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ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 030/2019-CLC/PGE/AP 

Processo SIGA nº. 00005/POLITEC/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 030/2019-CLC/PGE/AP, assim 
como se segue: 

Na SEÇÃO I do EDITAL – Do Objeto – Item 1.1: 

ONDE SE LÊ: 

“1.1. A presente licitação tem como objeto o serviço de confecção de 375.000 (trezentos e setenta 
e cinco mil) cédulas de identidades civis, dentre as quais: Item 1 - 125.000 (cento e vinte e 
cinco mil) cédulas FACE ‘A’, Item 2 - 100.000 (cem mil) cédulas FACE ‘B’, ambas do modelo 
atual; e Item 3 - 150.000 (cento e cinquenta mil) do novo modelo de cédulas para carteira de 
identidade civil, regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.278 de 05 de fevereiro de 2018, para 
a Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá – POLITEC, conforme condições, especificações 
e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente Edital, 
independente de transcrição.” 

LEIA-SE: 

“1.1. A presente licitação tem como objeto o serviço de confecção de 375.000 (trezentos e setenta 
e cinco mil) cédulas de identidades civis, dentre as quais: Item 2 - 125.000 (cento e vinte e 
cinco mil) cédulas FACE ‘A’, Item 3 - 100.000 (cem mil) cédulas FACE ‘B’, ambas do modelo 
atual; e Item 1 - 150.000 (cento e cinquenta mil) do novo modelo de cédulas para carteira de 
identidade civil, regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.278 de 05 de fevereiro de 2018, para 
a Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá - POLITEC, conforme condições, especificações 
e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente Edital, 
independente de transcrição.” 

 

Na Cláusula Terceira – Do Objeto – do Termo de Referência – Anexo I do EDITAL: 

ONDE SE LÊ: 

“1 - Serviço de confecção de 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) cédulas de identidades civis, 
dentre as quais: 

Item 1 - 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cédulas FACE ‘A’ e  

Item 2 - 100.000 (cem mil) cédulas FACE ‘B’, ambas do modelo atual, de acordo com a Tabela nº 1; 

Item 3 - 150.000 (cento e cinquenta mil) do novo modelo de cédulas para carteira de identidade civil, 
regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.278 de 05 de fevereiro de 2018, para a Polícia Técnico-
Científica do Estado do Amapá - POLITEC, conforme especificações técnicas de acordo com a Tabela 
nº 2; 

TABELA Nº 1 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNID DE 
COMPRA 

QUANT. 

01 
CÉDULA "FACE A" 
(...) 

UND 125.000 



    

Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 396 – Centro 
Cep: 68.900-015 – Macapá/AP        Tel: (096) 3131-2840 / 3131-2839. 

E-mail: clc.coordgeral@pge.ap.gov.br 
2 

 

 

 

 

TABELA TABELA Nº 2 
 

 

 

 

 

LEIA-SE: 

“1 - Serviço de confecção de 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) cédulas de identidades civis, 
dentre as quais: 

Item 1 - 150.000 (cento e cinquenta mil) do novo modelo de cédulas para carteira de identidade civil, 
regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.278 de 05 de fevereiro de 2018, para a Polícia Técnico-
Científica do Estado do Amapá - POLITEC, conforme especificações técnicas de acordo com a Tabela 
nº 2; 

Item 2 - 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cédulas FACE ‘A’ e  

Item 3 - 100.000 (cem mil) cédulas FACE ‘B’, ambas do modelo atual, de acordo com a Tabela nº 1; 

TABELA Nº 1 
 

 

 

 

TABELA Nº 2 
 

 

 

 

 

 

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 
05/06/2019, às 09h, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. 

 

Macapá - AP, 23 de maio de 2019. 

 

Bernardo Firmino Martins de Souza 
Coordenadoria de Padronização de Documentos – CLC/PGE 

  

 
02 

CÉDULA "FACE B" 
(...) 
 

UND 100.000 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNID DE 
COMPRA 

QUANT. 

03 
CÉDULA DE IDENTIDADE  
(Decreto 9.278-05/02/2018) 
(...) 

UND 150.000 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNID DE 
COMPRA 

QUANT. 

01 
CÉDULA DE IDENTIDADE  
(Decreto 9.278-05/02/2018) 
(...) 

UND 150.000 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNID DE 
COMPRA 

QUANT. 

02 
CÉDULA "FACE A" 
(...) 

UND 125.000 

 
03 

CÉDULA "FACE B" 
(...) 
 

UND 100.000 


