
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

LICITAÇÕES
Outubro / 2015

Nº do Edital
(a)

Data do Edital
(b)

Nº do Processo
(c)

Objeto
(d)

Tipo
(e)

Modalidade
(f)

Situação
(g)

Resultado
(h)

023/2015 05/10/2015 2029AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  registro  de
preços para  aquisição  eventual e futura de   Material Permanente –
Condicionadores  de  Ar  tipo  Split conforme  especificações,
detalhamentos  e  quantitativos  fixados  no  Anexo  I  -  Termo  de
Referência, parte integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

GRUPO NORDESTE
REFRIGERACAO LTDA - ME,

CNPJ: 08.374.804/0001-6

FRIO TEC AR CONDICIONADO DO

BRASIL LTDA - ME, CNPJ:

18.435.240/0001-84

043/2015 06/10/2015 6194AD/2014

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  r  egistro  de  
preços para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação
de  serviços continuados de  Comunicação  de  Dados  com  alto
desempenho (WAN MPLS e Metro Ethernet),   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 e respectivos anexos, partes integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Concluído

OI MOVEL S.A., CNPJ
05.423.963/0001-11

CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-

47

032/2015 07/10/2015 6411AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição  de  registro  de
preços para  a aquisição eventual e futura de material  de consumo -
camisas, conforme as especificações, quantitativos e detalhamentos
fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Em andamento



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)

029/2015 08/10/2015 5730AD/2015

A presente  licitação tem por  objeto  a  constituição de  registro  de
preços para a aquisição eventual  e futura de  material de consumo
(expediente),  conforme  especificações,  quantitativos  e
detalhamentos  fixados  no  Anexo  I  -  Termo de  Referência,  parte
integrante deste Edital.

Pregão Eletrônico Menor preço Em andamento

Fonte: Comissão Permanente de Licitação
Data da última utilização: 27/11/2015
(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”.


