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TERMO DE REVOGAÇÃO 

 

PROCESSO SIGA N.º 00027/PGE/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 – CLC/PGE 

 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 4º, parágrafo 5º, art. 7º, inc. V e art. 8º 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: 

 

Considerando a identificação de regra no Edital do Pregão Eletrônico nº 
026/2020 – CLC/PGE, capaz de gerar dúvida na interpretação das regras estabelecidas para o 
preenchimento da proposta de preços pelos licitantes, nos termos dispostos no “Anexo II”, e 
diante da recomendação da Procuradora-Chefe da Central de Licitações e Contratos para 
revogação do certamente, para fins de alterar/adequar o Edital e seus anexos, conforme razões 
explicitadas por meio do Despacho nº 68/2020-CLC/PGE/AP, encaminhado ao Procurador-
Geral do Estado do Amapá. 

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c artigo 30 do Decreto 
governamental nº. 2.648, de 18 de junho de 2007 e a Súmula nº. 473 do Supremo Tribunal 
Federal, o edital do Pregão Eletrônico nº. 026/2020 – CLC/PGE, que tramita no SIGA sob nº. 
00027/PGE/2020, cujo objeto é Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de 
material e mão de obra, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual. 

 

Macapá, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 
 
 

Procurador-Geral do Estado 
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