
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

LICITAÇÕES
Março / 2014

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do 
Processo

(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

Valor estimado
(i)

Valor Adjudicado
(j)

Percentual de 
Economia

(k)

09/2014 11/03/2014 5535AD/2013

Constituição de Registro de Preços para eventual e  futura contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, 
descupinização, desratização e desalojamento de morcegos, com prestação 
de serviços, materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e utensílios, 
nas áreas da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotorias da Capital e 
Promotorias do Interior do Estado do Maranhão

Menor Preço Pregão Eletrônico Concluído
A DOS SANTOS CUNHA – ME
CNPJ Nº 09.195.282/0001-02

R$ 247.600,00 R$ 69.900,00 72,13%

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 29/04/2015 (Não há mais atualização a ser feita. Todas as informações da tabela estão completas e, portanto, não há mais o que atualizar)
(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”.
(i) – Valor de Referência orçado nos autos do Processo Administrativo.
(j) – Valor de adjudicação, ou seja, valor que foi adquirido o objeto.
(k)-  Porcentagem de economia conseguida, em relação ao valor orçado e o efetivamente contratado


