
Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - terça-feira
6 de novembro de 2018 5Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 

conforme LEI N° 7.397/2012

A COORDENADORA DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS 
E CONVÊNIOS, SAMYA SURUAGY DO AMARAL, DESPACHOU EM 05 DE 
NOVEMBRO DE 2018, OS SEGUINTES PROCESSOS:

PROC: 1101-3329/2018 - INT: GABINETE CIVIL - ASS: ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - DESPACHO PGE-PLIC-CD N° 3570/2018 - Conheço 
e aprovo o DESPACHO PGE/PLIC Nº 2.181/2018, presente nos autos, com as 
razões nele contidas, conclusivo pela possibilidade  jurídica de adesão à Ata de 
Registro de Preços nº 249/GAP - SP/2017. Alerto que, no caso dos autos, tendo 
o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde 
de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de eventual realização de 
procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é 
requisito do ato de aprovação. Ao Gabinete Civil.

PROC Nº: 2000-2936/2017 - INT: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESAU/AL - ASS: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. FASE INTERNA - 
DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 3568/2018 - Conheço e aprovo o DESPACHO 
PGE/PLIC Nº 2166/2018, presente nos autos, com as razões nele contidas, conclu-
sivo pela regularidade dos atos da fase interna, devendo os autos prosseguir para 
fase externa. Alerto que, no caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação 
condicionada, a autoridade consulente responde de forma pessoal e exclusiva pela 
omissão decorrente de eventual realização de procedimento sem a devida obser-
vância das recomendações, cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. 
Ademais, é sobremodo importante ressaltar que, antes da assinatura do contrato, 
caso se trate de aquisição de material permanente, os autos devem ser encaminha-
dos ao CPOF, caso se trata de aquisição de material de consumo deve o ordenador 
de despesa do órgão atestar que os bens a serem adquiridos são destinados ao de-
senvolvimento das atividades essenciais do órgão. À SESAU/AL.

PROC Nº: 2000-23712/2017 - INT: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESAU/AL - ASS: INEXIGIBILIDADE. ART. 25, III DA LEI 8.666/93 - DES-
PACHO PGE-PLIC-CD Nº 3571/2018 - Conheço e aprovo o DESPACHO PGE/
PLIC Nº 2183/2018, presente nos autos, com as razões nele contidas, conclusivo 
pela possibilidade da contratação pretendida. Alerto que, no caso dos autos, tendo 
o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde 
de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de eventual realização de 
procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é 
requisito do ato de aprovação. À SESAU.

PROC Nº: 2000-6577/2018 - INT: SESAU - SUPERINTENDÊNCIA DE ATEN-
ÇÃO À SAÚDE - ASS: FASE EXTERNA. MODALIDADE PREGÃO ELE-
TRÔNICO - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 3.556/2018 - Conheço e não aprovo 
o DESPACHO PGE/PLIC Nº 2172/2018, presente nos autos, pelas razões expostas 
a seguir. De acordo com o referido Despacho, a necessidade de nulidade da fase ex-
terna do Pregão Eletrônico nº AMGESP - 10.492/2018 se dá tão somente pela não 
fixação de valor máximo aceitável para a pretendida aquisição. Desse modo, levan-
do em consideração as informações constantes nos autos e a ausência de prejuízos 
para a administração pública e para as empresas participantes, entendo pela pos-
sibilidade jurídica de homologação e assinatura da ata pretendida. À SESAU/AL.

PROC Nº: 2000-23251/2017 - INT: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO NA GES-
TÃO DE PROCESSOS - AMGESP/AL - ASS: FASE EXTERNA. MODALIDA-
DE PREGÃO ELETRÔNICO - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 3.555/2018 - Co-
nheço e não aprovo o DESPACHO PGE/PLIC Nº 2175/2018, presente nos autos, 
pelas razões expostas a seguir. De acordo com o referido Despacho, a necessidade 
de nulidade da fase externa do Pregão Eletrônico nº AMGESP - 10.479/2018 se dá 
tão somente pela não fixação de valor máximo aceitável para a pretendida aquisi-
ção. Desse modo, levando em consideração as informações constantes nos autos 
e a ausência de prejuízos para a administração pública e para as empresas parti-
cipantes, entendo pela possibilidade jurídica de homologação e assinatura da ata 
pretendida. À SESAU/AL.

