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TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO SIGA N.º 00002/SECOM/2022
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022– CLC/PGE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 4º, parágrafo 5º e art. 7º, inc. V da Lei Complementar nº 0089 de 01 de julho
de 2015, c/c o art.17, do Decreto Estadual nº. 3184, de 02 de setembro de 2016 e o
PROCURADOR-CHEFE DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 28, da Lei Complementar nº 0089 de 01 de julho de 2015 alterada pela Lei
Complementar nº 104 de 18 de julho de 2017 c/c o parágrafo 1º do art. 1º, do Decreto
Estadual nº. 3184, de 02 de setembro de 2016:

Considerando as razões explicitadas no ofício n.º 0020/2023 GAB – SECOM da
lavra da Secretária de Estado da Comunicação – SECOM Ilziane Launé de Oliveira a qual em
síntese solicita a REVOGAÇÃO da Concorrência n.º 004/2022 tendo em vista que o Grupo de
Transição da Comunicação sinalizou quanto a necessidade de reestruturação administrativa,
de pessoal e financeira na SECOM/AP, inclusive com reforço de dotação orçamentária para a
área de publicidade.

Considerando que a SECOM, em consonância e respeito aos princípios de
interesse público e da economicidade pretende unificar os objetos das Concorrências n.º
001/2022 – CLC/PGE (Prestação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de
agência de propaganda) e n.º 004/2022 – CLC/PGE (Contratação de empresa prestadora de
serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital)
– Processos SIGA n.º 00001/SECOM/2022 e 00002/SECOM/2022 respectivamente, em um
único processo licitatório.

Considerando que a atual gestão da Secretaria de Comunicação - SECOM
pretende implementar uma nova política de comunicação que melhor atenda ao interesse
público e a economia de recursos públicos nesse momento em que o Estado necessita
reestruturar e readequar os seus investimentos e gastos públicos.

Considerando que a Secretaria de Comunicação – SECOM perdeu o interesse no
prosseguimento deste processo licitatório, uma vez que pretende readequar da licitação
para melhor atender o interesse público do estado do Amapá, conforme informa no ofício nº
090101.0076.2282.0020/2023 GAB - SECOM.
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Considerando as necessidades de readequação da nova política de comunicação
da nova gestão que se iniciou em 01 de janeiro de 2023.

Considerando que a REVOGAÇÃO se mostra oportuna e como melhor medida,
tendo em vista a necessidade de readequação da SECOM, reorganização do funcionamento
da prestação de serviços de comunicação, inclusive com a possibilidade de adequações
técnicas e eventual junção de contrato, bem como a atualização dos valores a serem
disponibilizados para as contratações.

Considerando o Princípio da Autotutela, a Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal
Federal e art. 49, caput c/c alínea c, do inciso I do art. 109 da lei n.º 8666/93 e as razões de
interesse público envolvidas.

RESOLVE:

REVOGAR, em todos os seus termos a fase externa da CONCORRÊNCIA N.º
004/2022 – CLC/PGE cujo objeto é a Contratação de Serviços de Comunicação Digital,
Processo SIGA N.º 00002/SECOM/2022, diante das situações descritas no ofício n.º
0020/2023 – GAB-SECOM juntada aos autos do processo e considerando o interesse e a
autotutela administrativa e a Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal.

Macapá/AP, 25 de janeiro de 2023.

Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado

Rodrigo Marques Pimentel
Procurador-Chefe da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE/AP
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