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Secretaria de Estado da Ciência,  Tecnologia e Inovação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 04.007.216/ 0001-30, situada na Rua Sá e Albuquerque, nº 384/390, 
Jaraguá, Maceió, Alagoas - CEP: 57022-180, por intermédio de sua Secretária 
de Estado, Sra. Cecília Lima Herrmann Rocha, no uso de suas atribuições 
regulamentares, tendo em vista a possibilidade jurídica da contratação, mediante 
dispensa de licitação, para de acordo com o Despacho SECTI ASTEC1 (1522294), 
tendo como fundamento no artigo 23, inciso II, alínea “a” e no artigo 24, inciso II, 
ambos da Lei Federal nº. 8.666/93, RESOLVE ratificar o procedimento e a dispensa 
de licitação tratada no processo administrativo n.º E:30010.0000000342/2019, 
autorizando a contratação da Pessoa Jurídica J. R. HUMBERTO E CIA LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ: 01.132.817.0001-86, estabelecida na Rua Carteiro José 
Florentino n. 430 - ST LÚCIA 8P7 - SANTA LÚCIA - MACEIO/AL, CEP:57082-
382,  para aquisição de material de Limpeza e Conservação, com o objetivo de 
atender demandas desta SECTI, conforme especificações dispostas no Termo de 
Referência  (SEI nº 1223763), no Valor Total de R$ 5.028,83 (cinco mil e vinte e 
oito reais e oitenta e três centavos).

Maceió (AL), 25 de setembro de 2019.

Cecília Lima Herrmann Rocha
Secretária de Estado

Protocolo 447047

. .

Secretaria de Estado da Cultura

PORTARIA Nº 126/2019                               Maceió, 25 de setembro de 2019.

A Secretária de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
legais conforme Decreto 64.263 de 25 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que 
estabelece a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, RESOLVE conceder em 
favor do servidor abaixo discriminado:
Nome: Carlos Eduardo Ávila Casado de Lima
Cargo: Assessor Técnico de Apoio à Produção Cultural
Matrícula: 44-2
CI nº: 99001288040
CPF nº: 049.815.934-57
Quantidade de Diárias: 03 (três)
Valor unitário: R$ 80,00 (Oitenta reais)
Valor Total: R$ 240,00  (Duzentos e quarenta reais)
Período: 02 à 05 de Outubro de 2019.
Percurso: Maceió/Arapiraca/Maceió.
Objetivo: Intuito de participar da realização do projeto Governo Presente em 
Arapiraca-AL.
Despesas à conta do elemento 3.3.90.14 - Fonte de Recurso 0100 (Estado)
PI 001384 do orçamento vigente.

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura

Protocolo 446747

*PORTARIA Nº 125/2019                           Maceió, 24 de setembro de 2019.

A Secretária de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
legais conforme Decreto 64.263 de 25 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que 
estabelece a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, RESOLVE conceder em 
favor do servidor abaixo discriminado:
Nome: Paulo Pedrosa
Cargo: Superintendente de Apoio à Produção Cultural
Matrícula: 67-1
CI nº: 276834 SSP/AL
CPF nº: 151.699.104-44
Quantidade de Diárias: 05 (Cinco)
Valor unitário: R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais)
Valor Total: R$ 1.400.00 (Hum Mil e quatrocentos reais)
Período: 30 de Setembro e 01, 02, 03, 04 e 05 de Outubro de 2019.

Percurso: Maceió/Recife/Maceió.
Objetivo: Participar e representar na Reunião com consulados de Portugal, Holanda 
e Alemanha com intuito de estabelecer futuras parcerias culturais. E Participar do 
Fórum de secretários de dirigentes culturais do nordeste em Recife-PE.
Despesas à conta do elemento 3.3.90.14 - Fonte de Recurso 0100 (Estado)
PI 001384 do orçamento vigente.
Despesas à conta do elemento 3.3.90.14 - Fonte de Recurso 0100 (Estado) PI 
001384 do orçamento vigente.

