instalado em tablados das salas de audiência

das Unidades deste Tribunal.

Edital 326/16-1 Processo 326/16-1

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Amplo Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Homologada Data de publicação 13/09/2016

Início acolhimento de propostas 14/09/2016-08:00 Limite acolhimento de propostas 26/09/2016-10:00

Abertura das propostas 26/09/2016-10:00 Data e a hora da disputa 26/09/2016-11:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição I, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 30/09/2016-13:00:05:413

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

CNPJ 66.132.267/0001-40

Fornecedor vencedor MARCELLONI & MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA -

Telefone (19) 32567372

Nome contato NIVALDO MANHANI

Arrematado Contratado R$  6.450,00

Justificativa Comunico que a proposta comercial e documentos de habilitação estão em conformidade com as especificações do edital.

Tempo randômico 0 - 30 minutos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Ajuda Sair

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO
UOR: [Nº1] TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - Fim contrato: 29/11/2016
[JA447896] SIMONE FUCHS
apoio pregoeiro
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Lote [nº 2]

Lote [nº 3]

Lote [nº 4]

Lote [nº 5]

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição II, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:45:08:833

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição III, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:46:57:180

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição IV, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:47:38:311

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição V, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados,conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:48:30:357

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos
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Lote [nº 6]

Lote [nº 7]

Lote [nº 8]

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição VI, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:48:49:469

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição VII, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:49:12:098

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa para fornecimento e colocação de carpete, tipo forração, cor cinza grafite, em tablados existentes em

salas de audiência das Unidades das Circunscrições, em quantidades previstas para a Circunscrição VIII, em acordo com

descritivo: carpete tipo forração, alto tráfego, agulhada com base resinada, com espessura de 4 a 5 mm, na cor cinza grafite,

devidamente instalados em tablados, conforme consta no item 1.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/09/2016-09:49:32:557

Tempo mínimo entre lances 0 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 0 segundo(s)

Valor mínimo entre lances R$ 0,01 Valor mínimo entre o melhor lance R$ 0,01

Tempo randômico 0 - 30 minutos
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