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Nomear Siiza Santos Leite para exercer o cargo em comissao de

Responsavel Tecnico Nivel II/Unidade de Produgao Juridica/Centro de
Estudos Juridicos, Codigo CDS-2, da Procuradoria-Geral do Estado.

DECRETO N° 3749 bE 24 DE SETEMBRO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoesque lhe sao confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitute do Estado doAmapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 2486/2018-SESA,

ANTONIO WALDE2 GOES DA SILVA
Governador

Cod. verificador: 02970407. Cod. CRC: 786E951
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA,
GOVERNADOR. conforme decreto n° 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site:http://Www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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R E S O L V E :

DECRETO N° 3747 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018
Designar Paulo Roberto Tavora de Mendonga, Secretario Adjunto

de Gestao e Planejamento, para exercer, acumulativamente e em substituigao,
o cargo de Secretario de Estado da Saude, durante as ferias do titular,
periodo de 26/09 a 08/10/18.

no

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei Complementar n° 0089, de 01 de julho de 2015, alterada
pela Lei Complementar n° 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o
contido no Oficio n° 3152/2018-GAB/PGE,

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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|orgao^Estrategicos de ExecugaTjExonerar o CAP BM Elton Macedo Pinhciro do cargo em comissao
de Responsavel Tecnico Nivel III - Coordenador de Sistema de Registro de
Prego/Central de Licitagoes e Contratos - CLC, Codigo CDS-3, da Procura-
doria-Geral do Estado.

)Procuradoria Geral do Estado
Narson de Sa Galeno

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

Cod. verificador; 02970405. Cdd. CRC: 2002660
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA,
GOVERNADOR, conforme decreto n° 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site:http://www.sifidoc.ap.gov.br/autentlcador

SEDOCS
PORTARIA CONJUNTA N° 006/2018-PGEAunnttfA^Ao

IteroaK*

Regulamenta os procedimentos
decorrentes do Decreto n° 3.182, de
02 de setembro de 2016, que trata do
Sistema de Registro de Pregos
disciplinado no art. 15, da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
d£ outras provid£ncias.

DECRETO N° 3746 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei Complementar n° 0089, de 01 de julho de 2015, alterada
pela Lei Complementar n° 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o
contido no Oficio n° 3141/2018-GAB/PGE, O PROCURADOR-GERAL DO

ESTADO, no uso das atribuigdes legais que lhe
sao conferidas pela Lei Complementar n° 0089, de
01 de julho de 2015; e tendo em vista o disposto
no Decreto n° 3.182, de 02 de setembro de 2016;

Considerando a necessidade de
racionalizar os procedimentos de aquisigSo de
bens e as contratagoes de servigos, quando
efetuadas pelo Sistema de registro de pregos, no
ambito da Administragao Publica estadual;

Considerando que a utilizag§o do
sistema de registro de pregos visa,
primordialmente, a redugSo da instauragSo de
diversas licitagbes para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em urn unico
procedimento a possibilidade de realizar diversas
aquisig6es, recorrentes e necess£rias, durante
certo lapso, em face de os pregos permanecerem
a disposigSo da AdministragSo;

R E S O L V E :

Nomear Wendy Stefanie Moraes de Sa para exercer o cargo em
comissao de Responsavel por Atividade Nivel III /Unidade de Digitalizagao/
Secretaria-Geral, Codigo CDS-1, da Procuradoria-Geral do Estado.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

C6d. verificador 02970406. Cdd.CRC: B3E4E1C
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA,

£££* $] GOVERNADOR. conforme decreto n° 0829/2018.A autenticidadedo documento pode ser
^ conferida no site: http://wvw.sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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DECRETO N° 3748 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei Complementar n° 0089, de 01 de julho de 2015, alterada
pela Lei Complementar n° 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o
contido no Oficio n° 3152/2018-GAB/PGE,

Considerando, ainda, que 6
imprescindlvel o planejamento nas aquisigDes de
bens e servigos pretendidos pela AdministragSo
Publica,

RESOLVEM:
CAPlTULO I

DAS DISPOSIQdES PRELIMINARES

Art. 1° Os procedimentos de
iicitagSo com adog3o do Sistema de Registro de
Pregos e de adesOes as Atas de Registros de
Pregos disciplinados no Decreto n° 3.182, de 02
de setembro de 2016, serSo instruidos conforme
estabelecido nesta Portaria.

