
 
ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

PROCESSO SIGA nº 00069/PGE/2022
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 006/2023-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 
licitação que será realizada através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br conforme legislação pertinente. 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa 
especializada na
implantação de plataforma de gestão, governança e 
compartilhamento de grandes volumes de dados
(BIG DATA) com camada de visualização baseada em 
soluções de Mineração de Dados (DATA MINING) e
Business Analytics (BA), aliadas à Inteligência Artificial (IA), 
incluindo o licenciamento de software por
subscrição mensal, suporte técnico remoto, manutenções 
corretivas e adaptativas da plataforma,
prestação dos serviços de instalação, implantação e 
customização da plataforma, levantamento de
requisitos, análise e modelagem de dados, operação
assistida, expansão dos cenários, desenvolvimento
de soluções/aplicações de interface de usuários para coleta 
e/ou entrada de dados, além de treinamento
e capacitação visando a melhoria da gestão de 
compartilhamento e governança de dados, conforme
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o 
Edital, independente de transcrição. 
Acolhimento das propostas: até o dia 09/02/2023, às 
8h29min (horário de Brasília).
Abertura das propostas: 09/02/2023, às 8h30min (horário de 
Brasília). 
Início da sessão de disputa: 09/02/2023, às 9h (horário de 
Brasília). 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 98401-
8757 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita06@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br. 
 

Macapá-AP, 25 de janeiro de 2023.  
 

Clauberto Gonçalves Cunha 
Coordenador de Licitações – CLC/PGE 
Decreto Governamental n. 3345/2022 
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