
ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO 
PROCESSO SIGA nº 00027/PGE/2022 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 143/2022-CLC/PGE 
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados que o Pregão, na forma 
eletrônica nº 143/2022-CLC/PGE, que será realizada através 
do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov conforme 
legislação pertinente, o qual está marcado para o dia 
09/01/2023 foi ADIADO para o dia 11/01/2023, mantidos os 
horários fixados anteriormente. 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Solução de Monitoração 
para Operações e Cibersegurança, composta de Hardware 
e Software de Segurança, para realizar análises, 
aprendizado de máquina e detecções de eventos de 
segurança a nível de rede e aplicações na camada 7, e 
Análise de Dados para Qualidade Operacional, com 
fornecimento de itens necessários à execução do serviço 
visando atender as necessidades do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação do Estado do Amapá e Tribunais 
de Justiça dos Estados da Paraíba e Sergipe, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital, 
independente de transcrição. 
Motivo: Visando resguardar o prazo de publicidade do 
edital, conforme determina o Inc. V do art. 4º da Lei nº 
10.520/02 c/c parágrafo 6º do art. 18 do Decreto Estadual nº 
2648/07. Não havendo alteração nos demais itens do edital. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails  
licita16@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br 
 

Macapá-AP, 28 de dezembro de 2022. 
 

Alyuscia Nayane Tavares Sanches 
Coordenador de Licitações – CLC/PGE, em Exercício 
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