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nº 12.769

GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�608, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, em substituição, ROBSON DIEGO VIDAL BARROS 
para exercer o cargo de Chefe de Departamento na Secretaria de Es-
tado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para 
Mulheres – SEASDHM�
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 26 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�610, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear EDSON MARTINS SIQUEIRA para exercer o cargo de 
Diretor Executivo no Departamento Estadual de Pavimentação e Sane-
amento – DEPASA�
Art� 2° Revogar o Decreto nº 2�471, de 30 de maio de 2019�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 26 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�611, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, LUIZ FELIPE ARAGÃO WERKLAENGH para exercer o 
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro no Departamento Estadual 
de Água e Saneamento – DEPASA�
Art� 2° Revogar o Decreto nº 5�601 de 25 de março de 2020�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 26 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�612, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear TALYTA CÁSSIA DE OLIVEIRA para exercer o cargo de 
Chefe de Departamento no Instituto de Previdência do Estado do Acre 
- ACREPREVIDÊNCIA�
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 26 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�614, DE 27 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual, 
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, em substituição, DEIVID BORGES WASSEM para exer-
cer o cargo de Chefe de Departamento, no Instituto de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF�
Art� 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�617, DE 27 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual, 
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, em substituição, ARIÁDNE PANIER FONSECA LEMOS 
para exercer o cargo de Chefe do Departamento na Secretaria de Esta-
do da Educação, Cultura e Esportes – SEE�
Art� 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
   
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
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ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�618, DE 27 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Fica alterada a lotação da servidora ARIÁDNE PANIER FONSECA LEMOS, Chefe de Departamento, da Secretaria de Estado de Educação, 
Cultura e Esportes – SEE para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR�
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�623, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Estabelece a Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE no uso das atribuições que lhe confere o art� 78, incisos IV e VI, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art� 1º A Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, tem a seguinte estrutura organizacional básica:
I – Secretário:
a) Secretário Adjunto;
b) Conselho Diretor;
c) Gabinete do Secretário;
1� Núcleo de Protocolo;
d) Assessoria de Tecnologia da Informação;
1� Núcleo de Sistemas e Gestão da Informação;
2� Núcleo de Redes e Suporte ao Usuário;
e) Assessoria Jurídica;
f) Assessoria de Controle Interno;
g) Assessoria de Comunicação;
h) Ouvidoria�
II – Diretoria Administrativa e Financeira:
a) Departamento Administrativo;
1� Divisão de Apoio Administrativo;
2� Divisão de Recursos Humanos;
3� Divisão de Transporte e Logística;
4� Divisão de Almoxarifado;
5� Divisão de Arquivo Documental�
b) Departamento Financeiro;
1� Divisão de Orçamento e Finanças;
2� Divisão de Patrimônio;
3� Divisão de Contabilidade�
III – Diretoria Técnica:
a) Departamento de Saneamento;
1� Divisão de Obras e Abastecimento de Água;
2� Divisão de Obras de Esgotamento Sanitário�
b) Departamento de Obras;
1� Divisão de Fiscalização de Obras; 
2� Divisão de Manutenção Predial e Serviços;
2�1 Núcleo de Parques e Espaços Públicos�
c) Departamento de Apoio Técnico;
1� Divisão Técnica;
2� Divisão de Aprovação de Projetos�
III) Diretoria de Planejamento:
a) Departamento de Planejamento;
1� Divisão de Planejamento;
2� Divisão de Controle de Ações�
b) Departamento de Licitações e Contratos;
1� Divisão de Licitações;
2� Divisão de Contratos;
2�1 Núcleo de Gestão de Espaços Públicos�
c) Departamento de Convênios�
Art. 2º O Regimento Interno fixará as atribuições, competências e funcionamento dos setores que compõem a estrutura da SEINFRA, em confor-
midade com o que estabelece o art� 64 da Lei Complementar nº 355 de 28 de dezembro de 2018�
Art� 3º Fica Revogado o Decreto Estadual nº 4�152, de 23 de setembro de 2019�
Art� 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
   
