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Licitação [nº 730938]      

Lote [nº 1]   

 
Lote [nº 2]   

 

Opções

Cliente MUNICIPIO DE GOIANIA  / (1)  COMISSAO GERAL DE LICITACAO

Pregoeiro MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Resumo da licitação Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de cadeiras plásticas monoblocas (CPM), sem braços, classe B –
não residencial – para uso geral e intensivo, e de mesas plásticas em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Edital 031/18-SRP Processo 2832/2018 BEE

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

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

Situação da licitação Deserta Data de publicação 15/08/2018

Início acolhimento de propostas 16/08/2018-08:00 Limite acolhimento de propostas 29/08/2018-08:00

Abertura das propostas 29/08/2018-08:00 Data e a hora da disputa 29/08/2018-09:00

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 Locação de mesas em polipropileno, quadrada, monobloco e empilhável, resistente, medindo, aproximadamente, 70 cm x 70
cm, e altura aproximada de 70 cm, devendo ser iguais e na cor branca, conforme especificações constantes no Termo de
Referência.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Deserto Data e o horário 29/08/2018-08:20:48:640

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 Locação de cadeiras de plástico resistente, monobloco, sem braços, para uso geral e intensivo (classe B). Todos os itens
deverão ser iguais e na cor branca conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Deserto Data e o horário 29/08/2018-08:20:48:640

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

MUNICIPIO DE GOIANIA

  

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

MUNICIPIO DE GOIANIA  
UOR: [nº1] COMISSAO GERAL DE LICITACAO - Fim contrato: 30/10/2018 
[J5437242] MONICA LUIZA VICZNEVSKI  
pregoeiro - Fim representação: 02/11/2018

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria  Brasília/DF - 29/08/2018 08:23:33     
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