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PROCESSO SIGA Nº 00005/SEDEL/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021-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 23/11/2021, às 
08h30min (horário de Brasília). 
Objeto: Contratação de empresa terceirizada 
para prestação de serviços na área de RH, 
confecção de uniformes, locação de 
equipamentos, fornecimento de 
alimentação/hidratação, confecção de material 
de identificação e divulgação, para execução de 
eventos de Desporto e Lazer, a ser realizado na 
Cidade de Macapá, no Estado do Amapá – AP, 
através da Secretaria de Estado do Desporto e 
Lazer – SEDEL, com apoio técnico e financeiro 
do Convênio n.° 888853/2019, para a realização 
do projeto “Festival de Esporte e Recreação”, 
conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de 
Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição. 
Empresa Adjudicada: G R LOBATO – ME - CNPJ 
n.º 31.734.960/0001-09, LOTE 001, adjudicado no 
valor total de R$ 185.603,80 (cento e oitenta e 
cinco mil, seiscentos e três reais e oitenta 
centavos). 
Empresa Adjudicada: C2 EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP - CNPJ n.º 27.349.476/0001-99, LOTE 
004, adjudicado no valor total de R$ 52.879,44 
(cinqüenta e dois mil, oitocentos e setenta e 
nove reais e quarenta e quatro reais). 
LOTES FRACASSADOS: 02, 03 e 05. 
  
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 licita09@pge.ap.gov.br e 

coordlicit@pge.ap.gov.br . 

Macapá (AP), 01 de fevereiro de 2022. 
 
 

Nara Rita Carmo de Sousa 
Pregoeira – CLC/PGE 
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