R E S O L V E :

Nomear Ingrid Sabrinni dos Santos Pantoja para exercer o cargo
comissao de Responsavel Tecnico Nivel HI - Coordenador de Sistema de

Registro de Prego/Central de Licitagoes e Contratos - CLC, Codigo CDS-3, da
Procuradoria-Geral do Estado.

em

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

Art. 2° Para os efeitos desta
Portaria sSo adotadas as seguintes definigSes:

I - Sistema de Registro de Pregos
conjunto de procedimentos para

Cdd. verificadon 02970404. Cdd. CRC: 87542'F_ Documento assinado eletronicamente por ANTONIO WALDEZ GbES DA SILVA.
[T] GOVERNADOR. conforme decreto n° 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser

conferida no site:http://www.slgdoc.ap.gov.br/autenticador
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servigos e aquisigbo de bens, para contratagoes
futuras;

a programas de governo; Conduzir eventuais
renegociagbes dos pregos registrados.

§ 1° £ obrigatbria a previsbo, no
edital da licitagbo para registro de pregos, do
quantitative reservado para consumo pelos brgbos
e entidades participates

IX
IV - Em razbo da natureza do

objeto, nbo for possfvel definir previamente o
quantitative a ser demandado pela Administragbo
(imprevisibilidade quantitativa).

II - Ata de Registro de Pregos
(ARP) - documento vinculativo, obrigacional,
com caracteristica de compromisso para futura
contratagbo, em que se registram os
pregos, fornecedores e condigbes a
praticadas, conforme as disposigbes copfi^s nc^instrumento convocatbrio e propostas

apresentadas;

§ 1° A fim de atender ao inciso III,
consideram-se bens e servigos comuns, para fins
de realizagbo de aquisigbes centralizadas, aqueles
que possam ser utilizados por mais de 01 (urn)
brgbo ou entidade da Administragbo Publica
estadual.

em
§ 2° E facultada a previsbo, no

edital da licitagbo para registro de pregos, do
quantitative reservado para utilizagbo pelos brgbos
e entidades nbo participantes. mediante adesbo.

§ 3° Nas licitagbes para registro de
pregos, a regra sera a adjudicagbo por item, sendo
a adjudicagbo por prego global, ou lote, medida
excepcional, a quai necessitara de justificativa.

Art. 8° Os brgbos ou entidades
que nbo informarem a previsbo de consumo no
prazo estabelecido poderbo aguardar o
langamento de nova IRP em data futura, para que
possam ser participantes do registro de pregos.

Art. 9° Excepcionalmente, as
demandas nbo previstas no planejamento anual
poderao ser encaminhadas a CLC atravbs de
formulbrio de solicitagbo de demanda, a fim de se
instaurar nova licitagbo com adogbo de SRP.

Mediante justificativa
expressa nos termos do art. 3°, § 2° do Decreto
Estadual n° 3.182/2016, os brgbos e entidades
integrantes da CLC poderbo licitar sem adogao de
SRP.

Orgbo gerenciador -
Procuradoria Geral do Estado do Amapb (PGE-
AP), atravbs da Central de Licitagbes e Contratos
(CLC), responsbvel pela condugbo do conjunto de
procedimentos para registro de pregos e
gerenciamento da ata de registro de pregos dele
decorrente;

III

§ 2° A imprevisibilidade
mencionada no inciso IV deverb ser justificada, em
razbo da existbneia de demanda que, caso ocorra,
exija satisfagbo imediata ou breve.

§ 3° A incerteza quanto b
existbneia de recursos orgamentarios, ou mesmo
quanto b existbneia de recursos financeiros, por si
sb, nao justifica a adogbo do SRP.

