
 
  
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 143/2022-CLC/PGE 
 

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados, com base na alínea "b", 
Inc. XII, Art. 31 do Decreto Estadual nº 2648/2007, o 
RESULTADO da licitação que foi realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, no dia 
09/01/2023, às 8:30h (horário de Brasília). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Monitoração 
para Operações e Cibersegurança, composta de Hardware e 
Software de Segurança, para realizar análises, aprendizado 
de máquina e detecções de eventos de segurança a nível de 
rede e aplicações na camada 7, e Análise de Dados para 
Qualidade Operacional, com fornecimento de itens 
necessários à execução do serviço visando atender as 
necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação do Estado do Amapá e Tribunais de Justiça dos 
Estados da Paraíba e Sergipe, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o presente Edital, 
independente de transcrição.  
Empresa Adjudicada: 
ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL, CNPJ 
n.º 23.870.018/0001-40, Lotes 001 e 002, no valor total de R$ 
32.573.582,18 (Trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e 
três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito 
centavos). 
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 
licita16@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br . 

 
Macapá-AP, 27 de janeiro de 2023. 

 
Albino Lutiani da Costa Brito 

Pregoeiro – CLC/PGE 
Portaria Conjunta n° 07/2022 – CLC/PGE 
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