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 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 GABINETE

PORTARIA Nº 107/2020

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.02316.0003238/2020-74, RESOLVE prorrogar, por mais 45 (qua-
renta e cinco) dias o prazo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 272/2019, publicada
no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2019.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 28 de abril de 2020.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

 DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020
Procedimento: nº 003.0.5703/2020 - Pregão Eletrônico nº 11/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PURIFICADOR DE
ÁGUA. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir desta publicação. Data da Assinatura:29/04/220.

Salvador-Ba, 29/04/2020.

 
LOTE ÚNICO 

 REGISTRO DE PREÇO DE PURIFICADOR DE ÁGUA 

FORNECEDOR REGISTRADO: SAMUEL PADOVAM inscrita no CNPJ 05.808.628/0001-31 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID 
FORN. Quant. 

 
Valor 

Unitário 
MARCA 

Quantidade 
mínima por 

pedido 

1 

PURIFICADOR, de água, temperatura gelada e ambiente, com 
especificações mínimas: para instalação em parede e bancada; kit de 
instalação em parede incluso (suporte para parede). sistema de 
refrigeração por compressor; dimensões mínimas, sem embalagem, de 
39 x 30 x 28 cm (altura x largura x profundidade); potência mínima de 
90 watts; reservatório de água hermético; capacidade do reservatório de 
armazenamento de água gelada 2 litros; capacidade de refrigeração 
minima de 1,1 litros/hora; atendimento mínimo de 23 pessoas/h; 
pingadeira removível; dupla filtragem, sistema para retenção de 
impurezas, barro, ferrugem, sedimentos, eliminação de cloro, sabores e 
odores estranhos; certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO; tensão127 volts. Embalagens 
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia 
do fabricante mínima de 12 (doze) meses. Cor branca. Vida útil de 
elemento filtrante no mínimo 3000 litros ou 6 meses. Mangueira de 
entrada água. Botões (torneiras) de água natural e água gelada. Com 1 
bico de saída de água. Conexão de mangueira no registro. 

un 15 626,13 

  
MARCA: 
TOP LIFE 

  
MODELO: 

NEW 
PLATINUM 

2 

2 

PURIFICADOR, de água, temperatura gelada e ambiente, com 
especificações mínimas: para instalação em parede e bancada; kit de 
instalação em parede incluso (suporte para parede). sistema de 
refrigeração por compressor; dimensões mínimas, sem embalagem, de 
39 x 30 x 28 cm (altura x largura x profundidade); potência mínima de 
90 watts; reservatório de água hermético; capacidade do reservatório de 
armazenamento de água gelada 2 litros; capacidade de refrigeração 
mínima de 1,1 litros/hora; atendimento mínimo de 23 pessoas/h; 
pingadeira removível; dupla filtragem, sistema para retenção de 
impurezas, barro, ferrugem, sedimentos, eliminação de cloro, sabores e 
odores estranhos; certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO; tensão 220 volts. Embalagens 
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Garantia 
do fabricante mínima de 12 (doze) meses. Cor branca. Vida útil de 
elemento filtrante no mínimo 3000 litros ou 6 meses. Mangueira de 
entrada de água. Botões (torneiras) de água natural e água gelada. 
Com 1 bico de saída de água. Conexão de mangueira no registro. 

un 15 626,13 

MARCA: 
TOP LIFE 

  
MODELO: 

NEW 
PLATINU 

2 

VALOR TOTAL DO LOTE 18.783,90     
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PORTARIA Nº 108/2020

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

RESOLVE

Designar os servidores Sued Almeida de Cerqueira, matrícula 352.995, e Carlos Alberto dos Santos, matrícula 101, para
exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, das eventuais e futuras contratações oriundas da Ata de
Registro de Preços nº 21/2020, cujo objeto se refere ao registro de preços de purificador de água.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 29 de abril de 2020.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOnº 15/2020 –LICITAÇÃO nº 813787 (Licitacoes-e) –PROCESSO nº 003.0.4112/2020.OBJETO: Presta-
ção de serviços de demolição de imóvel desocupado pertencente ao MPBA e fechamento do terreno, no município de
Itabuna-BA, conforme edital e seus anexos.CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: De 11/05/2020 às 08:00 horas até 13/05/
2020 às 08:45 horas (Horário de Brasília); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/2020 às 08:45 horas; DATA E HORA DA
DISPUTA: 13/05/2020 às 09:00 horas. Obs.: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos nos sites:www.mpba.mp.br/
licitacoese www.licitacoes-e.com.br.Informações: licitacao@mpba.mp.br.


