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ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO 

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30 (horário local), a Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, designada através da Portaria nº 313/2021 da Procuradora-Geral de Justiça, 
publicada no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 24 de março de 2021, reuniu-se em sessão pública 
na sala 104, prédio-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, procedimento SEI nº 19.09.02687.0008335/2021-34, que tem por 
objeto a 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, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/2005, e apuração 
pelo menor preço global (FATOR K), originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério 
Público Estadual. 
 
Em atenção aos ditames do Ato Normativo nº 08/2021-PGJ, convencionou-se que a licitação fosse realizada 
mediante utilização de ferramenta informatizada de videoconferência (Microsoft Teams), tendo sido 
disponibilizado acesso às licitantes através do seguinte link (publicizado no site do MPBA em 23/08/2021, na 
página relativa a esta licitação, conforme determinado em edital): https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTAyMzc4NzYtMDg4MS00NDA4LThiZDEtYmI0ZTg4MmU1MjY2%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%227df112d6-178e-4548-ad24-88e1dabe3852%22%2c%22Oid%22%3a%22320c8fbe-8971-
46d0-aaf2-72f9f00ee92e%22%7d . 
 
O Aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (edição nº 2.916, de 06/08/2021), bem assim disponibilizado no portal eletrônico da Instituição, no 
endereço https://www.mpba.mp.br/licitacao/58502, endereço em que igualmente foi publicizada a íntegra do 
edital de licitação e os documentos técnicos indicados em seu ANEXO IV. 
 
O prazo-limite para encaminhamento das documentações pelas empresas interessadas findou-se em 
23/08/2021, às 18 (dezoito) horas. Por tal razão, foi realizada diligência junto ao Protocolo-Geral da sede CAB do 
MPBA, às 08 horas do dia 24/08/2021, a fim de coletar os envelopes recebidos. Em resultado, contudo, verificou-
se a ausência de recepção de quaisquer documentos/envelopes relativos ao presente certame. 
 
Deste modo, aberta a sessão pública no horário designado, e constatada a ausência de empresa(s) interessada(s) 
no certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL declarou DESERTA a Tomada de Preços 
01/2021. 
 
Ato contínuo, foi promovida consulta ao Gestor da Unidade Gestora demandante, Diretor Paulo Sampaio, para 
que informasse sobre o intuito de repetir a licitação, tendo aquele sinalizado positivamente.    
 
Assim sendo, o certame ficou remarcado o dia 14/09/2021 às 09:30h, tendo como limite para recebimento dos 
envelopes o dia 13/09/2021 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. Será realizada a 
devida publicidade no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem como no portal 
eletrônico da Instituição.  
 
Nada mais foi discutido ou acrescentado, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, 

segue assinada. Salvador - Ba, 24 de agosto de 2021. 
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