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ATA DE ABERTURA 

 

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09h30min, o Pregoeiro Oficial e a Equipe de 

Apoio, designados através da Portaria nº 297/2019 do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério 

Público do Estado da Bahia (MPBA), publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TJ-Ba de 20/02/2019, 

reuniram-se em sessão pública ocorrida na sala 104 da Coordenação de Licitação, prédio sede do MPBA, para 

a abertura da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, objeto Prestação de serviços 

bancários, com exclusividade da gestão, centralização e processamento dos créditos provenientes da folha de 

pagamento de membros, servidores, estagiários e inativos, conforme condições contidas no edital e anexos. A 

Licitação é regida pela Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. A apuração 

será por MAIOR OFERTA, consoante procedimento licitatório SIMP nº 003.0.7737/2019 de origem da DPGO-

FPPM, autorizado pela SGA/MP de acordo com o parecer técnico-jurídico nº. 445/2019. O aviso de licitação foi 

divulgado através de publicidade no Diário da Justiça Eletrônico-TJ e Jornal Tribuna, em 24/05/2019, com 

divulgação também no mural de avisos da Coordenação de Licitação/MP-Ba com disponibilização do edital no 

portal eletrônico da Instituição. Não havendo nenhuma empresa interessada no certame, o Pregoeiro 

declarou DESERTO o pregão e dará a devida publicidade no Diário da Justiça Eletrônico do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia. Nada mais foi discutido ou acrescentado, lavrando-se a presente Ata, 

depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador-Ba, 06 de junho de 2019. 

 

___________________________ 

Alvaro Medeiros Filho 
Pregoeiro 
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Monica Sobrinho 

Eq. Apoio 
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Christian Heberth 

Eq. Apoio 
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Gerson Yamashita 

Eq. Apoio 
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