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Maio / 2013

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

016/2013 14/05/2013 982AD/2013

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços  de  seguro  total dos  98 (noventa  e  oito)  veículos  pertencentes  à  frota  oficial  da
Procuradoria-geral  de  Justiça,  mediante  relação  contida  no  Anexo  Único,  conforme
especificações e quantitativos existentes no ANEXO I do Termo de Referência, parte integrante
do Edital 16/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

001/2013 14/05/2013 534AD/2013

A presente licitação tem como objeto a constituição de Registro de preços para eventual e futura
contratação de  empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização,
coordenação, execução e acompanhamento dos eventos da Procuradoria Geral de justiça em todo
o estado do Maranhão, no período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo I
do Edital 001/2013.

Menor
Preço

Pregão
Presencial

Concluído
* VISÃO & PERFIL ASSESSORIA 

EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

018/2013 16/05/2013 807AD/2013
A presente licitação tem como objeto a eventual e  futura aquisição de  material de consumo
(gráfico), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte
integrante deste Edital.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA
* REINALDO VALES JUNIOR

022/2013 20/05/2013 3592AD/2013

A presente licitação tem por objeto a eventual e futura aquisição de material de consumo (papel
A4  e  papel  Ofício  II),  mediante  Sistema  de  Registro  de  Preços,  conforme  especificações,
quantitativos,  detalhamentos  e  regras  existentes no  Anexo  I  -  Termo  de  Referência,  parte
integrante do Edital 022/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído * J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

014/2013 27/05/2013 378AD/2013

A presente  licitação tem como objeto a eventual  e  futura aquisição  de serviços  de acesso a
solução  integrada  de  colaboração  e  comunicação  corporativa  baseada  em nuvem,  incluindo
suporte técnico, implantação e treinamento, conforme especificações constantes no TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do Edital 014/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* ALLEN RIO SERVIÇOS E COM. PROD. 

INFORMÁTICA LTDA



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

021/203 28/05/2013 3061AD/2013

A  presente  licitação  tem  como  objeto  a  Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  no
fornecimento de água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros,
retornáveis, de propriedade da contratada e copos plásticos de 200 ml, descartáveis, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - parte integrante do Edital .

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* MAR DOCE COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 
(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”.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “a” e “d”.
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