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É importante documentar e relatar cada etapa do processo de gerenciamento de riscos. O Registro e o Relato visam:
• Comunicar as atividades e os resultados do gerenciamento de riscos em toda a organização;
• Fornecer informações para tomada de decisão;
• Aperfeiçoar o processo de gerenciamento de riscos;
• Auxiliar a interação entre as partes interessadas, incluindo aquelas com responsabilidade e com responsabilização por atividades de gerenciamento de
riscos.
A área responsável pelo processo organizacional disponibilizará as informações adequadas quanto ao gerenciamento de riscos dos processos sob sua
responsabilidade a todos os níveis do órgão ou entidade e demais partes interessadas.
Cabe à instância de atuação tática requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais as informações necessárias para
a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios gerenciais.
11.1. REGISTRO
É importante que as decisões relativas à criação, retenção e manuseio de informações documentadas levem em consideração o seu uso, a sensibilidade da
informação e os contextos interno e externo.
Frequentemente, a documentação do processo de gerenciamento de riscos é exigida para demonstrar conformidade com requisitos legais ou para mostrar a
devida diligência, devendo ser composta, preferencialmente, por:
• A descrição do contexto interno e externo;
• Papéis, responsabilidades e responsabilizações pelo gerenciamento de riscos na organização;
• O plano de comunicação e consulta;
• Procedimento sobre o processo de gerenciamento de riscos, incluindo os critérios de risco da organização, planos de tratamento de riscos, entre outras
informações documentadas nas diversas etapas do processo.
11.2. RELATO
O Relato é parte integrante da governança do órgão e entidade. Tem como objetivo melhorar a qualidade da comunicação entre as partes interessadas e
auxiliar a direção superior na tomada de decisões.
Diversos fatores devem ser considerados para que o relato alcance seu objetivo, dentre eles:
• Identificação das partes interessadas e suas necessidades específicas de informação;
• Custo, frequência e pontualidade do relato;
• Método de relato;
• Pertinência da informação para o alcance dos objetivos organizacionais e para a tomada de decisão.
APÊNDICE I
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ

APÊNDICE II
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***
PORTARIA CGE Nº07/2021.
APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO
ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas
pelo artigo 14 da Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, e alterações, e pelo Decreto nº. 33.276, de 23 de setembro de 2019, e CONSIDERANDO que
a seleção de objetos a serem submetidos às atividades de auditoria interna foi realizada por meio de metodologia desenvolvida a partir de uma abordagem
de planejamento top-down (de cima para baixo), com objetivo de otimizar os recursos necessários à execução dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna (COAUD), priorizando as atividades mais relevantes para o governo e a sociedade, e ainda tornar o processo de auditoria mais transparente;
CONSIDERANDO que a metodologia definiu uma Matriz de Seleção utilizando variáveis qualitativas e quantitativas, padronizadas por meio de um Índice
de Controle, para o qual foram considerados os critérios de Risco, Materialidade, Relevância e Oportunidade; RESOLVE:
Art.1°. Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna (PAA) da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), para o exercício de 2021,
conforme documentação apresentada no Processo Viproc Nº 10649774/2020.
Art. 2º. As atividades de auditoria poderão ser de natureza de regularidade ou de desempenho, sendo realizadas, ainda, auditorias especializadas em
obras públicas e serviços de engenharia. As referidas atividades buscarão evidenciar em que medida a gestão dos recursos públicos, pelas unidades auditadas,
está se processando de acordo com as normas legais e os procedimentos regulamentares, bem como se está contribuindo para que os resultados governamentais
sejam alcançados de forma econômica, eficiente, eficaz e efetiva.
Art. 3° Para subsidiar a atuação das Assessorias de Controle Interno e Ouvidoria dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, serão realizadas
atividades de suporte e assessoramento, tais como a realização de capacitações, treinamentos, fóruns de controle interno, desenvolvimento de programas de
controle e de trilhas de auditorias.
Art. 4°. A classificação das atividades, objetos, fontes de informações e produtos de auditoria a serem aplicados no âmbito do PAA estão estabelecidos
no Anexo Único desta Portaria.
Art. 5º. As atividades previstas no PAA 2021 serão autorizadas por meio de Ordens de Serviço de Auditoria (OSA), a serem emitidas pela Coordenadoria
de Auditoria Interna, sendo estruturadas em etapas de planejamento, execução, comunicação dos resultados (relatório) e monitoramento.
Art. 6º. Na execução da atividade de auditoria, o Auditor de Controle Interno poderá requisitar quaisquer processos, documentos, livros, registros
ou informações, inclusive acesso à base de dados de informática, necessárias às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão pública, na forma
do inciso II, art. 3º da Lei n° 13.325, de 14 de julho de 2003 e posteriores alterações.
Art. 7º. O PAA deverá ser avaliado semestralmente pelos Orientadores de Célula da COAUD, por meio de emissão de relatórios, com vistas a
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monitorar o andamento dos trabalhos e identificar a necessidade de alterações das atividades inicialmente previstas, devendo ser submetidos à Coordenadoria
e posteriormente encaminhados à Gestão Superior da CGE.
Art. 8º. O PAA poderá ser alterado em decorrência de fatos supervenientes devidamente justificados, ou por inserção de demandas extraordinárias
recebidas pela COAUD ao longo da execução do Plano, bem como para a adequação da programação de atividades em decorrência da capacidade operacional
da Coordenadoria de Auditoria Interna.
§1º. A incorporação de demandas extraordinárias poderá implicar em exclusão de atividade inicialmente prevista, devendo-se fazer uma análise de
oportunidade e conveniência de serem acrescidas atividades em detrimento de outras.
§2º. Todo o processo de alteração do Plano deverá ser documentado e, a depender do tipo de alteração e relevância dos trabalhos que serão excluídos
e/ou incluídos, submetido para análise e aprovação da Gestão Superior da CGE.
Art. 9º. Ficam convalidadas as atividades de auditoria autorizadas em Ordens de Serviço de Auditoria emitidas entre 04 de janeiro de 2021 e a data
de publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE).
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de fevereiro de 2021.
Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CGE Nº07/2021
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES, OBJETOS, FONTES DE INFORMAÇÕES E PRODUTOS DE AUDITORIA
1.Classificação das Atividades de Auditoria: as atividades de auditoria são classificadas em auditoria de Desempenho, de Regularidade, e de Obras e Serviços
de Engenharia, a seguir definidas, podendo ser realizadas de forma isolada ou integrada:
1.1. Auditoria de Regularidade: atividade de auditoria que objetiva examinar a regularidade das transações financeiras, informações e procedimentos nos sistemas
orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, nos órgãos e entidades, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
1.2. Auditoria de Desempenho: exame independente, objetivo e confiável que avalia políticas públicas, programas, ações, atividades, processos, sistemas e
projetos realizados pelos órgãos e entidades, tendo como parâmetro os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade e sustentabilidade.
1.3. Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia: atividade de auditoria que se caracteriza pela aplicação de técnicas e procedimentos específicos às obras
e serviços de engenharia do Estado, associados a uma visão preventiva quanto aos atos administrativos analisados, observando inclusive que as normas e
