
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
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Junho / 2013

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

010/2013 07/06/2013 81AD/2013

A presente licitação tem como objeto a aquisição e instalação de sistema de ar condicionado tipo
expansão direta  VRF-Multi-Split  com fluxo de  refrigerante  variável,  para  o  Prédio Sede da
Procuradoria  Geral  de  Justiça  do  Maranhão, nas  especificações  constantes  no  TERMO  DE
REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do Edital 010/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE AR CONDICIONADO

017/2013 26/06/2013 616AD/2013

A presente licitação tem como objeto a constituição de Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de SISTEMA DE GRUPO
GERADOR A DIESEL, CARENADO E SILENCIADO, configurável para as capacidades de
potência emergencial (ou stand-by) e potência contínua (prime), trifásico, englobando todos os
equipamentos,  materiais,  acessórios,  mão de obra e instalação indispensáveis  ao seu pleno e
perfeito funcionamento, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA -
ANEXO I, parte integrante do Edital 017/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* GERAFORTE GRUPOS GERADORES 

LTDA

11/2013 27/06/2013 9998AD/2012

A presente licitação tem como objeto a constituição de Registro de Preços para eventual e futura
aquisição de  serviços  de  instalação,  desinstalação,  reinstalação  e  manutenção  corretiva  em
aparelhos  de  ar  condicionado  tipo  janela  (ACJ)  e  Split,  na  Procuradoria  Geral  de  Justiça,
Promotorias de Justiça da Capital e Promotorias de Justiça dos interiores do estado, conforme
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do Edital
011/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído
* REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA D 

MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA

006/2013 28/06/2013 9784AD/2012

A presente licitação tem por objeto a constituição de Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada no  fornecimento parcelado e  montagem de móveis para
escritório (material permanente), conforme especificações, quantitativos, detalhamentos e regras
existentes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital 006/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído

* ROMAGGI SOLUCOES EM AMBIENTES 
LTDA – ME

* TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA

* BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS 
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”.


