
ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – 
CLC/PGE 

 
AVISO DE LICITAÇÃO – SUSPENSÃO 
PROCESSO SIGA Nº 00005/PGE/2022 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 023/2022- 
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 
08 de abril de 2022, a ser realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, 
conforme publicado no Diário Oficial do Estado 
do Amapá nº 7.633, em 24 de março de 2022. 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de comunicação de 
dados para prover 01 (um) link de acesso 
síncrono, dedicado à internet, na velocidade 
de 300MB, com anti DDoS, 24 endereços IP ́s 
validos, exclusivos, contínuos e roteáveis 
na internet para atender as necessidades da 
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, 
conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de 
Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição. 
Motivo: Acatamento de impugnações 
impetradas contra o Edital, por parte do órgão 
demandante, havendo a necessidade de 
alteração no Edital e seus anexos (Termo de 
Referência). Informativo: A mesma será 
remarcada em data posterior, atendendo ao 
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 Estadual nº 2.648/07. 

 
Macapá-AP, 07 de abril de 2022. 

 
Caroline Ferreira do Amaral 

Pregoeira 
Portaria Conjunta nº11/2021-CLC/PGE 
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