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PORTARIA Nº 201/2022 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.00855.0009699/2022-11, RESOLVE prorrogar, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, a partir do dia 14/06/2022, o prazo da Comissão de Sindicância, constituída através da Portaria nº 141/2022, publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico de 02/05/2022. 

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 22 de junho de 2022 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 
 
TERMO DE INTIMAÇÃO 

O Ministério Público do Estado da Bahia, com fulcro no art. 202, inciso I, alínea “e”, e § 1º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, re-
solve INTIMAR a empresa Damaceno Serviços Construtivos EIRELI, CNPJ nº CNPJ nº 23.212.584/0001-64, representada pelo 
Sr. Glideson Silva Damasceno, acerca da rescisão unilateral do Contrato nº 103/2021 – SGA, fi rmado entre as partes, podendo 
recorrer da decisão administrativa, se assim desejar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desse ato.

Fica franqueada ao interessado vista aos autos nas dependências da Superintendência de Gestão Administrativa, sendo-lhe 
facultada a possibilidade de obter cópias, desde que ressarcidos os custos da reprodução. 

Em 21 de junho de 2022. 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa
 

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022 – PROCESSO nº 19.09.02687.0010630/2020-94. OBJETO: Realização da 2ª (segunda) eta-
pa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme disposições contidas no edital 
e em todos os seus anexos. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: dia 13/07/2022, às 09:30 horas (horário local). LOCAL: Prédio sede 
do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5a Avenida, nº 750, sala 104, primeiro andar, Centro Administrativo da Bahia, 
Salvador - BA. Observação: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no site: https://www.mpba.mp.br/licitacao/60526. 
Informações: licitacao@mpba.mp.br.
 

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL 

INQUÉRITOS CIVIS / PROCEDIMENTOS:

ORIGEM: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DE SALVADOR-BA
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO DE TAC
IDEA: 003.9.264449/2022
Objeto: Apurar os seguintes fatos: A ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA - COLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 92.959.006/0049-53 
, situada na Avenida Leovigildo Filgueiras, n.º 683 - Garcia, Salvador-Bahia, CEP n.º 40100-000, Tel: (71) 3328- 9522, no bojo do 
Procedimento Preparatório para Inquérito Civil n.º 003.9.128076/2021, fi rmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), confor-
me as cláusulas e condições, a seguir, registradas: 1.1) Na cláusula primeira do citado ajuste, a Compromissária assumiu a obri-
gação de continuar fi scalizando as cantinas, que funcionam no Colégio Antônio Vieira, para que continuem mantendo atualizados 
os seguintes documentos requisitados pela Vigilância Sanitária Municipal (VISA): i) Manual de Boas Práticas e Procedimentos 
Operacionais Padronizados; ii) Comprovante de Treinamento da Equipe; iii) Atestado de Saúde Ocupacional de manipuladores de 
alimentos; iv) Comprovante de Vacina; v) Alvará de Saúde da cantina; vi) Laudo de análise da água. 1.2) Ademais, nos parágrafos 
primeiro e segundo da dita disposição, a Instituição de Ensino assevera que “já providenciou as seguintes adequações e registra 
que continuará zelando por sua contínua observância”: 1) Deve providenciar lavatório no sanitário destinado aos manipuladores 
de alimentos, que também não possui porta papel toalha, porta sabonete líquido e lixeira com pedal e tampa; 2) Retirar caixas 
de papelão presentes na cantina, para evitar a entrada de vetores; 3) Providenciar a limpeza da assadeira e outros utensílios 
impregnados de gordura; 4) Providenciar tampa para caixa com fi ação eletrônica; 5) Instalar telas milimétricas nos basculantes 
da área destinada a preparação de alimentos. 1.3) Na cláusula segunda do TAC, consta que a Compromissária apresentou Ates-
tado de Conformidade de Projeto, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, no dia 08 de fevereiro de 2021, 
bem como fi rmou Termo de Compromisso, em 21/10/2021, perante tal órgão público. Portanto, a Compromissária informou que 
se encontra providenciando o AVCB defi nitivo, conforme determinação do Corpo de Bombeiros e anterior recomendação desta 
Promotoria de Justiça. 1.4) Conforme a cláusula terceira, considerando a persistência da pandemia de COVID-19, a Instituição 