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
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ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�624, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Estabelece a Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE no uso das atribuições que 
lhe confere o art� 78, incisos IV e VI, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art� 1º A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SE-
JUSP tem a seguinte estrutura organizacional básica:
I – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Órgãos Cole-
giados, Órgãos de Assessoria e Órgãos Vinculados;
II – Secretaria Adjunta de Justiça e Segurança Pública;
III – Diretorias, Órgãos de Integração e suas estruturas:
a) Diretoria de Gestão Administrativa e Estratégica:
1� Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica:
1�1� Divisão de Projetos e Obras de Segurança Pública:
1�1�1� Núcleo de Projetos de Obras;
1�1�2� Núcleo de Orçamentos;
1�1�3� Núcleo de Fiscalização;
1�1�4� Núcleo de Projetos de Materiais Bélicos�
1�2� Divisão de Convênios:
1�2�1� Núcleo de Execução de Convênios;
1�2�2� Núcleo de Fiscalização de Convênios;
1�2�3� Núcleo de Financeira e de Prestação de Contas de Convênios�
1�3� Divisão de Gestão Estratégica e Orçamento:
1�3�1� Núcleo de Produção e Acompanhamento do Orçamento Institucional;
1�3�2� Núcleo de Projetos de Justiça e Segurança Pública;
1�3�3� Núcleo de Implantação das Políticas de Segurança Pública e SUSP/AC�
2� Departamento de Gestão Interna:
2�1� Divisão Financeira:
2�1�1� Núcleo de Contabilidade;
2�1�2� Núcleo de Finanças; 
2�1�3� Núcleo de Empenho e Pagamento;
2�1�4� Núcleo de Secretaria�
2�2� Divisão de Contratos, Compras e Licitações:
2�2�1� Núcleo de Licitação;
2�2�2� Núcleo de Compras;
2�2�3� Núcleo de Contratos�
2�3� Divisão de Logística e Almoxarifado:
2�3�1� Núcleo de Material;
2�3�2� Núcleo de Serviços;
2�4� Divisão de Patrimônio:
2�4�1� Núcleo de Patrimônio Institucional;
2�4�2� Núcleo de Controle e Acompanhamento do Módulo GRP/Patrimônio;
2�4�3� Núcleo de Fiscalização de Convênios�
3� Departamento de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação:
3�1� Divisão de Sistemas Coorporativos de Segurança Pública;
3�2� Divisão de Tecnologias de Vigilância e Visibilidade em Cena;
3�3� Divisão de Suporte Técnico;
3�4� Divisão de Radiocomunicação�
b) Diretoria de Justiça e Integração Social:
1� Departamento de Ação Comunitária e Comunicação Institucional:
1�1� Divisão de Ação Comunitária;  
1�2� Divisão de Comunicação Institucional� 
2� Departamento de Justiça:
2�1� Divisão de Apoio ao Sistema Penitenciário; 
2�2� Divisão de Apoio ao Sistema Socioeducativo�
c) Órgãos de Assessoria:
1� Departamento de Apoio ao Gabinete do Secretário:
1�1� Divisão de Documentação Institucional:
1�1�1� Núcleo de Protocolo e Arquivo; 
1�1�2� Núcleo de Produção e Controle de Documentos Institucionais�
1�2� Divisão de Recursos Humanos:
1�2�1� Núcleo de Folha de Pagamento;
1�2�2� Núcleo de Gestão e Controle das Fichas funcionais�
1�3� Divisão de Transportes e Segurança Interna:
1�3�1� Núcleo de Transportes Terrestres;
1�3�2� Núcleo de Segurança Interna�
2� Assessoria Jurídica;
3� Assessoria de Comunicação Social;
4� Controle Interno;
5� Assessoria Executiva dos Órgãos Colegiados;
6� Assessoria de Implantação e Expansão do SINESP;
7� Ouvidoria do Sistema Integrado de Segurança Pública�
d) Órgãos de Integração:
1� Secretaria Executiva do Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNDESEG:
1�1� Divisão Administrativa do FUNDESEG; 
1�1�1� Núcleo de Fiscalização e Administração de Cruzeiro do Sul;
1�1�2� Núcleo de Fiscalização e Administração de Rodrigues Alves;
1�1�3� Núcleo de Fiscalização e Administração de Mâncio Lima;
1�1�4� Núcleo de Fiscalização e Administração de Marechal Thaumaturgo;
1�1�5� Núcleo de Fiscalização e Administração de Porto Walter;
1�1�6� Núcleo de Fiscalização e Administração de Jordão;

