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01/2015 07/04/2015 11748AD/2014

A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa
especializada  na  prestação  de  serviços  de  confecções  de  carimbos
comuns  (em  resina),  tipo  chancela  e  carimbos  autoentintados,  de
chaves e de cópias, bem como abertura, troca e conserto de fechaduras
em geral, e também mudanças de segredo, já incluído nos serviços
prestados  todo  o  material  necessário  à  sua  elaboração, conforme
especificações, quantitativos, detalhamentos e regramento fixados no
Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

JUCIENE DE S. BRITO – ME
CNPJ 07.628.428/0001-22 

CATARINA FERREIRA DE SOUSA –
ME, CNPJ 04.931.991/0001-87

09/2015 10/04/2015 11240AD/2014

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  r  egistro  de
preços para a contratação eventual e futura de empresa especializada
na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de
incêndio,  em  primeiro,  segundo  e  terceiro  níveis,  dos  tipos  gás
carbônico  (CO2),  pó  químico  seco  (PQS)  e  água  pressurizada
(H2O),  bem  como  mangueira  de  incêndio,  destinados  ao
atendimento  das  necessidades  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,
Promotorias  da  Capital  e  Promotorias  do  Interior,  conforme  as
especificações, quantitativos e detalhamentos fixados no Anexo I -
Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído
S AMORIM DOS SANTOS – ME, 
CNPJ 15.578.915/0001-56

002/2015 17/04/2015 11437AD/2014

A presente licitação tem por objeto a contratação de  Microempresa
(ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP) especializada  na
prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva
e  corretiva  em  um  elevador  instalado  no  Edifício-Sede  das
Promotorias de Justiça da Capital, localizado na Rua dos Pinheiros,
QD. 16, nº 15, São Francisco, São Luís (MA), com cobertura total de
peças, conforme as  especificações e regras  fixadas no Anexo I  –
Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

ELEVADORES OK COMERCIO DE 
PECAS, COMPONENTES E 
SERVICOS
CNPJ 04.615.616/0001-28

012/2015 24/04/2015 2185AD/2015

A presente  licitação  tem como  objeto  a contratação  de  empresa  de
serviços  de  telecomunicações  que  possuam outorga  da  ANATEL –
Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de Serviços de
Telefonia Fixa Comutado, para atender a Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado do Maranhão, Promotorias de Justiça da Capital e Promotorias
de Justiça do Interior, conforme especificações e detalhamentos fixados
no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço
DESERTA

Mudou para o
PE 31/2015



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

013/2015 24/04/2015 796AD/2015

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa de
serviços de telecomunicações que possuam outorga da ANATEL –
Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de Serviços
de Telefonia Móvel – SMP, com tecnologia digital, na modalidade
local (VC1) e de Longa Distância Nacional(VC2 e VC3), além de
serviços de mensagem de texto, com tarifas intragrupo regional zero
e  com  cobertura  de  sinal  em todo  território  nacional  através  de
“roaming”,  com fornecimento de aparelhos celulares,  sob o plano
pós-pago,  com  serviço  de  gestão  (gerenciamento  de  acessos)  e
acessos móvel com tecnologia 3G ou superior, para acesso exclusivo
a  rede  mundial  de  dados-Internet,  do  tipo  pós  paga,  com
fornecimento  de  aparelhos  móveis  do  tipo  modem  USB  3G  ou
superior, em regime de comodato, para atender a Procuradoria-Geral
de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  conforme  especificações  e
detalhamentos  fixados  no  Termo  de  Referência  -  Anexo  I,  parte
integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído
TIM CELULAR S.A., CNPJ 
02.558.157/0001-62

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”.


