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DIRETORIA GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
RESUMO DO CONTRATO Nº 41/2022
PROCESSO Nº: 01.0493.2022.000006309-2. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico - nº 02/2022. Ata de Registro de Preços nº 07/2022.
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia. CONTRATADA: PORT
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA,. OBJETO: aquisição de
suprimentos de impressora (KIT, fotocondutor, para impressoras Lexmark serie
E260DN, referencia E260X22G, original do fabricante, não recondicionado.
Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade), de acordo com as especificações do Termo de Referência do
instrumento convocatório e da proposta apresentada. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato, sem prejuízo do período de
garantia técnica. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.412,64 (um mil e quatrocentos
e doze reais e sessenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Orçamentária: 05.50.101; Unidade Gestora: 0002; Atividade: 03.126.504.2002;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 100, 113 e 313. FORMA DE
PAGAMENTO: ordem bancária ou crédito em conta corrente aberta em instituição
financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo não superior a 08 (oito) dias
úteis, contados da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento
definitivo.
DATA DE ASSINATURA: 04/08/2022
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022 –
DPE/COPEL/ASCOM
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios e iniciativas
ou de informar o público em geral, conforme quantitativos, especificações e
condições definidos na Seção II do Termo de Referência do objeto da licitação.
Data da Abertura: 23/09/2022, às 10:00h (horário local). Os interessados poderão
obter o Edital na sala da COPEL/DPE, no horário das 8:00h às 17:00h (segunda a
quinta-feira) e sexta-feira das 8:00h às 14:00h, na Av. Ulisses Guimarães, n° 3386,
Ed. Multicab Empresarial, Sussuarana, Salvador (BA), CEP 41.219-400, ou pela
internet no site: www.defensoria.ba.def.br. Informações através do telefone: Tel.
(71) 3117-9075. E-mail: copel@defensoria.ba.def.br. Salvador, 03 de agosto de
2022. Comissão Permanente de Licitação.

RESUMO DO CONTRATO N° 40/2022
PROCESSO Nº 01.0485.2022.000006748-3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 07/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022.
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia. CONTRATADA: a ENTEL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: a contratação de empresa
especializada para fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e
digitalização corporativa (Outsourcing), incluindo a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis
necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e
operacionalização da solução para atendimento à DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA. REGIME DE EXECUÇÃO: Serviço com empreitada por preço
unitário. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 110.520,00 (cento e dez mil e
quinhentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 19/08/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 05.50.101; Unidade Gestora:
0002; Atividade: 03.126.504.2002; Elemento de Despesa: 3.3.90.40; Fonte: 100,
113 e 313; FORMA DE PAGAMENTO: ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da
apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância
com o disposto no art. 6º, §5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155,
V da Lei estadual no 9.433/05.
DATA DE ASSINATURA: 05/08/2022
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 – DPE/COPEL/CMO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando a composição da Ata de Registro de
Preços (ARP), para futura e eventual contratação de empresa fornecedora dos
serviços de conectividade, contemplando links de internet banda larga fixa,
conforme condições e especificações constantes neste termo de referência para as
unidades da Capital. Data de Abertura: 19/08/2022, às 11:00h (horário local).Os
interessados poderão obter o Edital na sala da COPEL/DPE, no horário das 8:00h
às 17:00h (segunda a quinta-feira) e das 8:00h às 14:00h (sexta-feira), na Av.
Ulisses Guimarães, n° 3386, Ed. Multicab Empresarial, Sussuarana, Salvador (BA),
CEP 41.219-400, ou pela internet nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
www.defensoria.ba.def.br. Informações através do telefone: Tel. (71) 3117-9075. Email: copel@defensoria.ba.def.br. Salvador, 05 de agosto de 2022. Jadilson P.
Silva. Pregoeiro.
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