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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICOnº 14/2020 –LICITAÇÃO nº 808878 (licitacoes-e) –PROCESSO nº 003.0.3496/2020.OBJETO: registro
de preços de papel timbrado, conforme edital e seus anexos. AVISO: A licitação em epígrafe fica SUSPENSA E ADIADA SINE
DIE. Nova data de realização da sessão, caso venha a ocorrer, será publicada através dos mesmos meios originais de
divulgação.

RESUMO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO – Nº 028/2020 – SGA. Dispensa de Licitação nº 001/2020-DTI. Processo
Simp: 003.0.2422/2020. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-86 e Lacuna Software Ltda
– EPP, CNPJ nº 20.658.903/0001-71. Objeto: Licenciamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de componentes para
a autenticação de usuários e assinatura digital de documentos em sistemas Web, por meio de certificados digitais via
Webservices ou API de certificação digital, aderentes aos padrões exigidos pelo ICP-Brasil, por número ilimitado de assina-
turas digitais e englobando ainda os serviços de atualização e suporte técnico. Regime de Execução: Empreitada por preço
global. Valor global: R$ 11.000,00 (onze mil reais). Dotação Orçamentária: Unidade Gestora - 40.601/0003 – Ação 2002 –
Região 100 – Natureza da Despesa – 33.90.40. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da publicação do
resumo no Diário da Justiça Eletrônico.

PORTARIA Nº 086/2020

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE

Designar os servidores Alex Nério de Andrade Bomfim, matrícula 353.264, e André Luís Monteiro Pacheco dos Santos,
matricula 353.556, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 028/2020-SGA
relativo ao Licenciamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de componentes para a autenticação de usuários e
assinatura digital de documentos em sistemas Web, por meio de certificados digitais via Webservices ou API de certificação
digital, aderentes aos padrões exigidos pelo ICP-Brasil, por número ilimitado de assinaturas digitais e englobando ainda os
serviços de atualização e suporte técnico.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 30 de março de 2020.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2020 – Licitacoes-e nº 808739 –PROCESSO nº 003.0.5596/2020.OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO DE TONER E KIT FOTOCONDUTOR, COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA OKIDATA, conforme edital e seus anexos.
AVISO: A licitação em epígrafe fica SUSPENSA E ADIADA SINE DIE. Nova data de realização da sessão, caso venha a ocorrer,
será publicada através dos mesmos meios originais de divulgação.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2020 – Licitacoes-e nº 808755 –PROCESSO nº 003.0.3698/2020.OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme edital e seus anexos. AVISO: A licitação em epígrafe fica SUSPENSA E
ADIADA SINE DIE. Nova data de realização da sessão, caso venha a ocorrer, será publicada através dos mesmos meios
originais de divulgação.