1�1�7� Núcleo de Fiscalização e Administração de Tarauacá;
1�1�8� Núcleo de Fiscalização e Administração de Feijó;
1�1�9� Núcleo de Fiscalização e Administração de Manoel Urbano;
1�1�10� Núcleo de Fiscalização e Administração de Santa Rosa do Purus;
1�1�11� Núcleo de Fiscalização e Administração de Sena Madureira;
1�1�12� Núcleo de Fiscalização e Administração de Bujari;
1�1�13� Núcleo de Fiscalização e Administração de Porto Acre;
1�1�14� Núcleo de Fiscalização e Administração de Senador Guiomard;
1�1�15� Núcleo de Fiscalização e Administração de Plácido de Castro;
1�1�16� Núcleo de Fiscalização e Administração de Acrelândia;
1�1�17� Núcleo de Fiscalização e Administração de Capixaba;
1�1�18� Núcleo de Fiscalização e Administração de Xapuri;
1�1�19� Núcleo de Fiscalização e Administração de Epitaciolândia;
1�1�20� Núcleo de Fiscalização e Administração de Brasiléia;
1�1�21� Núcleo de Fiscalização e Administração de Assis Brasil�
1�2� Divisão Jurídica do FUNDESEG�
1�3� Divisão de Integração do FUNDESEG:
1�3�1� Núcleo de Fiscalização e Administração de Rio Branco�
2� Gabinete de Gestão do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER:
2�1� Divisão Administrativa:
2�1�1� Núcleo de Recursos Humanos;
2�1�2� Núcleo de Contratos�
2�2� Divisão Operacional:
2�2�1� Núcleo de Asa Rotativa;
2�2�2� Núcleo de Asa Fixa;
2�2�3� Núcleo de Manutenção Geral;
2�2�4� Núcleo de Instrução;
2�2�5� Núcleo de Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT’s e Equipa-
mentos Especiais�
2�3� Divisão de Segurança de Voo� 
3� Gabinete de Gestão do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em 
Segurança Pública e Justiça – CIEPS:
3�1� Conselho de Ensino / Gestão�
3�2� Divisão de Ensino:
3�2�1� Núcleo Técnico de Ensino;
3�2�2� Núcleo de Ensino à Distância; 
3�2�3� Núcleo de Condicionamento Físico�
3�3� Divisão Pedagógica:
3�3�1� Núcleo Técnico Pedagógico; 
3�3�2� Núcleo Pedagógico de Ensino à Distância�
3�4� Divisão Administrativa:
3�4�1� Núcleo de Recursos Humanos; 
3�4�2� Núcleo de Logística e Patrimônio; 
3�4�3� Núcleo de Transporte; 
3�4�4� Núcleo de Suporte à Tecnologia da Informação;
3�5� Divisão de Pesquisa em Segurança Pública�
4� Coordenação Geral do Centro Integrado de Operações de Segurança 
Pública – CIOSP:
4�1� Gerência de Disque Denúncia�
4�2� Coordenação Operacional:
4�2�1� Núcleo Gerência Operacional;
4�2�2� Núcleo de Administração de Despacho;
4�2�3� Núcleo de Administração de Atendimento;
4�2�4� Núcleo Administrativo�
4�3� Divisão Técnica:
4�3�1� Núcleo de Monitoramento Eletrônico;
4�3�2� Núcleo de Hardware/Software;
4�3�3� Núcleo de Plataformas Eletrônicas�
5� Gabinete de Gestão do Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial 
– CIAB:
5�1� Conselho de Gestão do CIAB�
5�2� Divisão de Planejamento e Execução de Projetos: 
5�2�1� Núcleo de Projetos Voltados para Grupos Terapêuticos; 
5�2�2� Núcleo de Projetos Voltados para Saúde Laboral;
5�2�3� Núcleo de Relacionamentos Interpessoais�
5�3� Divisão de Gestão Administrativa:
5�3�1� Núcleo de Materiais e Almoxarifado; 
5�3�2� Núcleo de Recursos Humanos;
5�3�3� Núcleo de Transporte� 
5�4� Divisão Biopsicossocial:
5�4�1� Núcleo de Assistência Social;
5�4�2� Núcleo de Psicologia;
5�4�3� Núcleo de Psiquiatria�
6� Gabinete de Gestão do Centro Integrado de Inteligência em Segu-
rança Pública:
6�1� Divisão Integrada de Inteligência:
6�1�1� Núcleo de Inteligência;
6�1�2� Núcleo de Operações de Inteligência�
6�2� Divisão Integrada de Contra Inteligência:
6�2�1� Núcleo de Contrainteligência;
6�2�2� Núcleo de Tecnologia da Informação e Sinais�
6�3� Divisão de Estatística e Análise Criminal:
6�3�1� Núcleo de Estatística;
6�3�2� Núcleo de Análise Criminal�
7� Comando do Grupamento Especial de Fronteiras – GEFRON�
8�  Centro Integrado de Corregedorias do SISP�
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e) Órgãos de Colegiados:
1� Conselho Estadual de Segurança Pública;
2� Conselho Gestor do Fundo Estadual de Segurança Pública;
3� Conselho Estadual de Entorpecentes;
4� Comitê Gestor do Sistema Integrado de Segurança Pública – COMSISP;
5� Conselho Gestor do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública;
6� Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira– GGIF;
7� Conselho Estadual de Segurança Comunitária e Cidadania� 
f) Órgãos Vinculados:
1� Polícia Militar;
2� Corpo de Bombeiros Militar;
3� Polícia Civil;
4� Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN;
5� Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE�
Art. 2º O Regimento Interno fixará as atribuições, competências e funcionamento dos setores que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, em conformidade com o que estabelece o art� 64 da Lei Complementar nº 355 de 28 de dezembro de 2018�
Art� 3º Fica revogado o Decreto nº 2�893 de 19 de junho de 2019�
Art� 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
   