*Publicado Por Incorreção

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura

Protocolo 446985

1º CONCURSO CIRCUITO CRIATIVO DE ALAGOAS - 2019
GASTRONOMIA

Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura, com o 
objetivo de promover e estimular a Economia Criativa nas suas múltiplas vertentes 
em Alagoas torna público o regulamento prévio do 1º Concurso Circuito Criativo 
de Alagoas no segmento de Gastronomia.
O presente regulamento se aplica a chefes e pessoas que trabalham na área de 
gastronomia. O Circuito Criativo de Alagoas, terá como foco o segmento 
Gastronômico em 2019. Serão selecionados 10 (dez) pratos (receitas) para receber 
Prêmio de Economia Criativa do Estado de Alagoas, o 1º Concurso Circuito 
Criativo de Alagoas - Gastronomia, será realizado durante a 10º Feira Literária de 
Marechal Deodoro - FLIMAR, na cidade de Marechal Deodoro.
A receita vencedora irá integrar o menu de um restaurante, da cidade de origem, 
pelo período de 12 meses, o prato receberá obrigatoriamente o selo “Circuito 
Criativo de Alagoas”, cujo intuito é promover a gastronomia alagoana atestando 
que o estabelecimento oferece um prato pertencente ao 1º Circuito Criativo de 
Alagoas.

Selo do Circuito Criativo:

1. INSCRIÇÕES

Os interessados devem enviar suas inscrições pelo site www.cultura.
al.gov.br, acessando o link do FORMULÁRIO de inscrição (https://
docs.google.com/forms/d/1MNXWm1xLwcKeYN6j7hAdGT8_
RJJIecmQhBOAR7G1g8I/prefill); enviadas pelo correio para o endereço Pça. 
Mal. Floriano Peixoto, s/n, Centro, CEP 57020-090, Maceió, AL - “1º Concurso 
Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia”; ou entregues em envelope fechado 
no protocolo da SECULT/AL, contendo as seguintes informações:
a) Formulário de inscrição contendo todas as informações solicitadas 
(disponível no site: www.cultura.al.gov.br);
b) Receita completa, contendo: Lista completa de ingredientes e suas 
respectivas quantidades, modo de preparo organizado em ordem de utilização 
dos ingredientes (passo-a-passo), rendimento (para quantas pessoas) e tempo de 
preparo;
c) Vídeo aula da receita com no máximo 10 (dez) minutos;
d) 02 (duas) fotos do prato.

Poderão participar do Concurso restaurantes, chefes e/ou empresas do segmento 
alimentício, desde que em parceria com algum restaurante para que seu prato seja 
disponibilizado posteriormente - Bartender | Bartender Free Style - Food trucks - 
Bike, carrinhos e demais modalidades móveis de alimentação. Cada participante só 
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poderá apresentar apenas com uma proposta.
O intuito de Circuito Criativo é disponibilizar acesso para que as pessoas degustem 
vários pratos, e assim os valores praticados no evento não poderão ultrapassar 
R$25,00 (vinte e cinco reais), durante a 10º FLIMAR.

2. PRAZOS

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas durante o período de 26 de 
setembro a 17 de outubro de 2019 (valendo para este fim o carimbo do correio, 
protocolo de recebimento presencial ou a data de recebimento via site), na 
Secretaria de Estado da Cultura, no endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 
S/N, Centro, Maceió - AL, das 08 às 14 horas.

Inscrições enviadas após o período aqui estabelecido serão automaticamente 
anuladas, sem que haja a análise do seu conteúdo.

3. JULGAMENTO

A seleção será formada por uma equipe de chefs, e das receitas inscritas, serão 
selecionadas 10 (dez) que serão as finalistas do concurso, levando em consideração, 
principalmente os critérios:
• Utilização de ingredientes regionais/lagunar;
• Criatividade;
• Inovação da receita;
• Ineditismo.

Caso haja coincidências entre as receitas (iguais ou similares) a comissão avaliadora 
poderá solicitar adaptações.

4. FINALISTAS

Os nomes dos 10 (dez) finalistas selecionados serão divulgados no site e nas redes 
sociais da SECULT/AL no dia 21 de outubro de 2019. Estes finalistas participarão 
da etapa final do 1º Concurso Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia, em 
Marechal Deodoro.

5. CONCURSO

O 1º Concurso Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia, que se realizará no 
período de 31 de outubro a 02 novembro de 2019, durante a 10º FLIMAR, em 
Marechal Deodoro.
A avaliação das receitas acontecerá às cegas, sem saber o nome do inscrito. A 
Comissão Julgadora tem total autonomia e liberdade de escolha, não cabendo 
nenhum recurso contra as decisões referentes às receitas selecionadas, sendo suas 
decisões irreversíveis.
Os critérios a serem considerados pelos jurados em nível de prioridade são:
1. Sabor;
2. Regionalidade;
3. Criatividade; e
4. Apresentação.

