
 
  
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00074/PGE/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 082/2020-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 
29/04/2021, às 8:30h (horário de Brasília). 
Objeto: Registro de Preço para a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços Continuados de 
Copeiragem, Agente de Portaria, Atendente, Jardineiro, 
Piscineiro, com fornecimento de insumos e materiais 
(uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução 
dos serviços, visando atender as 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: 
MARCO ZERO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
EPPCNPJ sob o n.º 12.827.765/0001-89, Lotes 01, e 02, no 
valor total de R$ 1.627.699,44 (Um milhão, seiscentos e vinte 
e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 
quatro centavos); 
MINISTER SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ sob o n.º 
11.004.866/0001–97, Lote 03, no valor total de R$ 399.585,00 
(Trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais); 
GIBSON E REGIO LTDA EPP, CNPJ sob o nº.  
17.065.080/0001-66, Lote 04, no valor total de R$ 
1.347.860,33 (Um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos); 
FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ sob o nº. 
23.066.228/0001-80, Lote 05, no valor total de R$ 
6.166.255,80 (18Seis milhões, cento e sessenta e seis mil, 
duzentos e vinte e oito reais e oitenta 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, 05 de janeiro de 2022. 

 
Albino Lutiani da Costa Brito 
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