procedimentos que regulam a matéria se ampliam consideravelmente, por envolverem consideráveis quantidades de recursos financeiros.
2. Classificação dos Objetos de Auditoria: macroprocesso, processo, atividade, contratos administrativo e convênios, sob a responsabilidade de um Órgão ou
Entidade auditada, sobre a qual pode ser realizada atividades de auditoria de regularidade, de desempenho e de obras e serviços de engenharia.
2.1. Macroprocesso: são os processos mais abrangentes da organização, representam conjuntos de atividades agregadas em nível de abstração amplo, que
formam a cadeia de valor de uma organização, explicitando como ela opera para cumprir sua missão e atender às necessidades de suas partes interessadas.
Por meio dos macroprocessos as funções essenciais da organização são executadas, sempre alinhadas aos objetivos institucionais.
2.2. Processo: compreendem um conjunto ordenado de atividades de trabalho, no tempo e no espaço, com início e fim. Processos são geralmente planejados
e realizados de maneira contínua para agregar valor na geração de produtos e serviços e podem estar em diferentes níveis de detalhamento, sendo comumente
relacionados às áreas gerenciais, finalísticas e de apoio.
2.3. Atividade: ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da organização. As atividades correspondem a “o que é feito” e “como é
feito” durante o processo.
2.4. Contrato Administrativo: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.5. Convênio: instrumento que disciplina a relação de mútua cooperação entre órgãos e entidades estaduais e entes, entidades públicas, pessoas jurídicas de
direito privado e pessoas físicas, visando à execução de finalidades de interesse público e recíproco.
3. Fontes de informação de auditoria: as informações de auditoria podem ser de natureza primária ou secundária.
3.1. As fontes primárias são entendidas como as produzidas pelos responsáveis pela atividade de auditoria, a partir da execução de técnicas de auditoria tais
como: visitas, exames físicos patrimoniais, entrevistas, exame de documentos originais, circularização, exames de registros e livros auxiliares e conferência
de dados e informações.
3.2. As fontes secundárias são entendidas como as que são coletadas e sistematizadas pela equipe de auditoria a partir de dados produzidos por terceiros e
que estão disponíveis em:
3.2.1. Sistemas computadorizados corporativos do Estado, tais como: Gestão Governamental por Resultados (S2GPR), Integrado Orçamentário e Financeiro
(SIOF), Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC), Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP), Registro de Preço (SRP), Protocolo
(VIPROC), e-Controle, Folha de Pagamento (FOLHA-PROD), Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), Sistema de Controle de Serviços de Terceiros (SISTER),
Gestão de Parcerias (e-PARCERIAS) e de Planejamento e Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (WEBMAPP), Sistema Integrado de Gestão
(SIGSOP Edificações) e Sistema Integrado de Gestão (SIGSOP Rodovias), Plataforma Ceará Transparente.
3.2.2. Arquivos dos órgãos ou entidades objeto de auditoria, tais como: processos de licitação, contratação, de celebração, execução e prestação de contas
de convênios e de pagamentos de despesas.
4. Produtos de auditoria: documentos elaborados a partir da realização de atividades de auditoria e de suporte e assessoramento às Assessorias de Controle
Interno e Ouvidoria, denominados: Relatório Preliminar de Auditoria, Relatório de Auditoria, Sumário Executivo, Programa de Controle e Trilha de Auditoria,
respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 67 da Constituição Estadual.
4.1. Relatório preliminar de auditoria: é o documento que contém os objetivos do trabalho, a extensão dos testes aplicados, as conclusões obtidas, podendo
conter as orientações e/ou recomendações emitidas durante a realização de uma atividade de auditoria, sendo encaminhado em formato preliminar para que
a alta gestão do órgão ou entidade e os gestores responsáveis pelo objeto de auditoria tome conhecimento e apresente os comentários sobre os resultados
da auditoria no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogável no máximo por igual período, por autorização do Secretário de Estado Chefe da Controladoria e
Ouvidoria Geral.
4.2. Relatório de auditoria: é o documento elaborado e emitido, de forma definitiva, contendo os objetivos do trabalho, a extensão dos testes aplicados, as
conclusões obtidas e as orientações e/ou recomendações emitidas durante os trabalhos de auditoria, acrescido dos correspondentes comentários apresentadas
pelo órgão ou entidade objeto de auditoria, e da análise da equipe de auditoria.
4.3. Sumário Executivo: é o documento elaborado com base no relatório de auditoria, consistindo em uma versão sintetizada desse documento, de forma a
evidenciar um resumo das ocorrências relatadas, tendo como público-alvo os gestores máximos das unidades auditadas, membros do COGERF, Governador
do Estado e demais clientes relacionados.
4.4. Programa de Controle: é o documento elaborado com o objetivo de orientar as Assessorias de Controle Interno e Ouvidoria na verificação de atendimento
aos normativos de um determinado tema.
4.5. Trilhas de Auditoria: são os resultados e as conclusões obtidas a partir das informações ou correlação de informações de um tema com diversas fontes
de informação, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão dos gestores e identificar possíveis irregularidades através de tipologias.
4.6. Codificação dos produtos de auditoria: os documentos emitidos em decorrência das atividades de auditoria serão codificados no seguinte formato:
Cccccc.Uc.Uo.Ca.Nnn.MmAa

