
   
 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00012/PGE/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 067/2021-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 "c", 
Inc. XIII, Art. 8º do Decreto Federal nº 10.024/2019, o 
RESULTADO da licitação que foi realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, no dia 
14/07/2021, às 9h00min (horário de Brasília). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Equipamentos e Suprimentos de Proteção Individual e 
Coletiva, visando atender as necessidades dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente 
Edital, independente de transcrição. 
Empresas Adjudicadas:  

A N GOMES-EIRELI, CNPJ: nº 34.642.561/0001-06, Lotes 01, 

17, 19 e 44 adjudicados no valor total de R$ 946.834,82 

(Novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos). 

COMERCIAL UAI TOTEM-EPP, CNPJ: nº 38.444.242/0001-

47, Lotes 02, 11, 12, e 40 adjudicados no valor total de R$ 

4.382.373,83 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil 

, trezentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos). 

A SANTANA HOSPITALAR, CNPJ: nº 12.355.056/0001-48, 

Lotes 03, 05 E 06 adjudicados no valor total de R$ 

7.603.684,70 (Sete milhões, seiscentos e três mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos). 

3R COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ: nº 

37.512.032/0001-86, Lotes 21, 23, 26 e 39 adjudicados no 

valor total de R$ 1.410.652-54 (Um milhão, quatrocentos e 

dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos). 

BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: nº 

09.220.655/0001-40, Lote 10 adjudicado no valor total de R$ 

209.100,00 (Duzentos e nove mil e cem reais). 

COMPANHIA HOSPITALAR, CNPJ: nº 05.536.092/0001-42, 

Lotes 08, 09, 22 e 24 adjudicados no valor total de R$ 

11.335.520,90 (Onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e vinte reais e noventa centavos). 

E P DA SILVA SANTOS EIRELI, CNPJ: nº 16.826.319/0001-

00, Lotes 04, 13, 14, 20, 35, 36, e 37 adjudicados no valor 

total de R$ 3.904.845,70 (Três milhões, novecentos e quatro 

mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta 

centavos). 

F V TAVARES EXTINTORES EIRELI, CNPJ: nº 

06.753.978/0001-00, Lotes 18, 27, 28, 29, e 41 adjudicados 

no valor total de R$ 428.434,28 (Quatrocentos e vinte e oito 

mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito 

centavos). 



   
 

F B MOREIRA EIRELI, CNPJ: nº 24.010.212/0001-18, Lote 38 

adjudicado no valor total de R$ 188.784,00 (Cento e oitenta 

e oito mil, setecentos e oitenta e quadro reais). 

IDEALLIZE EIRELI, CNPJ: nº 15.177.131/0001-16, Lotes 16, 

25, 42 e 43 adjudicados no valor total de R$ 10.199.481,40 

(Dez milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e 

oitenta e um reais e quarenta centavos). 

SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

EIRELI-ME, CNPJ: nº 22.327.120/0001-30, Lotes 30, 31, 32, 

33 e 34 adjudicados no valor total de R$ 221.073,30 

(Duzentos e vinte e um mil e setenta e três reais e trinta 

centavos). 

A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: nº 

34.813.172/0001-04, Lote 07 adjudicado no valor total de R$ 

530.795,70 (Quinhentos e trinta mil, setecentos e noventa e 

cinco reais e setenta 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 
licita04@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br . 

 
Macapá-AP, 16 de novembro de 2021. 

 
Henrique Pontes Andrade 

Pregoeiro – CLC/PGE 
Portaria Conjunta n° 09/2021 – PGE 
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