
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

LICITAÇÕES
Dezembro / 2013

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

040/2013 03/12/2013 1255AD/2013

A presente licitação tem por objetivo  a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de vigilância armada, que compreenderá além da mão de obra, o emprego de todos os 
equipamentos,  EPIs  e  ferramentas,  necessários  à  execução  dos  serviços,  nos  prédios  onde 
funcionam as Promotorias de Justiça de Imperatriz, Caxias, Santa Inês, Timon, Bacabal, São 
José de Ribamar, Açailândia e Balsas.

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída
* TECSEG TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA PRIVADA LTDA

049/2013 04/12/2013 9836AD/2013

A presente licitação tem por  objeto  a contratação de  empresa especializada  na  prestação de 
serviços  de  agenciamento de passagens aéreas de ida e trecho de  volta  ou  somente  um dos 
trechos (compreendendo o trecho, o percurso entre a origem e o destino, independentemente de  
existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea), no trânsito nacional ou 
internacional. 

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída * ARANCIBIA TURISMO LTDA – ME

036/2013 04/12/2013 360AD/2013

A presente licitação tem por objeto a eventual e futura contratação de empresa especializada em 
segurança  eletrônica  para  o  fornecimento,  instalação,  treinamento  e  configuração  de 
equipamentos de sistema de circuito fechado de TV (CFTV) e alarme,  mediante Sistema de  
Registro de Preços. 

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída
* FEDERAL SECURITY COMERCIO 

ELETRO-ELETRONICO LTDA - EPP

047/2013 04/12/2013 7013AD/2013

A presente licitação tem por objeto  a contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços  continuados  de  asseio,  limpeza,  conservação  e  higienização,  jardinagem,  bombeiro 
hidráulico, eletricista, recepção e copeiragem, compreendendo mão de obra, materiais, utensílios  
e equipamentos.. 

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída
* CONSTRUMAR CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

004/2013 09/12/2013 5162AD/2013
A presente licitação tem por objeto a a eventual e futura contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de  forros  e divisórias  em PVC,  mediante  Sistema  de  Registro  de 
Preços. 

Menor 
Preço

Pregão
Presencial

Concluída
Licitação Deserta

(aguardando nova dotação orçamentária)
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047/2013 04/12/2013 7013AD/2013

A presente licitação tem por objeto  a contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços  continuados  de  asseio,  limpeza,  conservação  e  higienização,  jardinagem,  bombeiro 
hidráulico, eletricista, recepção e copeiragem, compreendendo mão de obra, materiais, utensílios  
e equipamentos.. 

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Concluída
* CONSTRUMAR CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

043/2013 11/12/2013 8262AD/2013

A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  ventual  e  futura  aquisição  de  material  de  consumo 
(dispenser para papel  toalha,  dispenser  para papel  higiênico,  saboneteira  em plástico,  lixeira 
retangular, lixeira plástica, lixeira para copos de água e café usados e porta-copos) , mediante 
Sistema de Registro de Preços.

Menor 
Preço

Pregão
Eletrônico

Em 
andamento

* G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS 
LTDA – ME

* CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS 
LTDA – ME

* K J COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA – ME

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 29/04/2014
(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”.