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�625 DE 27 DE MARÇO DE 2020

Estabelece a Estrutura Organizacional Básica do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art� 78, inciso IV e VI, da Constituição Estadual, 
DECRETA:
Art� 1º O Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, possui a seguinte estrutura organizacional básica: 
I – Presidência:
a) Gabinete da Presidência;
b) Assessoria Jurídica;
c) Controle Interno;
d) Ouvidoria;
e) Assessoria da Presidência;
f) Departamento Jurídico; 
1� Assessoria Jurídica
g) Departamento de Representações Regionais: 
1� Representação Alto Acre;
2� Representação Purus;
3� Representação Envira;
4� Representação Tarauacá;
5� Representação Juruá�
II – Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira:
a) Departamento de Modernização e Desenvolvimento Institucional:
1� Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação;
2� Divisão de Atendimento e Processos de Licenciamento;
3� Protocolo�
b) Divisão de Orçamentos e Finanças;
c) Divisão de Licitações e Contratos;
d) Divisão de Compras;
e) Divisão de Contabilidade;
f) Divisão de Gestão de Pessoas;
g) Divisão de Planejamento e Gestão de Convênios�
h) Departamento Administrativo:
1� Divisão de Transportes;
2� Divisão de Patrimônio;
3� Divisão de Almoxarifado;
4� Divisão de Serviços Gerais;
5� Divisão de Arquivo Geral�
III – Diretoria de Recursos Hídricos e Fauna: 
1�Divisão de Licenciamento e Barragem;
2�Divisão de Outorga;
3� Divisão de Fauna�
IV – Diretoria de Infraestrutura, Indústria, Atividades Rurais e Florestais: 
a) Departamento de Licenciamento Ambiental Rural e Florestal;
1� Divisão de Uso do Solo;
2� Divisão Florestal�
b) Divisão de Controle Ambiental;
c) Divisão de Difusão e Educação Ambiental;
d)Divisão de Geoprocessamento� 
e) Departamento de Licenciamento Ambiental de Infraestrutura, Indústria e Serviços:
1� Divisão de Controle Ambiental;
2� Divisão de Indústria, Serviços e Resíduos� 
Art. 2º O Regimento Interno fixará as atribuições, competências e funcionamento dos setores que compõem a estrutura do IMAC, em conformidade 
com o que estabelece o art� 64 da Lei Complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2018� 
Art� 3º Revogar o Decreto nº 4�154, de 23 de setembro de 2019�
Art� 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
   
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
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ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�628, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre medidas a serem adotadas para a garantia da distribui-
ção da merenda escolar, inclusive de seus produtos, em decorrência da 
pandemia da COVID-19�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art� 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas necessárias à manuten-
ção da distribuição das merendas escolares aos alunos em situação de 
vulnerabilidade social, durante o período de suspensão das aulas da 
rede pública estadual de ensino, em decorrência da situação de calami-
dade pública causada pela COVID-19�
§ 1º Consideram-se em vulnerabilidade social os alunos que atenderem 
aos requisitos previstos para inscrição no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)� 
§ 2º As medidas de que trata o caput consideram-se, para todos os fins, 
ações necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca causada pela COVID-19, estando sujeitas, portanto, à urgência e à 
prioridade no trâmite de processos e na prática de atos administrativos� 
Art� 2º Enquanto durar a suspensão das aulas em decorrência da situ-
ação disposta no art� 1º, o Estado garantirá aos alunos em situação de 
vulnerabilidade social, matriculados na rede pública estadual de ensino, 
a manutenção da merenda escolar, através da distribuição de cestas 
básicas que garantam a variedade e os valores nutricionais correspon-
dentes para o período� 
Art� 3º As ações necessárias ao cumprimento das disposições deste 
Decreto serão coordenadas e executadas de maneira conjunta pelos 
seguintes órgãos: 
I – Secretaria de Estado de Assistência, dos Direitos Humanos e de 
Políticas para as Mulheres;
II - Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes; e
III – Coordenadoria Estadual da Defesa Civil� 
Art� 4º Compete aos órgãos mencionados no art� 3º: 
I – adotar todas as medidas necessárias à garantia da distribuição das 
merendas escolares aos alunos da rede pública estadual de ensino; 
II – firmar parcerias e atuar em regime de colaboração com os demais 
órgãos e entidades do Estado, da União, dos municípios e da sociedade 
civil organizada; e
III – expedir portarias conjuntas ou outros normativos necessários à fiel 
execução deste Decreto� 
Art� 5º O quantitativo de produtos e insumos necessários à distribuição de 
que trata este Decreto será, inicialmente, abatido do estoque existente na 
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes destinado a esse fim.
Art� 6º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria 
de Estado da Fazenda providenciarão o remanejamento orçamentário 
e a realocação dos recursos financeiros necessários ao cumprimento 
deste Decreto� 
Art� 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produ-
zirá efeitos enquanto perdurar a suspensão das aulas na rede pública 
estadual de ensino� 
Rio Branco - Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
  
