ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS –
CLC/PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá,
através da Central de Licitações e Contratos –
CLC/PGE,
leva
ao
conhecimento
dos
interessados o RESULTADO do Pregão, na
forma eletrônica n.º 064/2022- CLC/PGE, que foi
realizado através do endereço eletrônico
http://www.siga.ap.gov.br, no dia 12/07/2022, às
8h30min (horário de Brasília).
Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço telefônico fixo
comutado local (STFC) na modalidade de
tráfego local em chamadas de fixo para fixo e
fixo para rede móvel, na modalidade longa
distância nacional (LDN), longa distância
internacional (LDI), a ser executado de forma
contínua, para atender os serviços de Linhas
Fixas (diretas), Entroncamento E1 Digital
Bidirecional de 30 (trinta) canais, com a
sinalização R2 ou equivalente, e mais
assinaturas de feixes de ramais(DDR) e a
contratação do Serviço Discagem Direta
Gratuita (DDG) através do 0800 (zero
oitocentos) em regime comodato, e o
fornecimento de equipamentos de centrais
telefônicas PABXs também em regime de
comodato,
mediante
contrato,
para
atendimento
aos
Órgãos
que
serão
contemplados
pelos
serviços
de
entroncamentos digitais E1 e o serviço 0800
(DDG), com a finalidade de atender as
demandas dos Órgãos do Governo do Estado
do Amapá, nos municípios de Macapá e
Santana, conforme condições, especificações
e quantitativos constantes no Anexo I – Termo
de Referência – que integra o Edital,
independente de transcrição.
Empresa Adjudicada:
CLARO S. A., CNPJ: 40.432.544/0001-47, LOTE:
03, adjudicado no valor total de R$ 1.507.758,00
(Um milhão quinhentos e sete mil setecentos e
cinquenta e oito reais).
LOTE DESERTO:001 e 002.
LOTE FRACASSADO: NÃO HOUVE.
Os autos do processo encontram-se com
vistas franqueadas aos interessados na
CLC/PGE
ou
no
sítio
eletrônico
www.siga.ap.gov.br. Demais informações pelo
telefone (96) 3131-2839 ou pelos e-mails:
licita13@pge.ap.gov.br
e
coordlicit@pge.ap.gov.br.
Macapá-AP, 01 de agosto de 2022.
Silvia Gomes Lazamé Oliveira
Pregoeira
Portaria Conjunta nº 11/2021 – CLC/PGE
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA N.º 00001/SEAD/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2022- CLC/PGE.

