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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)

51/2014 22/01/2015 9239AD/2014

A  presente  licitação  tem  como  objeto  a contratação  de  empresa
especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica por
tratamento  superficial  simples  em  terreno  onde  funciona  o
estacionamento de apoio do prédio Sede das Promotorias de Justiça
da  Comarca  de  São  Luís/MA,  conforme  especificações  e
detalhamentos fixados no Termo de Referência e respectivos anexos,
partes integrantes deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço FRACASSADA

002/2015 11/06/2015 7171AD/2014

Constituição  de  registro  de  preços  para  contratação  de  empresa
especializada na área de engenharia e geotecnia para a prestação de
serviços  técnicos  de  topografia  e  sondagem,  em  terrenos
pertencentes  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  diversos
municípios do Estado, tudo de acordo com o Edital e seus anexos e
as  especificações  constantes  do  Processo  Administrativo
7171AD/2014, partes integrantes deste Edital, independentemente de
transcrição.

Concorrência Menor preço CONCLUÍDA
VERA CRUZ ENGENHARIA LTDA

Após repetição em 16/07/2015 

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 02/09/2015 (Não há mais atualização a ser feita. Todas as informações da tabela estão completas e, portanto, não há mais o que incluir)
(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”.