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�629 DE 27 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XXII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Exonerar LUCILA BRUNETTA do cargo de Diretora, da Secreta-
ria de Estado de Saúde - SESACRE, nomeada através do Decreto nº 
954, de 22 de fevereiro de 2019� 
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�630, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão de prazos para cumprimento de procedimen-
tos administrativos e prorrogação de prazo para cumprimento de obriga-
ções tributárias e dá outras providências� 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, 
CONSIDERANDO a declaração em 11 de março de 2020 pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) de pandemia pela contaminação por 
coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5�465, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do Es-
tado do Acre, para enfrentamento da emergência de saúde pública de-
corrente da doença COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2;
CONSIDERANDO o Decreto nº 5�496, de 20 de março de 2020, que esta-
belece novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da doença COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,   
DECRETA: 
Art. 1º Ficam suspensos por 60 (sessenta) dias os termos e notificações 
emitidos pelos Auditores da Receita Estadual relativamente às ações 
fiscais, com ou sem ciência do contribuinte, no âmbito da Secretaria de 
Estado da Fazenda� 
Art� 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a suspender, por 
até 90 (noventa) noventa dias, a prática dos seguintes atos relativos à 
cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestaduais 
e Intermunicipais - ICMS:
I - encaminhamento de novas Certidões de Dívida Ativa para protesto 
extrajudicial;
II - ajuizamento de novas execuções fiscais, salvo nas hipóteses de 
iminente prescrição do crédito fiscal;
III – efetuar, no âmbito das execuções fiscais de créditos tributários ajui-
zadas, pedidos de constrição patrimonial por meio da penhora online e 
de faturamento�
Art� 3º Ficam suspensos, por até 90 (noventa) dias, os procedimentos 
de rescisão de parcelamentos do ICMS por inadimplência, normais ou 
especiais (decorrentes de PPI ou REFIS) em curso, inscritos em dívida 
ativa ou não, ainda que se configure atraso superior aos estabelecidos 
como cláusula penal nas respectivas normas instituidoras�
Art� 4º Fica prorrogada, por 30 (trintas) dias, a validade das Certidões 
Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Estaduais e a Dívi-
da Ativa do Estado (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa 
de Débitos relativos a Créditos Tributários Estaduais e a Dívida Ativa do 
Estado (CPEND)�
Art� 5º Ficam prorrogados por 60 (sessenta) dias:
I – os regimes especiais de tributação, independente de requerimento 
do detentor;
II – o prazo de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD)� 
Art� 6º As postergações de prazo relativas ao cumprimento de obrigações 
acessórias previstas neste Decreto não eximem o sujeito passivo do reco-
lhimento do ICMS nos prazos estabelecidos na legislação pertinente�
Art� 7º Ficam mantidas as demais disposições referentes à matéria tratada 
no art� 7º, constantes do Decreto nº 462, de 11 de setembro de 1987�
Art� 8º As medidas previstas neste Decreto não alcançam os atos admi-
nistrativos e processuais eventualmente em curso, praticados anterior-
mente à publicação do Decreto nº 5�496, de 2020�
Art� 9º Os prazos previstos neste Decreto, têm como termo inicial o dia 
20 de março de 2020, data da publicação do Decreto nº 5�496, de 2020, 
no Diário Oficial do Estado nº 12.763-A.
Art� 10� Este decreto entra em vigor na data de sua publicação� 
Rio Branco - Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
  
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 5�631, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Altera o Decreto nº 5�496, de 20 de março de 2020, que estabelece no-
vas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de-
corrente da doença COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2�

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, 
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DECRETA: 
Art� 1º O Decreto nº 5�496, de 20 de março de 2020, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 
“Art� 2º �������������������������������������������������
�������������������������������������������������
§ 1º-A O funcionamento das instituições financeiras e demais institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obedecerá 
ao disposto nas normas expedidas por este órgão�
�������������������������������������������������
§ 3º Os estabelecimentos mencionados nos §§1º, 1º-A e 2º deste artigo 
deverão:
�������������������������������������������������
” (NR)    
“Art� 3º �������������������������������������������������
�������������������������������������������������
X – suspender, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os prazos no âmbito dos 
processos administrativos disciplinares; e 
�������������������������������������������������” (NR)
Art� 2º O prazo a que se refere a alteração contida no art� 1º, tem como 
termo inicial o dia 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto 
nº 5.496, de 2020, no Diário Oficial do Estado nº 12.763-A.
Art� 3º Ficam revogadas as alíneas “i” e “l” do inciso IV, do §2º do art� 2º, 
do Decreto nº 5�496, de 20 de março de 2020, com redação dada pelo 
Decreto nº 5�603, de 25 de março de 2020�   
Art� 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação� 
Rio Branco - Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do 
Tratado de Petrópolis e 59º do Estado do Acre�
  