Para cada critério será estipulada uma nota de 1 a 5. A pontuação final será 
estipulada pela soma aritmética de todos os critérios.
Em caso de empate na contagem final, será utilizado o seguinte critério, conforme 
ordem abaixo relacionada:
1. Maior número de pontos no critério sabor
2. Maior número de pontos no critério regionalidade
3. Maior número de pontos no critério criatividade.

O resultado final será divulgado após finalizada a seleção pela comissão de jurados 
e posterior apuração das fichas de avaliação, e publicada no site da Secretaria.
Estará desclassificada a inscrição do candidato que não apresentar o prato diferente 
do apresentado no ato da inscrição.
Cada finalista poderá levar um auxiliar de cozinha para a FLIMAR.
Cada candidato se responsabilizará pelos alimentos e utensílios que serão utilizados 
para a apresentação e a para a degustação dos jurados. 
O prato será servido em travessa e deverá ter rendimento suficiente para a 
degustação dos 5 (cindo) jurados.
Os finalistas deverão estar presentes 30 minutos antes do início do concurso e os 
pratos serão servidos com 20 minutos de intervalo entre um e outro.
O avental e a bandana serão de responsabilidade dos finalistas.

6. PREMIAÇÃO

Serão premiados 10 (dez) pratos de gastronomia alagoana, totalizando um valor 
global de R$ 15.000,00 (quize mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada finalista.

Será publicado um caderno com as receitas finalistas como forma de propagar a 
gastronomia alagoana. Será definida pela Secretaria a data e tiragem do caderno.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os candidatos conhecem e aceitam que a organização do Concurso não é 
responsável, nem poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo 
oriundo da participação ou da eventual aceitação do prêmio;
O presente regimento poderá ser alterado e/ou suspenso ou cancelado, sem aviso 
prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto 
que esteja fora do controle da organização e que comprometa a realização do 
mesmo, de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução deste como 
originalmente planejado.
Eventuais omissões ou dúvidas oriundas do presente concurso, provenientes de 
questionamentos formulados pelos participantes ou de divergências decorrentes 
das situações não previstas, serão elididas pela comissão julgadora;
A participação no concurso implicará na aceitação total e irrestrita de todos os itens 
deste regulamento.

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura de Alagoas

Protocolo 447123

ANEXO III
Cronograma do Regulamento Prévio

1º Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia

Datas Atividades
26/09/2019 a 17/10/2019 Inscrições - Protocolo da SECULT - Praça 

Marechal Floriano Peixoto S/N,Centro 
Maceió - AL.

21 de outubro de 2019 Divulgação do Resultado. 
21 a 23 de outubro de 2019 Prazo para Recursos
25 de setembro de 2019 Resultado de Recursos
31 de outubro e 01 e 02 novembro 
de 2019 

Apresentação dos pratos na 10º FLIMAR

Protocolo 447126

ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO

1º Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia

NOME:

Nome Artístico:

RG:         CPF:                              CNPJ: 

NACIONALIDADE: CIDADE: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

COMPLEMENTO: CEP: 

EMAIL:                                                              TEL (DDD):
CEL (DDD): 

Nome do Prato Nome do Restaurante ou Chefe Observações 

DECLARAÇÃO: 

Declaro a minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
EDITAL e que as informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira 
responsabilidade.

Local e Data:                                                                                                     
_________________________________
Assinatura do Proponente
Recebido por: ________________________________

Protocolo 447134
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ANEXO II
FORMULARIO DE RECURSO

1º Circuito Criativo de Alagoas - Gastronomia

NOME DO PROPONETE

RG:         CPF:                              

ENDEREÇO:

CEP: 

EMAIL:                                                              TEL (DDD):
CEL (DDD): 

ETAPA DO RECURSO:
HABILITAÇÃO
Avaliação da Comissão de Mérito
Recurso

Local e Data:                                                                                                     
_________________________________
Assinatura do Proponente

Protocolo 447138

. . .

Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão 
Social -  SERIS

PORTARIA Nº 1812/SERIS/2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO 
SOCIAL, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, com supedâneo na Lei 
Delegada n° 47, publicada no Diário Oficial em 10 de agosto de 2015, bem como 
nas atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 145 da Lei Estadual nº 5.247 de 
26 de setembro de 1991, com fulcro no art. 150 da mesma lei, RESOLVE:

Art. 1º Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA e constituir comissão com a 
finalidade de apurar irregularidades Administrativas solicitada pelo Memorando nº 
E:111/2019/Supervisão do Comando de Operações Penitenciárias.
Art. 2º Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos da Lei, por Comissão composta pelos seguintes servidores : 
WEIDER MURITIBA NUNES- matrícula nº 29.620-1, VALMIRA FERREIRA 
SANTOS, Matrícula nº 51.076-9; INDIRA CARLA DE FREITAS, matrícula nº 
46.710-3, respectivamente, presidente e membros, todos estáveis e em exercício na 
Corregedoria da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social.
Art. 3º É garantido ao(s) investigado(s) o pleno exercício dos direitos preceituados 
no art. 5º, incisos LIII, LIV e LV da Constituição da República Federativa do 
Brasil, tais como a ampla defesa e o contraditório.      

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E 
INCLUSÃO SOCIAL, em, Maceió 25 de setembro de 2019.

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS - Cel. QOC PM
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social

Protocolo 446976

. . .

Secretaria de Estado da Educação -  SEDUC

A  ILUSTRÍSSIMO  SENHORA  CONSELHEIRA  PRESIDENTE  DO
CONSELHO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO,  VALQUÍRIA  DE  LIMA
SOARES,  AUTORIZOU  EM  17/09/2019  OS  SEGUINTES  ATO
ADMINISTRATIVOS:

INDICAÇÃO Nº 10/2019 – CEE/AL

A  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  DE
ALAGOAS, Valquíria de Lima Soares, no uso de suas atribuições e prerrogativas
legais que lhe confere o Decreto nº 1.820, de 07 de abril de 2004 e o Regimento
Interno do CEE/AL, 

RESOLVE:

Art. 1º -  Indicar para compor a Comissão temporária de mobilização e orientação
para ações inerentes a BNCC, dentro de suas competências, sob a presidência do
primeiro;

a) Marly do Socorro Peixoto Vidinha 
b) Rosilania Macedo da Silva 
c) Laura Cerqueira Ângelo 
d) Murilo Firmino

Art. 2º Esta indicação entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES CÔNEGO TEÓFANES AUGUSTO ARAÚJO BARROS,
em  Maceió 17 de setembro de 2019.

Profa. Mestra Valquíria de Lima Soares
Presidente  do Conselho Estadual de Educação/Al

INDICAÇÃO Nº. 011/2019-CEE/AL

EMENTA: Institui a Comissão para coordenar
o Processo Eleitoral do Conselho Estadual de
Educação de Alagoas, biênio 2020-2022, e dá
outras providências.

A  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Educação  de
Alagoas, no uso de suas atribuições, e de acordo com os Decretos nº 1.820 de 07
de Abril de 2004; Nº 23.462, de 22 de novembro de 2012 revogado pelo Decreto
Nº 29.626 de 18 de Dezembro de 2013; e com o  Regimento Interno do Conselho
Estadual de Educação de Alagoas, em seu Título III, Capítulo I.

RESOLVE:

Art. 1º  Instituir a Comissão para coordenar o Processo Eleitoral, para o cargo de
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Alagoas, biênio 2020-2022.

Art.  2º   A  Comissão  Eleitoral  será  composta  pelos  seguintes  membros,  na
Presidência da primeira:
            a)   Juliana de Souza Cahet
            b)   Jivaneide Araújo Silva Costa,
            c)   Sara Jane Cerqueira Bezerra

•

Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 

 a)  Organizar  e  divulgar  a  lista  nominal  dos  votantes  aptos  e  outras
atividades correlatas; 
 b) Coordenar o Processo Eleitoral.
 

Art. 4º  Esta Indicação entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES CÔNEGO TEÓFANES AUGUSTO ARAÚJO BARROS,
em  Maceió 17 de setembro de 2019.

Profa. Mestra Valquíria de Lima Soares
Presidente  do Conselho Estadual de Educação/Al

JIVANEIDE ARAÚJO SILVA COSTA 
 Secretária Executiva do CEE/Al 

( Responsável pela Resenha) 


