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ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

EDITAIS RELACIONADOS:  

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SIGA: 00007/PMAP/2020; 00003/PGE/2020; 

00027/PGE/2019; 00002/PGE/2020; 00035/PGE/2019 e 00010/PMAP/2020. 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA (RESPECTIVAMENTE): Nº 040/2020-CLC/PGE; Nº 

042/2020-CLC/PGE; Nº 043/2020-CLC/PGE; Nº 045/2020-CLC/PGE; Nº 046/2020-

CLC/PGE e Nº 051/2020-CLC/PGE. 

 

A Coordenadoria de Padronização de Documentos da Central de Licitações Contratos e 

Convênios do Estado do Amapá – CLC/PGE, no uso de suas atribuições legais, vem perante 

os interessados em participar dos processos licitatórios acima indicados, COMUNICAR, que 

foi identificado erro material na disposição prevista no item 9.10 da Seção IX – DA 

COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES de todos os editais acima 

relacionados, e diante da necessidade de retificar os referidos instrumentos convocatórios, em 

atenção ao disposto no art.21, §4º da Lei nº 8.666/93, a CLC torna pública a presente 

ERRATA, nos termos que seguem: 

 

I – Nos Editais de Pregão Eletrônico nº 040/2020; nº 042/2020; nº 043/2020; nº 045/2020; nº 

046/2020 e nº 051/2020-CLC/PGE, fica alterado o disposto no item 9.10 da SEÇÃO IX– DA 

COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES, de modo que em todos os Editais 

aqui citados: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

“9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.” 

LEIA-SE: 

9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.” 

 

II – Considerando que a alteração acima não afeta a formulação das propostas por parte dos 

licitantes, nos termos do art. 21, §4º, da Lei Federal 8.666/93, as datas para a sessão de 

abertura dos certames supramencionados será mantida, permanecendo inalterados os demais 

dispositivos esposados nos instrumentos convocatórios. 

 

Macapá - AP, 16 de setembro de 2020. 

 

Bernardo Firmino Martins de Souza 

Coordenadoria de Padronização de Documentos – CLC/PGE 
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