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A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva 
aoconhecimento dos interessados o presente aviso de 
SUSPENSÃO de licitação a qual seria realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, no dia 06 de 
outubro de 2021, conforme publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n.º 7.508, em 21 de setembro de 2021, 
tendo como objeto o Registro de Preços para Aquisição de 
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, a fim de 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.  
Motivo: Considerando a complexidade dos objetos que 
ocasionaram os pedidos de esclarecimento, sob o prisma 
de ordem técnica, tendo sido encaminhados aos órgãos 
demandantes, quais sejam: DELEGACIA GERAL DE 
POLICIA CIVIL – DGPC, GAB/GOV E SEED, que deixaram 
de responder até a presente data.   
Diante do acolhimento da Impugnação ao instrumento 
convocatório acatada pelo INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ - AMAPÁ TERRAS, e considerando o 
interesse da Administração na mais ampla competição. 
Informativo: Em havendo o interesse da Administração a 
mesma será remarcada em data posterior, atendendo o 
princípio da publicidade do edital, conforme determina o 
Inc. V do Art. 4º da Lei n.º 10.520/02 c/c Art. 22 do Decreto 
Federal n.º 10.024/19. 
Os autos encontram-se disponíveis para consulta dos 
interessados no endereço eletrônico: www.siga.ap.gov.br. 
 

Macapá-AP, 05 de outubro de 2021. 
 

Daniela Castro Valente 
Pregoeira – CLC/PGE 
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