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ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 027/2019-CLC/PGE/AP 

Processo SIGA nº. 00001/PGE/2019 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, órgão responsável pela realização da fase 
externa das licitações das Secretarias de Estado e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, nos 
termos do art. 29 da Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, através da Coordenadoria de Licitação da 
Central de Licitações e Contratos, e conforme Portaria nº 140/2019-PGE, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 027/2019-CLC/PGE/AP, assim 
como se segue: 

 

No Cláusula 10 – PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO – do Termo 
de Referência – Anexo I do EDITAL: 

 

ONDE SE LÊ: 

“10.1 Em razão da especificidade do objeto e da situação a que se destinam, os prazos serão 
menores do que os usuais nas aquisições. Portanto, os itens devem ser entregues em até 04 
(quatro) horas, contadas da solicitação do contratante e emissão da Nota de Empenho; 

(...) 

10.5 A empresa se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte do produto, a qual 
deverá ser efetivada em até 04 (quatro) horas, contadas da solicitação da contratante; 

(...)” 

 

LEIA-SE: 

“10.1. Em razão da especificidade do objeto e da situação a que se destinam, os prazos serão 
menores do que os usuais nas aquisições. Portanto, os itens devem ser entregues em até 07 
(sete) dias, contados da solicitação do contratante e emissão da Nota de Empenho; 

(...)  

10.5 A empresa se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte do produto, a qual 
deverá ser efetivada em até 07 (sete) dias, contadas da solicitação da contratante; 

(...)” 

 

Considerando que as alterações acima não afetem a formulação das propostas por parte dos 
licitantes, nos termos do art. 21, §4º, da Lei Federal 8.666/93, a sessão de abertura do certame fica marcada para o dia 
04/06/2019, às 14h, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. 
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