
ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 1739/2019,
de 04 de outubro de 2019.

INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO 
DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 QUE VISA 
PROSPECTAR  MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL 
DO ESTADO DE SERGIPE.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE - PGE, no exercício 
das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo art. 
7º, incisos I e XVI, da Lei Complementar Estadual nº 27, de 02 de 
agosto de 1996;

Considerando que, no último dia 22 de agosto de 2019, houve 
o  colapso  de  parte  do  telhado  do  primeiro  pavimento  desta 
Procuradoria-Geral  e,  após  o  referido  evento,  a  CEHOP  realizou 
vistoria no prédio da PGE e emitiu laudo sugerindo a desocupação 
da maior parte do imóvel;

Considerando  que, ainda  segundo  o  referido  laudo,  são 
necessárias intervenções urgentes no edifício sede da PGE a fim de 
garantir a segurança dos seus ocupantes e da sociedade em geral;

Considerando  que, diante  das  circunstâncias  acima 
relatadas,  tornou-se  imperiosa  a  abertura  de  procedimento 
administrativo  de  locação  de  imóvel  para  servir  como  sede  da 
Procuradoria-Geral do Estado e;

Considerando que, em nome dos princípios da moralidade, 
isonomia e publicidade, optou a Procuradoria-Geral do Estado em 
realizar chamamento público para prospecção do mercado;

R e s o l v e:

Art.  1º. Fica  constituída  Comissão  de  Avaliação  para 
acompanhamento  do  edital  de  Chamamento  Público  nº  01/2019,  que 
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visa prospectar no mercado manifestação de interesse na locação de 
imóvel  para  servir  como  sede  da  Procuradoria-Geral  do  Estado, 
composta pelos seguintes membros:

I  –  Túlio  Cavalcante  Ferreira,  Procurador  do  Estado  da 
Classe Especial, inscrito no CPF sob nº 792.386.105-68;
II - Samuel Oliveira Alves, Procurador do Estado da Classe 
Especial, inscrito no CPF sob nº 630.389.353-87;
III – Ângelo Ernesto Ehl Barbosa, inscrito no CREA sob nº 
22828;

Parágrafo Primeiro. Caberá ao membro indicado no inciso I a 
Presidência da Comissão.

Parágrafo  Segundo. Darão  apoio  logístico  à  Comissão  os 
servidores  Pablo  Andrade  de  Freitas  e  Alexandre  Dielle  Viana, 
enquanto ocupantes dos cargos de Secretário Geral e Diretor da 
Coordenadoria de Informática.

Art.  2º.  A  Comissão  de  Trabalho  constituída  nos  termos 
desta Portaria exercerá as suas atividades pelo prazo de 06 (seis) 
meses,  prorrogável,  a  critério  do  Procurador-Geral  do  Estado, 
cabendo aos seus membros:

I - Analisar as propostas submetidas pelos interessados aos 
termos do edital referido no art.1º desta Portaria, podendo, para 
tanto,  solicitar  informações  e  documentos  adicionais,  realizar 
reuniões com os proponentes, visitar os imóveis, bem como realizar 
quaisquer  diligências  que  se  façam  necessárias  para  amplo 
conhecimento  da  situação  dos  imóveis  objetos  das  propostas 
apresentadas;

II – Apresentar relatório com a avaliação, com indicação de 
seleção  do  imóvel,  observando  a  conveniência  e  oportunidade  da 
contratação  pela  Administração,  levando  em  consideração,  em 
especial,  a  sua  localização,  estrutura  física,  acessibilidade, 
condições  das  instalações  elétricas  e  hidráulicas,  e  o  valor 
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pretendido  para  a  futura  locação,  em  comparação  ao  preço  de 
mercado;

Art. 3°.  A participação na Comissão instituída por  esta 
Portaria é considerada serviço público relevante, não sendo devida 
qualquer remuneração adicional.

Art. 4º.  Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Aracaju, 04 de outubro de 2019.

Vinícius Thiago Soares de Oliveira
Procurador-Geral do Estado
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