
ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - REAGENDAMENTO 
PROCESSO SIGA nº 00020/PGE/2021 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 047/2021 - CLC/PGE 
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados que o Pregão, na forma 
eletrônica nº 047/2021-CLC/PGE, que será realizada através 
do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov conforme 
legislação pertinente, o qual foi ADIADO para o dia 
17/06/2021 será REAGENDADO para o dia 22/06/21, 
mantidos os horários fixados anteriormente. 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Solução 
Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de Códigos 
Fontes de Software de Gestão de Saúde e Prontuário 
Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde 
(Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011), incluindo 
integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá 
(Governo e Municípios), implantação, treinamento, 
manutenção legal e suporte técnico por período de 12 
meses, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição. 
Motivo: Considerando os fatos supervenientes da 
inoperância do sistema SIGA (das 11h até, por volta das 
22h) e a falta de energia elétrica ocorridos no dia 16 de 
junho de 2021, impossibilitando o cadastramento de 
propostas e demais documentos de possíveis potenciais 
participantes, resguardando a ampla 
participação/competição na busca da proposta mais 
vantajosa e para que não haja prejuízo aos interessados. 
Não havendo alteração nos demais itens do edital. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita08@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e pelo 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br. 
 

Macapá-AP, 17 de junho de 2021. 
 

Clauberto Gonçalves Cunha 
Coordenador de Licitações – CLC/PGE 
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