
   
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00076/PGE/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022-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 060/2022-CLC/PGE, que foi 
realizado através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br, no dia 24/06/2022, às 8h30 
(horário de Brasília). 
 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de MATERIAIS 
MÉDICOS-CIRÚRGICOS- UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, 
visando atender às necessidades dos órgãos e entidades 
que integram a Administração Pública do Estado do 
Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o presente Edital, independente de 
transcrição. 
 
EMPRESAS ADJUDICADAS: 
 
D. M. A MACIEL E CIA LTDA EPP - CNPJ nº 
08.865.466/0001-61 - LOTES: 005, 010, 011, 014, 017, 018, 
019, 021, 022, 030 e 033 adjudicados no valor total de R$ 
1.305.377,60 (um milhão e trezentos e cinco mil e trezentos 
e setenta e sete reais e sessenta centavos). 
 
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ nº 03.869.728/0001-42 - LOTES: 006 e 025 
adjudicados no valor total de R$ 1.708.998,52 (um milhão 
setecentos e oito mil novecentos e noventa e oito reais e 
cinquenta e dois centavos). 
 
LIFE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ nº 30.021.452.0001/10 – LOTES: 004, 007, 008, 009 e 
020 adjudicados no valor total de R$ 19.159.783,32 
(dezenove milhões cento e cinquenta e nove mil 
setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). 
 
COMPANHIA HOSPITALAR - CNPJ nº. 05.536.092/0001-42 - 
LOTE: 013 adjudicado no valor total de R$ 10.869,76 (dez 
mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 
centavos). 
 
DISTRIBUIDORA GF HOSPITALAR LTDA EPP - CNPJ nº 
10.608.707/0001-39 – LOTE: 026 adjudicado no valor total 
de R$ 144.956,70 (cento e quarenta e quatro mil 
novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). 
 
EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 
07.329.169/0001-39 - LOTE: 027 adjudicado no valor total de 
R$ 35.473,38 (trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e 
três reais e trinta e oito centavos).  
 
 
DECARES COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 01.708.499/0001-59 
– LOTE: 023 adjudicado no valor total de R$ 22.461.947,64 
(vinte e dois milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e 



   
 

novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 
centavos).  
  
LOTES DESERTOS: não houve. 
 
LOTES FRACASSADOS: 001, 002, 003, 012, 015, 016, 024, 
028, 029, 031, 032, 034 e 035. 
 
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 
licita10@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br . 

 
 

Macapá-AP, 22 de dezembro de 2022. 
 
 

Wanne Araújo Coimbra 
Pregoeira  
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