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Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

025/2013 29/07/2013 2949AD/2013

A  presente  licitação  tem como  objeto  a  contratação  dos  serviços  para  operação  de  sistema
informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com
chip,  para  gerenciamento  do  abastecimento  de  combustíveis  e  seus  derivados,  lavagens,
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, dos veículos, na capital e interior
do  Estado,  por  meio  de  rede  credenciada,  para  atender  a  atual  frota  de  veículos ,  conforme
especificações e quantitativos existentes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do
Edital 025/2013.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído * TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

004/2013 31/07/2013 5208AD/2012

Contratação de empresa de engenharia para execução de sistema simplificado de abastecimento
de água do prédio-sede das Promotorias de Justiça de Açailândia, no endereço Rua Dr. José E. C.
Ribeiro, s/n, Jardim Tropical – Açailândia/MA, tudo de acordo com as especificações constantes
do Processo Administrativo 5208AD/2012, partes integrantes deste Edital, independentemente
de transcrição.

Menor
Preço

Concorrência Concluído
* HIDRO SOLO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO

LTDA

024/2013 31/07/2013 3549AD/2013

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e
instalação de 02 (dois) no-breaks trifásicos de, no mínimo, 20 KVA para atender demanda do
Data center da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJMA, conforme especificações e
quantitativos existentes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Menor
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluído * GL ELETRO-ELETRÔNICOS 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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