CAPlTULO II
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA

REGISTRO DE PREQOS
Art. 4° Compete aos brgaos e

entidades do Poder Executivo estadual, o envio b
CLC, ate o dia 30 do mbs de setembro de cada
ano, o planejamento anual das demandas para
abertura de procedimento licitatbrio com adogbo
de SRP, nas hipbteses do art. 3° desta Portaria.

Parbgrafo unico. O planejamento
deverb conter a especificagbo completa dos bens
e servigos que se pretendam adquirir no exerclcio
financeiro seguinte, com a indicagbo de
quantidade e periodicidade da aquisigbo
(justificativa e metodologia). Jr

IV - Orgbo demandante: brgbo ou
entidade integrante da Administragbo Direta e
Indireta do Poder Executivo do Estado do Amapb,
promotor da aquisigbo de bens e servigos;

V - Orgbo participate - Orgao ou
entidade da Administragbo Piiblica Estadual, que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e
integra a ARP;

VI - Orgbo nbo participate ou
aderente - Orgbo ou entidade da Administragbo
Publica que, nbo tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitagbo, atendidos os
requisitos desta norma, faz adesbo b ata de
registro de pregos;

Art. 10

VII - Intengbo de Registro de
Pregos (IRP) ou Pesquisa de Quantitative (PQ) -
Procedimento realizado em sistema eletrbnico de
licitagbes, pelo qual os Orgbos e Entidades da
Administragbo Publica Estadual registram a
intengbo de participar do procedimento licitatbrio
para Registro de Pregos, na condigao de
participate, enviando sua previsbo de consumo;

VIII - Sistema Integrado de Gestbo
Administrativa (SIGA) - sistema de informagbes
que possibilita a gestbo centralizada de todas as
atividades dos brgbos e entidades da
Administragbo Publica Direta e Indireta do Poder
Executivo Estadual, atravbs de estrutura de fluxos
de tramitagbo de processos;

CAPlTULO III
DAS ADESOES AS ATAS DE REGISTRO DE

PREQOS ORIGINARIAS DA CENTRAL DE
LICITAQOES E CONTRATOS

Art. 11 Adesbo b urn ato atravbs
do qual brgbos e entidades que nbo participaram
dos procedimentos iniciais da licitagbo, desde que
atendidos os requisitos desta norma, habilitam-se
a utilizar a ata de registro de pregos.

Art. 12 Orgaos nbo participantes
somente poderbo efetuar adesoes bs atas se o
Orgbo gerenciador expressamente admitir no
edital do procedimento licitatbrio para registro de
pregos.

Art. 5° A escolha de itens
servigos) a serem licitados pela CLC,set

dara a partir do Catblogo de Materials e Servigos,
disponfvel no SIGA.

>em e
ire'se

Parbgrafo unico. Para adigbo de
item nbo contemplado no Catblogo de Materiais e
Servigos, o Orgbo demandante devera apresentar
justificativa a ensejar sua inclusbo.

Art. 6° Ao Orgbo gerenciador
caberb a consolidagbo das demandas por ele
recebidas, organizando-as por ramo de atividade
dos futuros licitantes e estabelecendo urn
cronograma de execugao a ser publicado em seu
portal eletrbnico atb o dia 30 de novembro de cada
ano.

IX - Termo de Referenda (TR) -
documento no qual sbo estabelecidos os termos
pelos quais urn servigo deve ser prestado ou urn
produto deve ser entregue por potenciais
contratados.

Art. 13 Nbo serao autorizadas
adesbes para aquisigbo separada de itens de
objeto adjudicado por prego global, para os quais
a licitante vencedora nbo tenha apresentado o
menor prego.