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

RETIFICAÇÃO

DECRETO Nº 5�352, DE 3 DE MARÇO DE 2020

(Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.751, de 4 de março de 
2020, página 2)
No ANEXO ÚNICO:
- onde se lê: “���HONORINDA FIRMINO – TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE���”
- leia-se: “���HONORINDA FIRMINO CAVALCANTE – TÉCNICA EM 
EDUCAÇÃO���”



9DIÁRIO OFICIALNº 12.7699    Segunda-feira, 30 de março de 2020

SECRETARIAS DE ESTADO
SECOM

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 

PORTARIA/Nº 12 DE 27 DE MARÇO DE 2020� 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 016, de 02 de 
janeiro de 2019�
RESOLVE:  
Art� 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts� 58, III e 67 da Lei Federal 8�666, de 21/06/1993, 
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização o Contrato nº 04/2020, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMUNICAÇÃO e o CLAUDIO ANTÔNIO FERNANDES, cujo objeto deste contrato é a contratação dos serviços de consultoria técnica na área de 
publicidade, especialmente no acompanhamento do processo de Licitação na Modalidade Concorrência Por Melhor Técnica nº 001/2019, cujo ob-
jeto é a contratação de serviços de publicidade por meio de Agência, até sua homologação, junto à Secretaria de Estado de Comunicação do Acre�
I – Gestor do contrato e/ou substitutos:
a) Titular: Gleison Gomes de Souza – Matrícula: 299650-1
b) Substituto: Lucenildo Lima da silva – Matricula: 9157360-10
II - Fiscal do contrato e/ou substitutos: 
a) Titular: Lamarck de Freitas Pequeno, matrícula nº: 9555358-1 
b) Substituto: Evanir Costa da Rocha – Matrícula: 9173609-10 
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após 
o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal� 
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares� 
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de 
fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que 
tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes� Parágrafo único� As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízo à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade 
máxima do órgão ou unidade a que pertença�
Art� 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabele-
cidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço 
eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art� 5º Art� 2° Esta Portaria tem efeito retroativo a 09 de março de 2020� 
Registre, 
Publique e 
Cumpra-se�
Rio Branco – Acre, 27 de março de 2020�

SILVANIA MARIA PINHEIRO DA SILVA DINIZ
Secretária de Estado de Comunicação�

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2020
PARTES: O ESTADO DO ACRE POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM – CONTRATANTE E O CLÁU-
DIO ANTÔNIO FERNANDES – CONTRATADO�
OBJETO: Constitui objeto do presente contratação dos serviços de consultoria técnica na área de publicidade, especialmente no acompanhamento 
do processo de Licitação na Modalidade Concorrência Por Melhor Técnica nº 001/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade por 
meio de Agência, até sua homologação, junto à Secretaria de Estado de Comunicação do Acre�
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 17�500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)� 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste contrato correrá através do Programa de Trabalho: 24122227742720000 (Manutenção das Ativida-
des Administrativas e Operacionais); Elemento de Despesa: 33�90�35�00�00 (Serviços de Consultoria); Fonte de Recurso: 100�
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco, Acre, 09 de março de 2020�
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme previsto no art� 57, inciso II, 
da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.

ASSINAM: SILVÂNIA MARIA PINHEIRO DA SILVA DINIZ, PELA CONTRATANTE E CLÁUDIO ANTÔNIO FERNANDES, CONTRATADO�

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
CONSIDERANDO a necessidade de contratação dos serviços de consultoria técnica na área de publicidade, especialmente no acompanhamento 
do processo de Licitação na Modalidade Concorrência Por Melhor Técnica nº 001/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade por 
meio de Agência, até sua homologação, junto à Secretaria de Estado de Comunicação do Acre� RATIFICO a contratação direta por dispensa de 
licitação do CLAUDIO ANTÔNIO FERNANDES, inscrita no CPF sob o 212�426�231-91, cujo valor global de 17�500,00 (dezessete mil e quinhentos 
reais), de acordo com a Proposta de Preços apresentada�
Rio Branco – Acre, 09 de março de 2020�

SILVANIA MARIA PINHEIRO DA SILVA DINIZ
Secretária de Estado de Comunicação�
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SEFAZ

PORTARIA Nº 091, DE 27 DE MARÇO DE 2020�
Publica os Anexos que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 1° Bimestre de 2020�
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 004, publicado no Diário Oficial nº 12.462-A, de 02 de janeiro de 2019;
RESOLVE:
Art� 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2020, em cumprimento à Lei Complementar Federal n° 101/2000, arts� 52 e 53, e à Resolução TCE/AC Nº 061/2007, alte-
rada pelas Resoluções TCE/AC nº 89/2014 e nº 115/2018�
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�
Rio Branco-Acre, 27 de março de 2020�

