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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02349.0005731/2022-64. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PERSIANAS (COM INSTALAÇÃO), confor-
me edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 27/06/2022 às 08:00 horas (Ho-
rário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/07/2022 às 08:30 horas (Horário de Brasília - DF) no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: ht-
tps://www.mpba.mp.br/licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br . Informações: licitacao@mpba.mp.br.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL 

INQUÉRITOS CIVIS / PROCEDIMENTOS:
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMEN-
TO DE CONDUTA (FTAC) – PJC.
Autos MP n.° 003.9. 265250/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor desta capital, cumprindo a 
sua missão de defender os interesses e direitos da coletividade, prevista nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal 
de 1988, com esteio nos artigos 25, inciso IV, alínea “a”, e 72, inciso IV, alínea “b”, respectivamente, das Leis Orgânicas Nacional 
e Estadual do Ministério Público – Lei Federal n.º 8.625/93 e Lei Complementar n.º 11/96, e ainda com base no quanto disposto 
pela Recomendação expedida pela Corregedoria Geral do MPBA, no art. 14 da Resolução n.º 23/2007, editada pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), e ainda, em conformidade com o art. 50, inciso I, da Resolução n.º 11/2022, editada pelo 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Bahia, vem INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
FISCALIZAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (FTAC),
CONSIDERANDO que constitui dever institucional do Ministério Público defender os interesses e os direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos dos consumidores e envidar esforços, com base na Resolução n.º 114/2018, expedida pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público, para que sejam fi rmados acordos, empreendendo uma atuação resolutiva e não apenas deman-
dista;
CONSIDERANDO que constitui dever de o Parquet acompanhar devidamente os Termos de Ajustamentos de Conduta fi rmados 
com os fornecedores de produtos e de serviços no bojo de Procedimentos Preparatórios (PPs) e/ou Inquéritos Civis (ICs), para 
fi ns dese averiguar se estão sendo estritamente cumpridos;
CONSIDERANDO que conquanto não se tenha recebido Notícias de Fato envolvendo denúncias de consumidores em face da 
pessoa jurídica, abaixo, mencionada, dando cumprimento ao quanto determinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
e pela Corregedoria Geral do Ministério Público da Bahia, urge que seja averiguado o teor do pacto fi rmado;
CONSIDERANDO que a eventual identifi cação de denúncias/reclamações em face da citada pessoa jurídica poderá suscitar a 
propositura de ação de execução do acordo pactuado em prol da defesa da coletividade, pugnando-se pelas providências devi-
das ao aparato jurisdicional;
CONSIDERANDO que a efetiva proteção dos interesses e direitos dos consumidores pressupõe a devida atuação do Parquet 
com vistas a evitar descumprimento do quanto acordado com os fornecedores e produtos e serviços do mercado. Nessa senda, 
destina-se este Procedimento Administrativo a apurar os seguintes fatos:
1) A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO ILÊ AIYÊ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 1.499.786/0001-56, sediada na Rua do Curuzu, n.º 228, Liberdade, Salvador – BA; neste ato, representado pe-
lo(a) Sr.(a) Aliomar de Jesus Almeida, inscrito (a) no Cadastro Nacional da Pessoa Física CPF/MF sob n.º 083.474.255-15 , com 
endereço eletrônico: lioalmeida@gmail.com, no bojo do Procedimento n.º 003.9.214751/2020, fi rmou Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), conforme as cláusulas e condições, a seguir, registradas:
1.1) Na cláusula primeira do citado ajuste, a Compromissária obrigou-se a eliminar as não conformidades identifi cadas pela 
Vigilância Sanitária (VISA) do Distrito Sanitário da Liberdade, Município de Salvador, Bahia, previstas na Notifi cação n.° 6208, 
expedida pelo mencionado órgão público.
1.2) De acordo com a segunda disposição do pacto, a Compromissária obrigou-se a sanar as não conformidades constantes no 
Relatório de Fiscalização n.° 001/2021, apresentado pelo Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas, do Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia (CBMBA), tendo em vista a classifi cação da referida edifi cação de acordo com o Decreto nº 16.302/2015. Nessa 
senda, deverá providenciar a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).
Face ao exposto, com base nos arts. 50 a 54 da Resolução n.o 11, editada em 13 de abril de 2022, pelo Colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, determina-se a concretização das seguintes diligências:
1. Registre-se, comunique-se a instauração desta Portaria e publique-se a formalização desta investigação;
2. Notifi que-se a referida pessoa jurídica, para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, manifeste-se neste feito, e apresente cópia 
dos seus atos constitutivos, bem como dos comprovantes atinentes às obrigações assumidas;
3. Ofi ciem-se o PROCON-BA e CODECON, remetendo-lhes cópia do Termo de Acordo fi rmado, para que estes, no prazo de 20 
(vinte) dias úteis, informem se tramitam denúncias sobre as obrigações assumidas pelos fornecedores em epígrafe;
4. Ofi ciem-se também a VISA e o Corpo de Bombeiros, para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, informem se a dita Empresa 
encontra-se em caráter regular ou não (remeter cópia do TAC fi rmado);
5. Certifi que-se o cumprimento das obrigações previstas nos itens 01 a 04 desta Portaria;


