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PORTARIA Nº 75/2021.                              Maceió, 11 de novembro de 2021  

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e tendo em vista o que estabelecem o Decreto nº 64.263 de 25 de 
fevereiro de 2019 e a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, e o que consta no 
processo administrativo E:02600.0000000938/2021, RESOLVE TORNAR PÚBLICO o 
resultado de avaliação das peças recursais apresentadas ao Edital de Chamamento 
Público 01/2021. 

Conforme Ata Circunstanciada da Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída 
respectivamente através das Portarias nº 61/2021, de 01 de outubro de 2021, os recursos 
impetrados pelos proponentes: Associação Comunidade dos Remanescentes 
Quilombolas do Povoado Abrobeira e Ile Nife Omi Omo Posu Beta, foram assim 
proferidos: 

Proponente: Associação Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado 
Abrobeira – CNPJ: 09.398.325/0001-49.  
Análise do recurso: INDEFERIDO E IMPROCEDENTE, tendo em vista que o 
proponente infringiu os artigos Art. 2º e 16 º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, no 
qual define a celebração de Termo de Colaboração. A proposta apresentada pelo 
impetrante compromete e não atende ao interesse da Administração Pública, 
estabelecido no Termo de Colaboração.  

Proponente: Ile Nife Omi Omo Posu Beta – CNPJ: 13.771.477/0001-12 
Análise do recurso: PARCIALMENTE Indeferido.  
INDEFERIDO E IMPROCEDENTE na solicitação de classificação da OSC no 
edital, tendo em vista que o proponente infringiu os artigos Art. 2º e 16 º da Lei 13.019, 
de 31 de julho de 2014, no qual define a celebração de Termo de Colaboração. A 
proposta apresentada pelo impetrante compromete e não atende ao interesse da 
Administração Pública, estabelecido no Termo de Colaboração. 
INDEFERIDO na solicitação de revisão de todas as notas, uma vez que o proponente 
recebeu nota ZERO, no quesito B, uma vez que a atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a ”eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 
13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016”.
DEFERIDO na solicitação de acesso a todos os autos do processo em tela. 
INDEFERIDO na solicitação de desclassificação do Instituto Magna Mater por não 
atender aos critérios documentais mínimos para a celebração de parceria com a 
Administração Pública. De acordo com o que estabelece o item 10.4, deste edital: “A 
Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Desta forma, a Superintendência 
de Identidade e Diversidade Cultural, da SECULT-AL, gestora do certame, notificou o 
Instituto Magna Mater para apresentação esclarecimentos acerca do recurso 
administrativo impetrado pelo Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta, no dia 08/11/2021, dando o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o instituto responda a mesma.  

O Instituto Magna Mater respondeu à notificação, no prazo estipulado, apresentando as 
contra razoes da defesa e os anexos comprobatórios e invocou o art. 28 do Decreto 
Estadual nº69.902/2020, solicitando que esta Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
acate esta defesa e que estipule um prazo, para que os relatórios dos órgãos de controle 
do governo federal estejam atualizados eletronicamente. 

Esta Comissão analisando as contra razões da defesa e aos anexos enviados pelo 
Instituto Magna Mater, acata a defesa, baseada no item 10.4 do edital, todavia por 
exiguidade de tempo, tendo em vista que a solicitação sobrepõe o prazo de execução 
das ações previstas no objeto do Edital de Chamamento Público 01/2021, INDEFERE
a solicitação e INABILITA o referido instituto por inconformidade na fase documental. 

Resultado final: 
Proponente CNPJ Resultado 

Associação Comunidade 
dos Remanescentes 
Quilombolas do Povoado 
Abrobeira 

09.398.325/0001-49 Desclassificada 

Ile Nife Omi Omo Posu 
Beta 13.771.477/0001-12 Desclassificada 

Instituto Magna Mater 06.132.386/0001-90 Inabilitada 

Por fim, a Comissão de Monitoramento e Avaliação do edital de chamamento público 
01/2021, DECLARA que o certame foi FRACASSADO, tendo em vista que nenhum 
dos proponentes atendeu, em PLENITUDE, os requisitos do referido certame. 

Mellina Torres Freitas 
Secretária de Estado da Cutura 

. . .

Secretaria de Estado da Segurança Pública -  SSP

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

     CONVOCAÇÃO Nº 128/CEA/SSP-2021
     AVISO DE COTAÇÃO

A Chefia Executiva Administrativa/SSP torna público que está recebendo cotações 
de preços conforme dados que seguem:
Processo nº: E: 01206.0000025647/2021
Objeto: Locação de Imóvel para PROERD/PMAL

Informações: Através do e-mail sspalcompras@gmail.com,
Telefones 82-3315-8622/2357 ou na Sala 321 da Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública de Alagoas.

Prazo para envio das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publi-
cação.

Maceió, 11 de Novembro de 2021.

RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Gerente do Núcleo de Cotação/SSP-AL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

     CONVOCAÇÃO Nº 129/CEA/SSP-2021
     AVISO DE COTAÇÃO

A Chefia Executiva Administrativa/SSP torna público que está recebendo cotações 
de preços conforme dados que seguem:
Processo nº: E: 02100.0000003976/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continua-
dos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico.

Informações: Através do e-mail sspalcompras@gmail.com,
Telefones 82-3315-8622/2357 ou na Sala 321 da Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública de Alagoas.

Prazo para envio das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publi-
cação.

Maceió, 11 de Novembro de 2021.

RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Gerente do Núcleo de Cotação/SSP-AL

PORTARIA/SSP Nº 1808/2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela a Lei Delegada nº 47, de 10 de 
agosto de 2015 e o disposto no Processo nº E:02100.0000006362/2021;

Considerando a implantação e funcionamento de Centros Integrados de Segurança 
Pública nos municípios alagoanos, substituindo os antigos equipamentos de 
Segurança Pública das Polícias Militar e Civil;
Considerando a instituição de Núcleo para realizar proposta de regulamentação 
para gestão administrativa dos Centros Integrados de Segurança Pública através da 
PORTARIA/SSP Nº 1464/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Núcleo de Gestão Permanente de Acompanhamento das 
Atividades Administrativas dos Centros Integrados de Segurança Pública - CISP´s 
vinculada à Chefia Executiva Administrativa - CHEA, com responsabilidades a 
serem definidas em Regimento Interno, além de outras providências.

Art. 2º - O Núcleo será constituído pelos servidores abaixo indicados:
I - 01 (um) membro da Chefia Executiva Administrativa da SSP;
II - 01 (um) membro da Chefia de Fiscalização de Obras da SSP;
III - 01 (um) membro da  Chefia de Frotas da SSP;
IV - 01 (um) membro da Polícia Militar;
V- 01 (um) membro  da Polícia Civil;
VI - 01 (um) membro do Corpo de Bombeiros Militar.