Semírames Maria Plácido Dias
Secretária de Estado da Fazenda
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NOTA EXPLICATIVA
A presente NOTA EXPLICATIVA tem por propósito apresentar o entendimen-
to demonstrado nas planilhas do Relatório Resumido da Execução Orçamen-
tária – RREO, com fundamento no artigo 53, da Lei nº 101, de 04/05/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), em seus ANEXOS 01, 04, 06 e 08�
Para tanto, passaremos a análise de cada um per si, conforme adiante� 
ANEXO 1 – Balanço Orçamentário:
Nota 01 (fl. 04 – Pessoal e Encargos Sociais): Conforme será expli-
cado na nota nº 01 do anexo 04 (Plano Previdenciário), em razão da 
modificação do procedimento de execução orçamentária do déficit pre-
videnciário, os recursos que antes eram contabilizados na Fonte 800, 
passaram a ser aferidos na Fonte 100� Por conta disso, os valores rela-
tivos à pessoal e encargos sociais (linha 3) apresentaram aumento, pois 
atualmente também correspondem ao montante de recursos que são 
suplementados de modo a suprir o referido déficit. 
ANEXO 4 – Plano Previdenciário:
Nota 01: Em conformidade às diretrizes de Contabilidade Pública, dentre 
os valores apresentados no quadro Despesas Previdenciárias – RPPS 
na (página 2), estão incluídos as despesas utilizadas para suprir o Dé-
ficit Previdenciário arcado financeiramente pelos Recursos do Tesouro 
(Fonte 100) no valor de R$ 49�042�526,58 (quarenta e nove milhões, 
quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinqüenta e oito 
centavos), contribuindo dessa forma para um resultado previdenciário 
negativo, nos termos da “linha VI” � 
ANEXO 6 – Resultados Primário e Nominal:
Nota 01: Todas as fórmulas de cálculo e layouts de apresentação dos De-
monstrativos no exercício de 2020, devem seguir o que preceitua o Manual 
de Demonstrativos Fiscais – MDF 10ª edição válida para o exercício de 2020, 
do Ministério da Fazenda através da Secretaria do Tesouro Nacional – STN�
Nota 02: O valor apresentado na Disponibilidade de Caixa Bruta, no 
montante de R$ 1�033�407�734,23 (um bilhão, trinta e três milhões, qua-
trocentos e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três 
centavos) não diz respeito aos valores que o Estado (Executivo) efetiva-
mente detém, tratando-se de mera contabilização de todos os recursos 
que foram incluídos no Sistema de Administração Orçamentária, Finan-
ceira e Contábil – SAFIRA de todos os entes da Administração Pública, 
tanto dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), quanto dos 
demais entes dotados de autonomia, como Ministério Público, Defenso-
ria Pública e Tribunal de Contas� Nesse sentido:
CAIXA BRUTO 1�033�407�734,23
Repasse aos Poderes e entidades autônomas 148�781�338,99
Convênios 174�270�629,56
FUNDEB 74�990�807,37
SUS 59�701�715,56
Operações de Crédito 88�093�792,37
Recursos Próprios das Indiretas 57�893�808,70
Recursos Previdenciários 29�409�100,19
Valores em Trânsitos não baixados pelo Banco 26�680�747,69
RECURSOS PRÓPRIOS DO EXECUTIVO 373�585�793,80

Desta forma, da quantia total de R$ 1�033�407�734,23 (um bilhão, trinta 
e três milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais 
e vinte e três centavos), depois de feita a necessária destinação, resta 
no Caixa Bruto a importância de R$ 373�585�793,80 (trezentos e setenta 
e três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e 
três reais e oitenta centavos) a título de recursos próprios�
Todavia, ocorrem ainda novas obrigações de repasses que são reti-
radas dos recursos próprios, quais sejam: CIDE – Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico; FEP – Fundo Especial do Petróleo, 
Cauções, Salário Educação, Contrapartida de Convênios e Rendimento 
de Operações de Créditos, nos termos da tabela a seguir:
RECURSOS PRÓPRIOS DO EXECUTIVO 373�585�793,80
Saldo Liberado/Disponível aos órgãos 35�447�385,18
CIDE 1�558�617,94
Fundo Especial do Petróleo 110�248�400,39
Cauções 2�022�993,25
Salário Educação 0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO TESOURO 
ESTADUAL 224�308�397,04

Neste caso, observa-se que o valor apresentado na Disponibilidade de 
Caixa Bruta inclui recursos de destinação obrigatória, ou seja, recursos 
sobre os quais o Estado não detém livre arbítrio� Além disso, o caixa do 
Estado apresenta alta volatilidade financeira, tendo em vista o grande 
volume de pagamentos e transações bancárias, razão pela qual o valor 
apresentado não reflete o “saldo” real do Poder Executivo, o qual só é 
possível de aferir de maneira precisa em 31 de dezembro, momento de 
fechamento do caixa anual�
Importante ressaltar que essa mesma Disponibilidade de Caixa é de-
monstrada de forma mais detalhada e correta no Anexo 5 - Demonstra-
tivo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar� Frisa-se que a 
apresentação de tais demonstrativos só se torna obrigatória no último 
quadrimestre do ano, conforme dispõe o art� 55, III, da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal�

