
   
 

 
ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – 

CLC/PGE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – SUSPENSÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00028/PGE/2020 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 013/2021-
CLC/PGE 

 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, 
através da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE, leva ao conhecimento dos 
interessados o presente aviso de SUSPENSÃO 
de licitação a qual estava agendada para o dia 
25 de junho de 2021, a ser realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, 
conforme publicado no Diário Oficial do Estado 
do Amapá nº 7.436, em 10 de junho de 2021. 
Objeto: Registro de Preços para Contratação 
de empresa especializada na prestação de 
Serviço Telefônica Fixa Comutada (STFC) nas 
modalidades Local, Longa Distância Nacional 
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a 
serem executadas de forma contínua, no que 
atendam aos Serviços de Linhas Fixas Diretas 
Convencionais, Serviços de Telefonia reversa 
0800 (zero oitocentos) e Entroncamentos E1 
Digitais com Feixes de Ramais (DRRs), 
fornecendo equipamentos convencionais em 
comodato, de centrais telefônicas PABXs, 
visando atender as demandas da Secretaria de 
Estado da Administração - SEAD, conforme 
condições, especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I – Termo de Referência – 
que integra o Edital, independente de 
transcrição. 
Motivo: Acatamento de impugnação impetrado 
pela empresa CLARO SA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 40.432.544/0001-47 ao edital, por parte 
do órgão demandante e por parte desta 
pregoeira, havendo a necessidade de alteração 
no Edital. 
Informativo: A mesma será remarcada em data 
posterior, atendendo o princípio da publicidade 
do edital, conforme determina o Inc. V do Art. 
4º da Lei nº 10.520/02 c/c Art. 21 do Decreto 
Governamental nº 2.648/07.  

 
Macapá-AP, 24 de junho de 2021. 

 
Silvia Gomes Lazamé Oliveira 
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