Quadro 1 – Codificação dos Produtos de Auditoria
CÓDIGO
Cccccc
Uc

Uo

DESCRIÇÃO
Código da unidade orçamentária no Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR)
Unidade de Coordenação
.01
Coordenadoria de Auditoria Interna (COAUD)
.99
Outras
Unidade de Orientação
.01
Célula de Auditoria de Regularidade (CEREG)
.02
Célula de Auditoria de Desempenho (CEAUD)
.03
Célula de Auditoria Especializada de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (CEAOP)
.99
Outros
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CÓDIGO

Ca

Nnn
MmAa

DESCRIÇÃO
Categoria de Atividade
.01
Auditoria de Regularidade
.02
Auditoria de Desempenho
.99
Outros
Número sequencial por unidade de coordenação de auditoria, iniciando-se em 001
Dígitos identificadores do mês e ano da emissão do documento

4.7. Para as atividades de auditoria que contemplem a emissão de recomendações, essas deverão ser numeradas de forma sequencial, devendo seu número
ser precedido da codificação completa do correspondente relatório de auditoria, no seguinte formato:
Recomendação n° Cccccc.Uc.Uo.Ca.Nnn.MmAa.Rec

Quadro 2 – Codificação das Recomendações de Auditoria
CÓDIGO
Rec

DESCRIÇÃO
Número sequencial por relatório de auditoria, iniciando-se em 001

SECRETARIAS E VINCULADAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº83/2021 - O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o inciso I, do art. 20, do Decreto nº29.704, de 08 de abril de 2009, resolve DESLIGAR a estagiária MARCELLY SILVA AGUIAR, a partir
de 22 de janeiro de 2021. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Luís Mauro Albuquerque Araújo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº88/2021 - O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o inciso I, do art. 20, do Decreto nº29.704, de 08 de abril de 2009, resolve DESLIGAR os ESTAGIÁRIOS relacionados no anexo único desta
Portaria. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de fevereiro de 2021.
Luís Mauro Albuquerque Araújo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº88/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOME
FRANCISCA LEONAI GOMES DE MATOS
LUCAS GOMES AUGUSTO
EMILLY SANTOS CARVALHO
ANTONIO KAYKY GOMES MARCELINO
AFONSO GOMES DE ARAUJO NETO
BRUNO ALEXANDRE DA SILVA MOTA
ANA KAYLANE OLIVEIRA DA SILVA
VITORIA REGIA DO NASCIMENTO BARROS
RAYANE DE SOUZA DO NASCIMENTO
ELLEN COSTA CORDEIRO BORDES
ANDRESSA LIRA DE MEDEIROS NUNES
WALDIMIR NUNES MACHADO NETO

MATRÍCULA
4310754-2
4310758-5
4310753-4
4310762-3
4310757-7
4310756-9
4310759-3
4310761-5
4310752-6
4310763-1
4310764-X
4310750-X

À PARTIR
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021

*** *** ***
PORTARIA Nº145/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ADAILDE JOSÉ DOS SANTOS SOUSA, ocupante do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA, matrícula nº174115-2, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional
nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total
de R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que
acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de
2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº146/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ÁLVARO CARDOSO MACIEL, ocupante do cargo de AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL,
matrícula nº0181466-4, pagamento de diárias no período de 01 à 31 janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40
(seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo
a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº147/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor BRUNO RODRIGUES DA SILVA, ocupante do cargo de AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL,
matrícula nº180280-1, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40
(seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo
a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
*** *** ***

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº033 | FORTALEZA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021
PORTARIA Nº148/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor CLEYSON ALVES
DA SILVA, ocupante do cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO, matrícula
nº2132567, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de 2021,
com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos
e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com
o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea
b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº149/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor DHAYME ARAÚJO
DA SILVA, ocupante do cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO, matrícula
nº169054-0, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de 2021,
com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos
e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com
o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea
b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº150/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor EDUARDO
TAVARES DA SILVA QUIXABEIRA, ocupante do cargo de AGENTE
DE EXECUÇÃO PENAL, matrícula nº175820-9, pagamento de diárias no
período de 01 à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço
operacional nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no
valor unitário de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
quarenta centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio
de 2019, que acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro
de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14
de janeiro de 2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária
desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº151/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor FLÁVIO
LUIS CASSEMIRO CASTIGLIONI, ocupante do cargo de AGENTE DE
EXECUÇÃO PENAL, matrícula nº1948369, pagamento de diárias no período
de 01 à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional
nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário
de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um
total de R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de
2019, que acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de
2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de
janeiro de 2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária
desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº152/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor GIAMBATTISTA
FERREIRA DA CUNHA SANTOS, ocupante do cargo de POLICIAL
MILITAR, matrícula nº163417-8, pagamento de diárias no período de 01 à
31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta
unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de
R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que
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acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c
art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de
2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº153/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JORGE GOMES
DOS SANTOS, ocupante do cargo de POLICIAL MILITAR, matrícula
nº166734-3, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de 2021,
com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos
e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com
o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea
b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº154/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JUVENAL RIBEIRO
ALVARENGA, ocupante do cargo de AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL,
matrícula nº1875965, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de
2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada
- Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos
e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com
o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea
b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº155/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor MAYSON ALOISIO
NUNES, ocupante do cargo de AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL, matrícula nº178416-1, pagamento de diárias no período de 01 à 31 de janeiro de
2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta unidade federada
- Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$ 212,40 (duzentos
e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de acordo com
o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que acrescenta o art.
21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea
b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de 2020, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta. SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
PORTARIA Nº156/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor RÔMULO
FERNANDES BESERRA, ocupante do cargo de AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS, matrícula nº2225549, pagamento de diárias
no período de 01 à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço
operacional nesta unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no
valor unitário de R$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
quarenta centavos) de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio
de 2019, que acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro
de 2011 c/c art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14
de janeiro de 2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária
desta Pasta. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
*** *** ***
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PORTARIA Nº157/2021 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor TIAGO DE
ALMEIDA CALADO JUNIOR, ocupante do cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO, matrícula nº2093871, pagamento de diárias no período de 01
à 31 de janeiro de 2021, com a finalidade de prestar reforço operacional nesta
unidade federada - Ceará, concedendo-lhe 31 diárias, no valor unitário de R$
212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo um total de
R$ 6.584,40 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
de acordo com o artigo 1º do decreto 33089, de 28 de maio de 2019, que
acrescenta o art. 21 – A, no Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011 c/c
art. 4º, § 1º, alínea b e art. 10, e, ainda o Decreto Nº33.432, de 14 de janeiro de
2020, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Pasta.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.
Rafael de Jesus Beserra
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA

fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n° 20200044SAP, e seus anexos,
os preceitos do direito público e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.
FORO: Município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: O
prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 7.357,50 (sete mil trezentos e cinqüenta
e sete reais e cinqüenta centavos). pagos em até 20 (vinte) dias contados da
data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor
da contratação mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº15.241, de
06 de dezembro de 2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18100009.06.1
28.514.10824.03.449052.1.00.00.0. - 2380. DATA DA ASSINATURA: 31
de dezembro de 2020 SIGNATÁRIOS: LUIS MAURO ALBUQUERQUE
ARAÚJO, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA;
JUNIO DE SOUZA SIMÕES; NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
EPP e ALEXANDRE PEREIRA PIRAJÁ, GESTOR DO CONTRATO.
Luis Mauro Albuquerque Araujo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2018
I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2018
(PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA); II - CONTRATANTE: A
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº07.954.530/0001-18,
neste ato representada por seu Titular LUIS MAURO ALBUQUERQUE
ARAÚJO, com a interveniência da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
PÚBLICAS, autarquia estadual, com sede na Av. Alberto Craveiro, 2775,
Castelão, CNPJ/MF nº. 13.543.312/0001-93, doravante denominado SOP
ou INTERVENIENTE, neste ato representado por seu Superintendente,
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO; III - ENDEREÇO: Rua Tenente
Benévolo, nº1055, bairro Meireles, CEP: 60.160-040, sediada nesta Capital;
IV - CONTRATADA: empresa FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº23.585.979/0001-02, , Fone:
(85) 3279.2009/3279.1499, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada legalmente pelo Sr. MIELLI XIMENES RIPARDO; V - ENDEREÇO: Rua Cezidio de Albuquerque, nº. 240, Cidade dos Funcionários, CEP:
60.823-100, nesta Capital; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo Aditivo fundamenta-se nos termos das Cláusulas e condições do
Contrato nº. 017/2018, nos termos que constam nos autos dos Processos Nº.
09380767/2020, nas normas do §1º do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993,
estabelecida na Cláusula Quarta do Contrato original.; VII- FORO: mesma
do contrato original; VIII - OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de
Aditivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº017/2018, referente à “CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE CONCLUSÃO
DA CONSTRUÇÃO DA CADEIA PARA JOVENS ADULTOS EM HORIZONTE - CE, conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS e,
ANEXO C – ESPECIFICACOES TECNICAS, parte integrante deste Termo,
independente de transcrição, em Regime de Empreitada por Preço Unitário.
; IX - VALOR GLOBAL: sem valor; X - DA VIGÊNCIA: Pelo presente
instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Nº017/2018 por
360 (trezentos e sessenta) dias, em conformidade com a solicitação e com o
Despacho da Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura - ASTEC/SAP,
fls. 02 e 21/22, respectivamente, dos autos do processo nº. 09380767/2020. ;
XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas
e condições do Contrato nº. 017/2018, não expressamente modificadas neste
Instrumento.; XII - DATA: 28 de janeiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS:
LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA;MIELLI XIMENES RIPARDO, FORTEKS
ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA; FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO, SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
- SOP e CARLOS ALEXANDRE O. LEITE, GESTOR DO CONTRATO .
Luis Mauro Albuquerque Araújo
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 001/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, situada na Rua Tenente Benévolo, nº. 1067, Bairro Meireles, Fortaleza-CE., CEP: 60.160.041, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.530/0001-18,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Titular LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO CONTRATADA:
empresa FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Praça
Itapuã, Qd. 30B, Lt.07, casa 02, Jd. Planalto, Goiânia/GO, CEP: 74.333-015,
inscrita no CNPJ n.º 18.963.664/0001-11, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. MARCO AURÉLIO SILVA LOPES.
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE
CONCRETO PRÉ - MOLDADOS INTERTRAVADOS, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Grupo 2 do Item 4 no Anexo I –
Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o Edital
do Pregão Eletrônico n° 20200049 - SAP, e seus anexos, os preceitos do
direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda,
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Foro
do município de Fortaleza, do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: O prazo de
vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura..
VALOR GLOBAL: R$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos
reais) pagos em até 20 (vinte) dias contados da data da apresentação da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante
crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no
Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº15.241, de 06 de dezembro de 2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18100009.06.128.514.10824.03.449052.
11000.0 – 18661 18100009.06.128.514.10824.03.449030.11000.0 - 18132 .
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2021 SIGNATÁRIOS: LUIS
MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA; MARCO AURÉLIO SILVA LOPES, FENIX
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e ALEXANDRE PEREIRA PIRAJÁ,
GESTOR DO CONTRATO.
Luis Mauro Albuquerque Araujo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 086/2020
CONTRATANTE: A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, situada na Rua Tenente Benévolo, nº. 1067, Bairro Meireles, Fortaleza-CE., CEP: 60.160.041, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.530/0001-18,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Titular LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO CONTRATADA:
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP, com sede na Via
Vereador Joaquim Costa, Nº1405, Galpão 04 Luc 07, Bairro Campina
Verde, Contagem/MG, CEP: 32150-240, Fone: (31) 3211.1384/1373; (31)
99595.8490/98415.3077, inscrita no CNPJ sob o nº24.039.865/0001-20,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por JUNIO
DE SOUZA SIMÕES. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato Aquisição
de equipamentos musicais para implantação de oficina de violão, em atendimento ao Projeto Fabricando Oportunidades, desenvolvido pela Coordenadoria
de Inclusão Social do Preso e do Egresso da Secretaria da Administração
Penitenciária, de acordo com as especificações e quantitativos previstos
no Anexo I – Termo de Referência do Edital na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como

