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Informações do Processo Licitatório

Informações da Cotação Eletrônica

Anexos da Cotação

Cotação Eletrônica

Voltar Cancelar Publicação Imprimir Imprimir Relação de Fornecedores Notificados

Processo: 00005/PMAP/2020 Órgão: PMAP

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO VEICULAR

: DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020

Critério de Classificação: Total por Tipo

Número da Cotação: 0018/2020 Exclusivo ME/EPP/MEI Não

Unidade Gestora: 423 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ Situação: Publicada

Data / Hora Abertura: 18/06/2020 11:00 Data / Hora Encerramento: 19/06/2020 11:00

Prazo de Entrega: DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO Local de Entrega: DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO

Prazo de Validade da
Proposta: 0 dias

Contato: MARCYELI DOS SANTOS MIRANDA Telefone: (96) 98128-6261

Observações/Exigências:
.

Item Código Descrição Unid Tipo Qtde Valor Previsto

1 00019432 Serviço de sanitização e desinfecção em veículo tipo STATION WAGON 1 - Serviço LOTE 001 2.520 R$ 28.879,20 excluir

2 00019433 Serviço de sanitização e desinfecção em veículo tipo SUV 1 - Serviço LOTE 001 5.880 R$ 67.384,80 excluir

3 00019434 Serviço de sanitização e desinfecção em veículo tipo PICK UP 1 - Serviço LOTE 001 5.040 R$ 57.758,40 excluir

4 00019436 Serviço de sanitização e desinfecção em veículo tipo FURGÃO 1 - Serviço LOTE 001 336 R$ 3.850,56 excluir

Tipo de Documento Arquivo Anexado Criado Por Data de
Criação Anexo

Plano de Trabalho/Projeto Básico PB DIGITALIZADO PDF-compactado.pdf FRANK JORGE BARROS INAJOSA 18/06/2020 Download excluir

Voltar Cancelar Publicação Imprimir Imprimir Relação de Fornecedores Notificados

SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa 2016 © AZ Informática LTDA | Versão 5.32

SIGA - Sistema
Integrado de Gestão
Administrativa

Amapá
Governo do Estado

Página Inicial | Usuário: frankinajosa2

javascript:void(0)
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
javascript:void(0)
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
javascript:void(0)
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
javascript:void(0)
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/ConsultaCompraDiretaPageForm.jsp%23
javascript:void(0)


 Licitações do Estado do Amapá

Licitações Vigentes

!

ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE

CEA Registro de preços para contratação de empresa
especializada, visando a reforma e manutenção de
175 transformadores de distribuição da companhia
de eletricidade do amapá, em tensões de
13.800/220v com potenciais de 75 kva, 112,5 kva
e 150 kva.

 27/05/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2020 – PRL

19/06/20

PGE Registro de preços para aquisição de material de
consumo diversificado para atender as
necessidades da casa do professor cprof/crh
/seed, conforme condições, especificações e
quantitativos constantes no anexo i – termo de
referência – que integra o edital, independente de
transcrição.

 02/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO - PROCESSO SIGA nº
00042/PGE/2019 PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA nº 022/2020 - CLC/PGE

19/06/20

SEINF Objeto: recuperação parcial do alambrado do
estádio milton de souza correa (estádio zerão), no
município de macapá-ap.

 09/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO-CARTA CONVITE Nº 001-2020-
CPL/SEINF/GEA

19/06/20

PGE Contratação de uma empresa especializada para
prestação dos serviços de desinstalação,
manutenção preventiva e instalação de centrais e
ar condicionado no novo imóvel que abrigará a
sede administrativa do amapá terras.

 17/06/2020 - AVISO - CONSULTA DE
COTAÇÃO ELETRÔNICA - PROCESSO Nº
0007/AMAPATERRAS/2020 - COTAÇÃO
ELETRÔNICA Nº 0017/202

19/06/20

SESA Dispensa de licitação nº 061/2020-cpl/sesa
prodoc. nº 300101.0005.0052.0300/2020
modalidade: contratação emergencial tipo de
licitação: menor valor por item objeto: aquisição de
medicamentos para auxiliar no manejo terapêutico
de covid-19 para manutenção do paciente
internado, a fim de atender as necessidades das
unidades assistenciais de saúde vinculadas a
secretaria de estado de saúde do estado do
amapá–sesa/ap que realizam atendimento de
covid-19 conforme condições, especificações e
quantitativos constantes neste instrumento.
acolhimento das propostas: no email
ncp.sesa@gmail.com e
cogec.cotacaodepreco@saude.gov.br, a partir das
18:00h do dia 17 de junho de 2020 (horário de
brasília). término do prazo de recebimento das
propostas: 19 de junho de 2020, às 09:00 (horário
de brasília).

 17/06/2020 - AVISO - DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 061/2020-CPL/SESA
PRODOC. Nº 300101.0005.0052.0300/2020

19/06/20

"

"

"
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ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE

PGE Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de sanitização veicular  18/06/2020 - AVISO - CONSULTA DE

COTAÇÃO ELETRÔNICA - PROCESSO Nº
0005/PMAP/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 0018/2020

19/06/20
"
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ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE

SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

CONSULTA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA -
PROCESSO Nº 0005/PMAP/2020

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0018/2020

Comunicamos que encontra-se aberta, no
período de 11:00:00 horas do dia de
18/06/2020 às 11:00:00 horas do dia de
19/06/2020, conforme preceitua a Portaria nº
402/2017 em seu Art. 8º, § 2º, ressaltando de
ordem pública o prazo de 1 (um) dia útil,
cumulado com a Lei nº 13.979/2020, a
consulta de preço que tem por objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO VEICULAR,
conforme condições, especificações e
quantitativos constantes no Projeto Básico.