PROC Nº: 2100-2667/2017 - INT: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN-
ÇA PÚBLICA DE ALAGOAS - SSP/AL - ASS: APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
ADMINISTRATIVA - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 3564/2018 - Conheço e 
aprovo, em parte, o DESPACHO PGE/PLIC Nº 2180/2018, presente nos autos, 
com as razões nele contidas. Ressalta-se que o poder disciplinar conferido à Ad-
ministração Pública lhe permite punir e apenar a prática de infrações funcionais 
dos servidores e de todos que estiverem sujeitos à disciplina dos órgãos e servi-
ços da Administração, como é o caso daqueles que com ela contratam. Importante 
mencionar que a discricionariedade característica do Poder Disciplinar encontra 
limites, assim entende Celso Antônio Bandeira de Melo quando menciona que “a 
discricionariedade existe, por definição, única e tão somente para propiciar em cada 
caso a escolha da providência ótima, isto é, daquela que realize superiormente o 
interesse público almejado pela lei aplicada.” Desta feita, “a administração não tem 
liberdade de escolha entre punir ou não, um vez tendo conhecimento da infração, 
tem a obrigação de instaurar o processo administrativo disciplinar. Trata-se portan-

to, de ato vinculado.” Entretanto, terá discricionariedade na escolha da penalidade 
a ser imposta. Assim, entendo que há discricionariedade por parte do administrador 
no momento de aplicação da pena imposta. À Secretaria de Estado da Segurança 
Pública de Alagoas - SSP/AL.

PROC Nº: 34000-1771/2015 - INT: SECRETARIA DE ESTADO DA RESSOCIA-
LIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - SERIS/AL - ASS: LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO. FASE INTERNA - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 3567/2018 - 
Conheço e aprovo o PARECER PGE/PLIC Nº 430/2018, presente nos autos, com 
as razões nele contidas, conclusivo pela regularidade dos atos da fase interna, de-
vendo os autos prosseguir para fase externa. Alerto que, no caso dos autos, tendo 
o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde 
de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de eventual realização de 
procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é 
requisito do ato de aprovação. À SERIS/AL.

PROC Nº: 140566-334/2018 - ORI: INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DE-
SENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER - ASS: LICITAÇÃO. 
MATERIAL DE CONSUMO. FASE EXTERNA - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 
3552/2018 - Conheço e não aprovo o DESPACHO PGE-PLIC Nº 2155/2018, pre-
sente nos autos, pelas razões expostas a seguir: Versam os presentes autos acerca de 
realização de procedimento licitatório destinado à aquisição de material de consu-
mo pelo Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável - EMA-
TER. Diante do exposto, aprovo a fase externa do presente procedimento, havendo 
ensejo para a realização dos atos de homologação e assinatura da ata pretendida. 
De acordo com o artigo 7º do Decreto Estadual n° 1.424/2010, com a redação dada 
pelo Decreto Estadual nº 33.860/2014, a homologação do resultado e celebração 
do contrato caberá ao Chefe do Poder Executivo Estadual, salvo os contratos com 
valor até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cujos atos poderão ser 
praticados pelos respectivos Secretários de Estado, Dirigentes de Unidades Orça-
mentárias e Diretores-Presidentes. É sobremodo importante ressaltar que, antes 
da assinatura do contrato, caso se trate de aquisição de material permanente, os 
autos devem ser encaminhados ao CPOF, caso se trate de aquisição de material 
de consumo deve o ordenador de despesa do órgão atestar que os bens a serem ad-
quiridos são destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais do órgão, no 
momento da contratação. Ao Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural 
Sustentável - EMATER.

PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONVÊNIOS, MA-
CEIÓ/AL, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

BÁRBARA BARBOSA DE LIMA SILVA
Responsável pela resenha

. .

Secretaria de Estado da Cultura - SECULT/AL

*PORTARIA Nº 006/2018.                                     Maceió, 26 de fevereiro de 2018. 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições e prer-
rogativas legais conforme Decreto 41.616 de 1º de setembro de 2015, tendo em vis-
ta o que estabelece a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, e considerando o 
que consta no Processo Administrativo de nº 2600.300/2017 - RESOLVE: Consti-
tuir a Comissão Julgadora dos candidatos inscritos no EDITAL DO III CONCUR-
SO DE CRÔNICAS IVONE DOS SANTOS - da Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult), conforme Edital a ser publicado no DOE/AL do corrente ano, designando, 
para tanto, os seguintes membros: Ana Claudia Aymoré Martins (Educadora, Es-
critora, Doutora em Teoria Literária), Edilma Acioli de Melo Bomfim (Educadora, 
Escritora e Doutora em Letras), e Maria Stela Torres Barros Lameiras (Professora 
universitária e Dra. em Linguística). *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Registre-se. 
Publique-se.

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura

PORTARIA Nº 110/2018.                                    Maceió, 05 de novembro de 2018.

A Secretária de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, 
que lhes são conferidas pelo inciso XIV do art. 107, do Decreto n º 41.616 de 01 de 
setembro de 2015 RESOLVE publicar a escala de férias dos servidores efetivos, re-
ferente ao período aquisitivo de 2019, relacionados no Anexo Único desta Portaria.


