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Ministério da Jus ça e Segurança Pública
Departamento Penitenciário Nacional
Núcleo de Pregões do DEPEN

Despacho nº 99/2020/NUP/COCLI/CGLOGDEPEN/DIREX/DEPEN/MJ
Des no: imprensa.depen@mj.gov.br
Assunto: Publicação de Aviso de Licitação  Pregão Eletrônico 13/2020
Interessado(a): DISPF

1.
Com o obje vo de dar efe vidade ao art. 20 do Dec. 10.024/19, que
prevê o seguinte:
Art. 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do
edital no Diário Oﬁcial da União e no sí o eletrônico oﬁcial do órgão ou
da en dade promotora da licitação.

2.
Solicito que seja providenciada a publicação no site oﬁcial do
Departamento Penitenciário NacionalDEPEN do aviso de licitação abaixo transcrito:
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 00013/2020  UASG 200326
Nº Processo: 08016.003989/2019. Objeto: Materiaisde menor potencial ofensivo e agentes químicos
para as Penitenciárias Federais de segurança máxima e Sede doDepartamento Penitenciário Nacional,
bem como para a u lização em unidades penitenciárias estaduais, por meio da ForçaTarefa de
Intervenção Penitenciária (FTIP), ou instrução e treinamento desempenhadospelo Grupo de Ações
Especiais Penitenciárias(GAEP).. Total de Itens Licitados:132. Edital: 02/04/2020 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço:Scn Q.03, Bloco B. EdVictoria, Asa Norte BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/2003265000132020. Entrega das Propostas: a par r de
02/04/2020às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/04/2020 às 13h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Frederico Marinho dos Santos, Agente Federal
de Execução Penal, em 02/04/2020, às 13:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.
A auten#cidade do documento pode ser conferida no site h%p://sei.auten#ca.mj.gov.br
informando o código veriﬁcador 11390676 e o código CRC 39A10BBC
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site
h%p://www.jus#ca.gov.br/acessoasistemas/protocolo e tem validade de prova de
registro de protocolo no Ministério da Jus#ça e Segurança Pública.
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