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Memo. nº. 2708/2022-SEMAF/PMA 

 

Altamira/PA, 20 de abril de 2022. 

 

Ilmo. Prefeito Municipal, de Altamira 

Sr. Claudomiro Gomes da Silva. 

 

Assunto: Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para promover a 

implantação do Serviço de Inspeção Municipal  - SIM,  no município de Altamira, Estado do Pará. 

            Encaminhamos a V. Sª a presente solicitação, juntamente com o termo de referência para 

que seja providenciado o devido processo, com vista a Contratação de empresa de consultoria 

técnica especializada para promover a implantação do Serviço de Inspeção Municipal  - SIM,  no 

município de Altamira, Estado do Pará. 

 E considerando a Lei nº 2.219 de 05 de julho de 2011, que instituiu o Serviço de 

Inspeção Municipal - SIM no município de Altamira - Pá e que o mesmo objetiva estabelecer 

normas, critérios técnicos e inspeção sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não 

comestíveis, produzidos e comercializados no município e ainda que cabe à Secretaria Municipal 

de Agricultura, compor equipe técnica especializada para realizar os serviços de cadastro, 

inspeção, emissão de certificados e fiscalização de estabelecimentos. Conforme descrito nos 

artigos abaixo: 

Art. 4º O Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) será realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, por profissionais da área, Médicos Veterinários e agentes fiscais, devidamente treinados para 

a execução do serviço, a quem cabe dar cumprimento às normas nela estabelecidas e impor as penalidades 

previstas.  
  

Art. 12º Será de competência da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do município de 

Altamira: 
I - Estabelecer normas técnicas para a produção e classificação dos produtos de origem animal; 
II - Estabelecer normas técnicas para as atividades de fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal; 
III -  Criar a equipe do SIM que por sua vez, será composta por 01 (um) Médico Veterinário, 01 (um) Engº 

Agrônomo, 01 (um) profissional com formação (no mínimo com graduação) na área de tecnologia de produtos de 

origem animal e vegetal, 02 (dois) técnicos e 01(um/a) Auxiliar. 
 

Visto a necessidade da Secretaria de Agricultura de Altamira, conforme Termo de 

Referencia em anexo e a fim de ensejar um contrato de forma idônea, transparente e ágil, apresento 

os serviços da ALIMENTO SEGURO CONSULTORIA E TREINAMENTOS que traz como 

proposta oferecer serviços técnicos especializados baseados em uma vasta experiência profissional 

na realização de consultorias para implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM.  
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Trazendo consultores renomados como ALBERTO OSVALDO ANDERS - 

Economista, Especialista em Gestão e Políticas Públicas, Bacharel em Assessor Secretário 

Executivo e Graduando em Marketing e Negócios Digitais. Possui expressiva atuação como 

consultor credenciado junto ao SEBRAE/PA nas áreas de Recursos Humanos, Empreendedorismo, 

Marketing e Vendas, Planejamento Empresarial, no www.alimentoconsultoria.com.br. Realiza há 

mais de 10 anos consultorias e treinamentos para panificadoras, restaurantes e agroindústrias em 

gestão da produção; gestão financeira; gestão de compras e estoques; planejamento estratégico e 

operacional; marketing e comercialização; elaboração de produtos e embalagens; atendimento e 

vendas. Atuou diretamente na elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE 

para diversos empreendimentos agroindustriais entre eles laticínios, frigoríficos, indústria de polpa 

de frutas, entrepostos de pescado e mel, entre outros. E SAULO MAURÍCIO LAURIDO SABINO 

- Médico Veterinário, Pós-Graduado em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal, 

Especializado em Regularização de Estabelecimentos e Produtos Alimentícios de todos os tipos. 

Especialista em Gestão da Produção e Qualidade para micro, pequenas empresas e indústrias do 

setor de alimentos. Atua como consultor técnico empresarial há mais de 15 anos, executado em 

parceria com o SEBRAE-PARÁ, entidade na qual é credenciado desde 2008 como consultor em 

diversas áreas do conhecimento voltadas para a cadeia indústria e de serviços de alimentação. 

Também atua há mais de 10 anos em atividades relacionadas a aquicultura e pesca e agropecuária, 

como também na implantação de unidades de processamento de pescado, leite e carnes 

Segue em anexo Termo de Referência, Proposta Comercial, Documentos da Empresa 

necessários para a formalização da contratação. 

 

 

 

 
APOLIANE LOPES GOMES  

 Secretária Municipal de Finanças e Administração/PMA 
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