*** *** ***
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº002/2021
PARTÍCIPES: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO
REGIONAL DO CEARÁ – SESI/DR-CE, situado na Av. Barão de Studart,
nº1980, 2º andar , Fortaleza- Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº03.804.327/000104, doravante denominado simplesmente SESI, neste ato representado por
seu presidente JOSÉ RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE, e por
sua Superintendente Regional VERIDIANA GROTTI DE SOÁREZ, e
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP), inscrita
no CNPJ sob o nº07.954.530/0001-18, doravante denominada simplesmente
SAP, sediada na Rua Tenente Benévolo, nº. 1055, Meireles, em Fortaleza-CE,
neste ato representado por seu Secretário, LUIS MAURO ALBUQUERQUE
ARAÚJO. OBJETO: Constitui objeto do presente termo de cooperação a
formalização de compromisso entre partes para o desenvolvimento de
ações educativas de Educação Continuada, mediante a realização de eventos
educativos pela biblioteca itinerante, disponibilizados pelo SESI, com a total
participação e anuência a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº8.666/93 VIGÊNCIA:
O presente Termo estará vigente pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar
da data da assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado mediante
termo aditivo. FORO: FORTALEZA-CE DATA DA ASSINATURA: 13
de janeiro de 2021 SIGNATÁRIOS : JOSÉ RICARDO MONTENEGRO
CAVALCANTE, Diretor Regional do SESI/DR-CE; VERIDIANA GROTTI
DE SOÁREZ, Superintendente Regional do SESI/DR-CE E LUÍS MAURO
ALBUQUERQUE ARAÚJO, Secretário da Secretaria da Administração
Penitenciária. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA,
em Fortaleza, aos 28 de janeiro de 2021.
Luis Mauro Albuquerque Araujo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

