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PORTARIA Nº 231/2021

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

RESOLVE

Designar os servidores abaixo indicados para atuarem na gestão e fiscalização do contrato nº 192-2016-SGA, relativo à
prestação de serviços de suporte para manutenção de prédios públicos nas unidades do Ministério Público na capital do
Estado da Bahia:

GESTOR ORÇAMENTÁRIO: Maria Amália Borges Franco, matrícula nº 351.470, tendo como suplente Milena de Carvalho
Oliveira Cortes, matrícula nº 352.739.

GESTOR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: Carlos Bastos Stucki, matrícula nº 353.936.

FISCAIS ADMINISTRATIVOS: Fernanda de Paula Santana Nascimento, matrícula nº 352.580, Celso Leal de Pellegrini, matrícula
nº 353.117, os quais poderão atuar de forma isolada ou conjuntamente, conforme a natureza, magnitude e/ou abrangência
das conferências realizadas.

FISCAIS TÉCNICOS: Magdyel Nader Barros Rego, matrícula nº 353.669, e Yule Brandão Mesquita, matrícula nº 354905, os
quais poderão atuar de forma isolada ou conjuntamente, conforme a natureza, magnitude e/ou abrangência das avaliações,
ocorrências ou diligências executadas.

Revogam-se, a partir desta data, as designações anteriores, relativas à Portaria nº 181/2019.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 27 de agosto de 2021.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 – SEI nº 19.09.02687.0008335/2021-34. OBJETO: Obra de reforma para instalação de
fechamentos e revestimentos acústicos e demais adaptações em sala existente, para uso específico como estúdio de
gravação de aulas EAD, sem alteração de área construída, em sede do MPBA localizada em Salvador - Bahia, conforme
disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. AVISOS: DATA E HORÁRIO LIMITES PARA RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES: 14/09/2021 às 18:00 (Horário local), no Protocolo-Geral do Prédio sede do Ministério Público do Estado da
Bahia, sito à 5a Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Sessão a
ser realizada mediante VIDEOCONFERÊNCIA, com uso da ferramenta Microsoft Teams, no dia 15/09/2021 às 09:30 horas
(horário local). Observações: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site https://www.mpba.mp.br/licitacao/
58502. O link de acesso a cada sessão virtual será divulgado na página oficial relativa a este certame (acima indicada), na
véspera do respectivo dia designado pela Comissão de Licitação. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2021 – SEI nº 19.09.02687.0010385/2020-28. OBJETO: Obra de impermeabilização da laje e
reparos gerais destinados à conservação do terraço localizado no 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do
Estado da Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. AVISOS: DATA E HORÁRIO LIMITES
PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 15/09/2021 às 18:00 (Horário local), no Protocolo-Geral do Prédio sede do Ministério
Público do Estado da Bahia, sito à 5a Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA. ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA: Sessão a ser realizada mediante VIDEOCONFERÊNCIA, com uso da ferramenta Microsoft Teams, no dia 16/09/
2021 às 09:30 horas (horário local). Observações: O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site https://
www.mpba.mp.br/licitacao/58502. O link de acesso a cada sessão virtual será divulgado na página oficial relativa a este
certame (acima indicada), na véspera do respectivo dia designado pela Comissão de Licitação. Informações:
licitacao@mpba.mp.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2021 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02348.0009410/2021-65. OBJETO: Prestação
de serviços continuados de controle e gerenciamento do abastecimento de veículos automotores (com gasolina, álcool,
diesel comum e S10 – na capital e interior do Estado da Bahia), controle e gerenciamento do serviço de lavagem veicular
(apenas no interior do Estado da Bahia), incluindo o serviço de administração das respectivas despesas (com os
abastecimentos e lavagens), conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 30/08/2021
às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/09/2021 às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF)
no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: https://
www.mpba.mp.br/licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações: licitacao@mpba.mp.br.
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