Art. 7° Compete ao Orgbo
gerenciador praticar todos os atos de controle e
administragbo do SRP e, ainda, os seguintes;

I - Langar pesquisa de quantitative
(intengbo de registro de pregos), para que os
brgbos e entidades da Administragbo Publica
estadual fagam a previsbo de consumo para os
itens a serem licitados;

VI - Projeto Basico (PB) - conjunto
de elementos necessbrios e suficientes, com nivel
de precisbo adeauado, para caracterizar o objeto
da licitagbo, elaborado com base nas indicagbes
dos estudos tbcnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade tbcnica e a avaliagao do custo da
contratagbo e a definigbo dos mbtodos e do prazo
de execugbo, devendo conter necessariamente;
justificativa da necessidade do objeto,
especificagbes (quantidade e qualidade), prazo de
execugao (dias, meses, anos), fiscalizagbo
(servidor ou comissbo), local de entrega dos bens
ou execugbo do servigo, forma de recebimento dos
bens/aceitagbo dos servigos. valor esti
garantias (tbcnicas e contratual, se for o o^

X - Formulbrio de solicitagbo de
demanda - documento elaborado pelo brgbo
participante a fim de encaminhar a Central de
Licitagbes e Contratos as demandas nbo previstas
no planejamento anual, contendo a identificagbo
do responsbvel pela solicitagbo, a especificagbo
do objeto da contratagbo, a justificativa para
adogbo do SRP e da escolha do critbrio de
adjudicagbo.

Art. 14 As adesbes serbo
autorizadas pelo Orgbo gerenciador e somente
apbs a primeira aquisigbo ou contratagbo por
Orgbo participante da ata.

Art. 15 O Orgbo gerenciador
poderb admitir, atravbs do edital do procedimento
licitatbrio para registro de pregos, adesbes de atb
5 (cinco) vezes a quantidade de itens registrados
para os participantes, independente do numero de
brgbos ou entidades que aderirem.

Art. 16 As adesbes por
Orgbo ou Entidade nao poderao exceder a,
(cem por cento) dos quantitativos registrados

SEQAO I If [

II - Consolidar as informagbes, a
fim de subsidiar a futura elaboragbo ou adequagbo
do respectivo termo de referbneia ou projeto
bbsico; fda

00%e
Havendo necessidade,

requisitar pareceres tbcnicos de informbtica ou
obras, bem como estudos preliminares, nos
termos da Instrugbo Normativa n° 05, de 26 de
maio de 2017, do Ministbrio do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestbo.

Ill1 ’• %

..4
DO PROCEDIMENTO DE ADESAO

PARA 6RGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DA CENTRAL DE LICITAQOES E CONTRATOS

Art. 17 O 6rgao n«So participante
deverb encaminhar consulta do quantitative
disponivel direcionada ao Crgbo gerenciador da
ata, com a definigbo do objeto, objetivo e
justificativa da necessidade de Adesbo,
devidamente acompanhada do aceite da empresa
fornecedora do bem ou servigo.

IV Elaborar o Termo de
Referenda ou Projeto Bbsico;

V - Realizar a pesquisa de pregos;
VI - Elaborar o edital de licitagbo,

submetendo-o a Procuradoria de Licitagbes,
Contratos e Convbnios, para anblise e parecer,

Realizar o procedimento
licitatbrio, devidamente autorizado pelo Procurador
Chefe da Central de Licitagbes e Contratos, cujo
resultado sera homologado pelo Procurador Geral
do Estado;

Art. 3° O Sistema de Registro de
Pregos somente serb adotado quando;

I - Pelas caracterlsticas do bem
ou servigo, houver necessidade de contratagoes
frequentes (imprevisibilidade temporal);

II - For conveniente a aquisigbo de
bens com previsbo de entregas parceladas ou
contratagbo de servigos remunerados por unidade
de medida ou em regime de tarefa;

III - For conveniente a aquisigbo
de bens ou a contratagbo de servigos para
atendimento a mais de urn Orgbo ou Entidade, ou

VII
Art. 19 Havendo disponibilidade

de quantitative, o Orgbo gerenciador possibilitarb a
criagao do procedimento de utilizagbo de ata no
SIGA pelo Orgbo nao participante integrante da
CLC, devendo o processo ser instruido com:

I - Solicitagbo de adesao ao
Orgbo gerenciador, acompanhada da resposta
descrevendo os itens, quantidade disponibiiizada e
prazo de utilizagbo;

Durante sua vigbneia,
gerenciar e fazer o controle de saldo das atas de
registro de pregos, que poderbo ser consumidas
pelos Orgaos participantes, dentro dos limites
registrados;

V!ll
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II - Termo de Referenda com

justificative da necessidade para adesGo a ARP e
comprovagGo da exata identidade do objeto;