Havendo interesse em participar, solicitamos
informar os preços dos materiais e/ou
serviços relacionados acessando o link abaixo
e registrando sua proposta.

http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc
/cdiretas
/PropostaFornecedorCDConsultaPageList.jsp

Observamos, entretanto, que somente serão
aceitas propostas de fornecedores aptos a
contratar com a administração pública. Isto é,
que preencham os requisitos dos art. 29 a 32
da Lei nº 8.666/93.

Informações pelos e-mails
clc.subcompradireta@pge.ap.gov.br e
clc.cotacaoeletronica@gmail.com.

Dúvidas sobre o cadastro entre em contato
com o suporte técnico do SIGA 0800 722
2701.

Atenciosamente,

FRANK JORGE BARROS INAJOZA
PGE
SISTEMA CENTR. DE LICIT., CONCESSOES
PUB., ALIENACOES E CONTR. OBRAS,
SERV., COMPRA E LOC. AP
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ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE

PGE Contratação de empresa especializada para a
manutenção preventiva e corretiva com reposição
de peças dos equipamentos técnicos do
laboratório forense, do departamento de medicina
legal, departamento de identificação civil e criminal
e departamentos de criminalistas da politec,
conforme condições, especificações e
quantitativos constantes no anexo i – termo de
referência – que integra o edital, independente de
transcrição.

 06/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO - PROCESSO SIGA nº
00001/POLITEC/2020 PREGÃO, na forma

ELETRÔNICA nº 023/2020 - CLC/PGE

22/06/20

CEA Aquisição de transformadores de distribuição, para
manutenções preventivas e corretivas da rede de
distribuição de energia elétrica da cea, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no
anexo x do edital.

 10/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO

22/06/20

SEINF Objeto: contratação integrada de empresa para
prestação de serviços técnicos e especializados
de engenharia para elaboração dos projetos
básico e executivos e execução da obra de
ampliação do hospital de emergência osvaldo
cruz, localizado no município de macapá-ap.

 01/06/2020 - AVISO - AVISO DE
REPUBLICAÇÃO-R. D. C. PRESENCIAL Nº
001-2020-CPL/SEINF/GEA

26/06/20

SEINF Objeto: reparos no museu joaquim caetano da
silva, no município de macapá-ap.  09/06/2020 - AVISO - AVISO DE

LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
012/2020-CPL/SEINF/GEA

26/06/20

SEINF Objeto: reparos no museu joaquim caetano da
silva, no município de macapá-ap.  17/06/2020 - AVISO - AVISO DE ERRATA -

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020-
CPL/SEINF/GEA

26/06/20

PGE Resultado da licitação para registro de preços para
aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos,
eletrodomésticos e centrais de ar, visando atender
as necessidades específicas da secretaria de
estado da justiça e segurança pública do estado
do amapá.

 16/06/2020 - AVISO - RESULTADO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
019/2020-CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº
00013/PGE/2020

27/06/20

CEA Contratação de empresa de engenharia para
execução de serviços de construção e
manutenção preventiva e corretiva em redes de
distribuição aéreas, sob a forma de produtividade
por unidade de serviços (us), nas áreas de atuação
da cea.

 03/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2020–PRL/CEA

29/06/20

SEINF Objeto: modernização de instalações esportivas
no estado do amapá, incluso arenas marabaixo,
fonte nova, buritizal (quarentão) e congos.

 09/06/2020 - AVISO - AVISO DE
LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2020-
CPL/SEINF/GEA

10/07/20
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ÓRGÃO OBJETO AVISO VALIDADE

CEA Credenciamento para a contratação de pessoa
física ou jurídica habilitados no ramo de
engenharia e arquitetura que possuam
especialização para confeccionar avaliação
imobiliária ou corretor de imóveis para elaborar
parecer técnico de avaliação mercadológica
sempre que houver interesse previamente
manifestado da companhia de eletricidade do
amapá - cea

 03/12/2019 - AVISO - AVISO DE
SUSPENSÃO - CHAMADA PÚBLICA

31/07/20

CEA Credenciamento para a contratação de pessoa
física ou jurídica habilitados no ramo de
engenharia e arquitetura que possuam
especialização para confeccionar avaliação
imobiliária ou corretor de imóveis para elaborar
parecer técnico de avaliação mercadológica
sempre que houver interesse previamente
manifestado da companhia de eletricidade do
amapá - cea.

 08/07/2019 - AVISO - CHAMADA PÚBLICA
001/2019-PRL/CEA

31/07/20

CEA Credenciamento de instituições financeiras para a
prestação de serviços bancários de recebimento e
tratamento de documentos de arrecadação da
companhia de eletricidade do amapá,

 01/04/2020 - AVISO - AVISO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020–PRL/CEA

30/08/20

SEFAZ Credenciamento de instituições financeiras para a
prestação de serviços bancários de recolhimento
de tributos estaduais por meio do documento de
arrecadação – dar, guia nacional de recolhimento
de tributos - gnre e boletim de recolhimento de
arrecadação estadual - brae.

 30/10/2019 - AVISO - CREDENCIAMENTO
Nº001/2019

11/11/20

SEINF Objeto: construção de passarelas em madeira de
lei na comunidade do bacaba, distrito de
carapanatuba, no municipio de macapá/ap.

 26/03/2018 - AVISO - TOMADA DE
PREÇOS N 002/2018-CPL/SEINF (Processo n
196.112092/2015)

18/04/08
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