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PROC.E:949/21, do MJSP = De acordo. Lavre-se o decreto. Em 
seguida, retornem os autos à Polícia Militar de Alagoas, 
para as demais providências a seu cargo, arquivando-se 
em seguida, por se tratar de evento funcional relacionado à 
servidora daquele órgão.

PROC.E:890/21, do MJSP = De acordo. Lavre-se o decreto. Em 
seguida, retornem os autos à Polícia Militar de Alagoas, 
para as demais providências a seu cargo, arquivando-se 
em seguida, por se tratar de evento funcional relacionado à 
servidora daquele órgão.

PROC.E:544/21, do MJSP = De acordo. Lavre-se o decreto. Em 
seguida, retornem os autos à Polícia Militar de Alagoas, 
para as demais providências a seu cargo, arquivando-se 
em seguida, por se tratar de evento funcional relacionado à 
servidora daquele órgão.

PROC.E:2000-87/19, da SESAU = Atendidas as exigências 
estabelecidas nos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 
15.877, de 23 de setembro de 2011, e com base no Parecer 
PGE/ASS nº 27/2021, aprovado pelo Despacho PGE/
GAB nº 617/2021, de docs. 5883430 e 5916050, ambos 
da Procuradoria Geral do Estado, autorizo a instauração 
de Concurso Público para ingresso no Quadro de Pessoal 
da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, de que trata 
o Processo Administrativo nº E:02000.0000000087/2019. 
Vão os autos à Secretaria de Estado da Saúde – SESAU 
para que comprove o cumprimento dos itens 11, 12, 25 e 
26 do Parecer PGE/ASS nº 27/2021 e após à Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG 
para adoção das providências a seu cargo, nos termos do 
art. 3º, in fine, do referido Decreto.

PROC.E:2000-16039/20, da SESAU = Com fundamento no 
Despacho PGE/PLIC Nº 107/2021 e no Despacho 
PGE-PLIC-CD Nº 229/2021, aprovado pelo Despacho 
PGE/GAB nº 620/2021, de docs. 5891252, 5919956 e 
5954690, respectivamente, todos da Procuradoria Geral 
do Estado – PGE, homologo o procedimento licitatório 
realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº AMGESP 
10.047/2021, cujo respectivo objeto é a aquisição de 
gêneros alimentícios destinados à Secretaria de Estado 
da Saúde – SESAU, devidamente adjudicado em favor 
da empresa DISTRIBUIDORA MULTI ALIMENTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o 23.314.840/0001-24, 
para o Lote 01, de que trata o Processo Administrativo nº 
E:02000.0000016039/2020. Publique-se. Remetam-se os 
autos à SESAU, ficando o Secretário de Estado da Saúde 
autorizado a representar o Estado de Alagoas na celebração 
do Contrato devendo, antes do ajuste, juntar os documentos, 
devidamente atualizados, de regularidade jurídica, fiscal e 
trabalhista da empresa a ser contratada que se encontrarem 
com seu prazo de vigência expirado.

PROC.E:2000-24942/20, da SESAU = Ratifico a dispensa de 
licitação e situação de emergencialidade, nos termos do 
inciso IV do art. 24, com fundamento no art. 26, ambos da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
disposições do Parecer PGE/PLIC nº 20/2021 e do Despacho 
PGE-PLIC-CD nº 168/2021, aprovado pelo Despacho PGE/
GAB nº 0493/2021, de docs. 5794164, 5820806 e 5821932, 
todos da Procuradoria Geral do Estado – PGE, e autorizo a 
contratação direta, pelo Estado de Alagoas, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, da empresa 
RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.145.035/0001-96, para o 
item 01, cujo objeto é a aquisição de correlatos, de que trata 
o Processo Administrativo nº E:02000.0000024942/2020. 
Publique-se. Remetam-se os autos à SESAU para as 
providências cabíveis, ficando o Secretário de Estado da 

Saúde autorizado a representar o Estado de Alagoas na 
celebração do Contrato, devendo, antes do ajuste, juntar 
os documentos, devidamente atualizados, de regularidade 
fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada que se 
encontrarem com seu prazo de vigência expirado.
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JOSÉ ROBERTO SANTOS WANDERLEY

Gerente de Documentação e Publicação de Atos Governamentais
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PORTARIA Nº 65, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA, no uso 
de suas atribuições, e considerando o que estabelece o Decreto 
n° 4.076, de 28 de novembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 
43.794, de 15 de setembro de 2015, e o que consta do Processo 
Administrativo nº 1101-370/2021, RESOLVE conceder ao 
servidor JOSÉ FÁBIO PEREIRA FRANÇA, CPF nº 724.204.644-
00, ocupante do cargo de provimento em comissão, de Assessor 
Técnico Intermediário, Nível ASTI, matrícula nº 1756-6 ½ (meia) 
diária no valor de R$ 30,00 (trinta reais), para fins de ressarcimento 
das despesas com alimentação durante sua permanência na cidade 
de Capela/AL, no dia 23 de fevereiro do corrente ano, para trato 
de assuntos de interesse da Administração Estadual, correndo a 
despesa por conta da Unidade Orçamentária 04.122.0004.2001, 
elemento de despesa 3390.14.14, da vigente Lei de Meios.

FELIPE CORDEIRO
Secretário Executivo de Gestão Interna

PORTARIA Nº 66, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no Decreto n° 
4.076, de 28 de novembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 
43.794, de 15 de setembro de 2015, e o que consta do Processo 
SEI nº E:1101-369/2021, RESOLVE conceder à servidora 
DANIELLA COSTA DE MIRANDA, CPF nº 521.251.224-72, 
ocupante do cargo de provimento em comissão, de Coordenador 
de Cerimonial, Nível CCE, matrícula nº 45-0, ½ (meia) diária no 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), para fins de ressarcimentos das 
despesas com alimentação, durante sua permanência na Cidade de 
Olho d’Água do Casado/AL, no dia 16 de fevereiro de 2021, para 
trato de assuntos de interesse da Administração Estadual, correndo 
a despesa por conta da Unidade Orçamentária 04.122.0004.2001, 
elemento de despesa 3390.14.14, da vigente Lei de Meios.

FELIPE CORDEIRO
Secretário Executivo de Gestão Interna