Aceite do fornecedor,
contendo a relagGo dos quantitativos desejados e
declaragGo de que mantem os mesmos pregos e
condigGes exigidos no edital da licitagGo;

ComprovagGo
Regularidade cadastral, fiscal e trabalhista do
fornecedor;

VII - Edital do pregao original e apuragao dos fatos de que trata o Processo
Administrativo n° 2013/31876, bem como os fatos
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos,

iniciados conforme Portaria n° 30/2018-CG/PGE.

seus anexos;
VIII - Ata de Registro de Prego

assinada pelo OrgGo gerenciador e pelo
fornecedor.

Ill

IX - Comprovagao de DotagGo
Art. 2° Designar MARILDA FAVACHO

MARQUES, integrante do quadro de servidores
efetivos do Governo do Estado do Amapa,

matricula funcional n° 1171712, para secretariar os
trabalhos da Comissao

orgamentGria;IV
X - AutorizagGo da lavra

do 6rgGo demandante, acompanhafla da
declaragGo de responsabilidade fiscal. /

Art. 26 O procedimento de adesGo
& ata de registro de pregos sera submetido a
anGlise e parecer da Procuradoria de LicitagGes,
Contratos e ConvGnios, sujeito a homologagGo do
Procurador Geral do Estado.

iestor

V Parecer Jurldico do
procedimento licitatbrio original;

VI - Edital do pregGo e seus
anexos;

Paragrafo unico. Em seus impedimentos
eventuais, a Secretaria da comissao de que trata
esta portaria sera substituida pela servidora
SORAIA SOUZA PINTO ISIDORO, integrante do

quadro de servidores efetivos do Governo do
Estado do Amapa, matricula funcional n° 1239104.

VII - Ata de Registro de Prego
devidamente assinada: Art. 27 Ap6s a ratificagGo da

da pretensGo de contratar, formalizada pelo gestor do
6rg§o aderente, a aquisigao ou contratagGo
poderG ser efetivada em ate 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigGncia da ata.

VIII ComprovagSo
vantajosidade da contratagGo;

IX Comprovagao DotagGo
orgamenteria;

X - AutorizagGo do Gestor do
OrgGo demandante. CAPlTULO V

DAS DISPOSigdES FINAIS
Art. 28 O Procurador Chefe da

Central de LicitagGes e Contratos poderG editar
instrugGes normativas e manuais de fluxo, bem
como elaborar formulGrios necessGrios G
implementagao das disposig&es prescritas nesta
portaria.

Art. 3°. Havendo necessidade, o

Presidente da Comissao devera ser dispensado
da distribuigao de processos na respectiva
procuradoria especializada uma vez por quinzena,

no dia previamente escolhido em consenso com
os demais membros, para dedicar-se aos

trabalhos da Comissao, observado, todavia, os
atos ordinGrios anteriormente agendados ao

mesmo.

Art. 20 Estando em ordem a
documentagGo, o Procurador Geral do Estado
poderG autorizar a adesGo, para que o Orgao
aderente efetive a aquisigGo ou contratagGo
solicitada, em ate 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigSncia da ata.

Art. 21 NGo hG necessidade de
novo envio dos autos G PGE/AP para emissGo de
parecer jurldico, ficando os documentos acostados
ao processo ap6s a autorizagGo da adesGo sob
responsabilidade exclusiva do Grgao ou,
aderente. /

Art. 29 Esta portaria entrarG em
vigor na data de sua publicagGo.

faade
MacapG-AP, 18 de setembro de 2QT8r

§ 1°. Havendo necessidade de reumGo,
oitiva de testemunhas ou pratica de outros atos em
dias e horarios de expediente, o Presidente
comunicara tal situagao ao Procurador-Chefe da
Secretaria-Geral, que, naquele dia, excluira, da
distribuigao de processos os respectivos membros
da Comissao, ressalvando-se, nesse caso, os atos
que jG tenham sido anteriormente designados ou
agendados.

