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LICITAÇÕES
Março / 2015

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

03/2015 10/03/2015 12348AD/2014

A  presente  licitação  tem  como  objeto  a  constituição  de
registro  de  preços para  eventual  e  futura  contratação  de
empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de
hospedagem e hotelaria (padrão quatro a cinco estrelas) em
todo o território maranhense, que compreenderá os serviços
de  hospedagem,  locação de  auditórios  com equipamentos
audiovisuais  que  atendam  a  realização  de  eventos  e  o
serviço  de  alimentação para  hóspedes e participantes  dos
eventos, conforme  especificações,  quantitativos,
detalhamentos e regramentos fixados no Anexo I - Termo
de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Presencial Menor preço Concluída
CÍRCULOS COMUNICAÇÃO E

PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA
CNPJ 16.555.933/0001-85

04/2015 23/03/2015 12965AD/2014

Contratação  de  Microempresa  (ME)  ou  de  Empresa  de
Pequeno Porte (EPP) especializada na prestação de serviços
de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva,
com cobertura total de peças, em dois elevadores instalados
nos edifícios Sede e Anexo da PGJ/MA

Pregão Eletrônico Menor preço Concluída
VERMA ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ

05.395.624/0001-79

10/2015 30/03/2015 6194AD/2014

A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  constituição  de
r  egistro  de  preços para  a contratação  de  empresa
especializada  na  prestação  de  serviços  continuados  de
Comunicação de Dados com alto desempenho e Acesso à
Internet  e  Gerência  Proativa,  com  Fornecimento  de
Infraestrutura, abrangendo todos os pontos de presença do
Ministério Público do Maranhão na Capital e no Interior do
Estado, conforme  especificações,  detalhamentos  e
quantitativos  fixados no Anexo I  -  Termo de  Referência,
parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço
FRACASSADA

Licitação a ser repetida
em 15/09/2015

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.
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(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”.