SEQAO II

NARSON DE SA GALENO
Procurador-Geral do EstadoDA ADESAO PARA ORGAOS E ENTIDADES

NAO INTEGRANTES DA CENTRAL DE
LICITAgOES E CONTRATOS

Art. 22 Os OrgSos e entidades
que nGo integram a CLC deverGo consultar o
OrgGo gerenciador para que este se manifesto
sobre a possibilidade de adesGo.

Art. 23 Ap6s a confirmagGo de
existencia de quantitativos disponlveis, o
Procurador Geral do Estado do AmapG autorizarG
a adesGo para que a aquisigao ou a contratagGo
solicitada seja efetivada em ate 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigGncia da ata.

1/

BAG
#

EDILEN
ProcurGdora 06 Estado

Chefe da Central de LicitagGes e Contratos - CLC

FARIA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CORREGEDORIA

§ 2°. Observado o disposto no caput e no
§ 1°, as reumGes, oitivas de testemunhas e demais
atos nos quais todos os membros da Comissao
devam estar presentes ocorrerao no mesmo dia
em que o Presidente da Comissao for dispensado
da distribuigao de processo, devendo-se observar,
nessa situagao, o limite maximo de duas
dispensas mensais.

PORTARIA N° 39/2018-CG/PGE

O PROCURADOR DO ESTADO
CORREGEDOR, no uso das atribuigoes que Ihe

conferem o art. 159, caput, inciso II e paragrafo

unico, e art. 180, da Lei Complementar n° 089, de

01 de fevereiro de 2015, considerando o teor da

Deliberagao ocorrida na 30a Sessao Ordinaria do

Consup - Conselho Superior da Procuradoria
Geral do Estado do Amapa, ocorrida aos treze

dias do rrtes de julho do ano de dois mil e dezoito,

referente ao processo n° 2013/31876, e bem

assim tendo em conta o teor do despacho n°
131/2018,

CAPITULO IV
DAS ADESdES AS ATAS DE REGISTRO

DE PREQOS EXTERNAS A CENTRAL DE
LICITAQOES E CONTRATOS

Art. 24 Os Grgaos e entidades
integrantes da Central de LicitagGes e Contratos
poderGo aderir £s atas de registro de pregos
externas a Central de LicitagGes e Contratos.

Art. 25 Em havendo o aceite do
fornecedor beneficiario da ata de registro de
pregos, bem como a autorizagGo para adesGo do
CrgGo ou Entidade, estadual ou federal, detentor
da ata, o OrgGo aderente deverG criar urn
procedimento de adesao a ata de registro de
pregos no SIGA, instruindo-o com os documentos
a seguir relacionados:

§ 3°. No que couber, semelhante
procedimento ao mencionado no caput serG
adotado em relagGo a servidora indicada como
secretGria da comissao, hipGtese em que a
Procuradora-Chefe da respectiva especializada
estipulara a forma de compensacGo ou adequagao
do horario.

RESOLVE:

Art. 4°. Esta Portaria entrara em vigor na
data da publicagao.

Art. 1°. Designar JOSE EVANDRO DA
COSTA GARCEZ FILHO, Procurador do Estado,
matricula funcional n° 9235042, ANTONIO ALANO

ARARUNA DUARTE, Procurador do Estado,

matricula funcional n° 934569; e JIMMY NEGRAO
MACIEL, Procurador do Estado, matricula

funcional n° 950815, para, sob a presidencia do
primeiro, constituirem Comissao de Processo

da Administrativo Disciplinar, destinada a, no prazo
de 60 (sessenta) dias, dar continuidade a

I - Planilha de aquisigGo;
II - Pesquisa de prego (cotagGo)

com mapa corrparativo; De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

ill - Termo de Referenda;
AutorizagGo de adesGo

emitida pelo CrgGo gerenciador, descrevendo os
itens, quantidade disponibilizada e prazo de
utilizagGo;

Gabinete do Procurador do Estado

Corregedor, em 21 de setembro de 2018.
IV

V - Aceite do fornecedor;

ComprovagGo
Regularidade cadastral, fiscal e trabalhista do
fornecedor;

VI
ANTONIO CLESIO

Procurador do
DOS SANTOS
orregedor