Por fim, destaca-se que o Estado possui diversos compromissos a se-
rem quitados, tendo em vista o valor apresentado no item (XXVIII) - Dí-
vida Consolidada, que atualmente se encontra em R$ 3�970�885�498,17 
(três bilhões novecentos e setenta milhões oitocentos e oitenta e cinco 
mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)�
ANEXO 8 – Educação:
Nota 01 – Linha 38: O percentual mínimo de aplicação dos recursos 
líquidos de impostos em educação (art� 212, CF) é acompanhado até 
o 5º bimestre através dos valores de despesas liquidadas� Somente a 
partir do 6º bimestre é que o parâmetro para aferição do cumprimento 
do limite constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) passa a ser os 
valores de despesas empenhadas�
Nota 02 – Linhas 20�1, 20�2 e 20�3: Os índices apresentados nas refe-
ridas linhas dizem respeito tão somente a resultados parciais, de cunho 
provisório� Nesse caso, somente no 6º bimestre é que se poderá aferir 
se os limites constitucionais foram efetivamente cumpridos, ou não� 
Nota 03 – Linhas 14 e 20.1: O termo “Profissionais do Magistério” diz 
respeito aos professores em efetivo exercício em sala de aula, nos ter-
mos do art� 22 da Lei nº 11�494/2007� Ainda nesta senda, resta informar 
sobre o índice atualmente apresentado 55,72% (cinqüenta e cinco pon-
to setenta e dois por cento� 
Nota 04 – Linha 30: O valor informado na linha 30, Resultado Líquido das 
Transferências do FUNDEB, refere-se à diferença entre o valor das transfe-
rências recebidas do FUNDEB (linha 12�1) deduzido do valor das Receitas 
Destinadas ao FUNDEB (linha 11)� Assim, caso o valor destinado seja superior 
ao recebido, o saldo aparecerá negativo, como ocorreu neste relatório� 
Importante ressaltar que o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 
10ª edição, válido para o exercício de 2020, do Ministério da Fazenda 
através da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, estabelece que:
“(���) ao passo que o ente que receber do FUNDEB um total de recursos 
menor que o total enviado, poderá considerar a aplicação desse decrés-
cimo para cumprimento do mínimo constitucional�” (p� 305 e 306)�
Nota 05: As despesas com professores inativos e pensionistas, apesar 
de estarem orçamentariamente incluídas na função Educação, não são 
computadas para a base de cálculo de aferição da Manutenção e De-
senvolvimento de Ensino – MDE�

SEICT

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE INSDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 263/2019 CPL 05 - SECOM
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 05 comunica aos 
interessados que o Pregão acima mencionado, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado 12�762 Pág� 09 do dia 19/03/2020 no Jornal A Gazeta, do 
dia 21/03/2020, e na Internet através dos sites www�ac�gov�br e www�
licitacao�ac�gov�br� Fica prorrogada a data de sua abertura para o dia 
13/04/2020 às 08h30min� Comunicamos ainda, que as datas de retira-
das do edital será 30/03/2020 à 08/04/2020� 
Rio Branco AC, 27 de Março de 2020�

ASS Mariselva Alves Bandeira
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE INSDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 047/2020 - CPL 01 – SESACRE 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01 torna público 
aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pre-
gão Eletrônico�
Objeto: Contratação de empresa com vistas a prestação de serviços 
em Neurologia Clínica e Pedriátrica, Neurocirurgia Geral e Pediátrica, 
visando atender as demandas de urgência e emergência, consultas am-
bulatoriais, cirurgias em caráter eletivo e de urgência, avaliações, cons-
tatação de morte encefálica, assim como acompanhamento clínico nas 
enfermarias, das unidades de Média/Alta Complexidade da Rede Pú-
blica sob gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE�
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferên-
cias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União)�
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 
09 de Abril de 2020, quando terá início a disputa de preços no sistema 
eletrônico: site www�comprasnet�gov�br 
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Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a 
partir do dia 30 de março de 2020, através dos Sites: www�ac�gov�br, 
www�licitacao�ac�gov�br e www�comprasnet�gov�br� 
Rio Branco AC, 27 de Março de 2020�

ASS Jadson de Almeida Correa
CAR Pregoeiro
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE INSDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N 193/2018 - CPL 04 - SESACRE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01 torna público 
que fica suspenso o Pregão acima mencionado, marcado para o dia 
30/03/2020 às 10h30min (Horário de Brasília), conforme o Aviso de Re-
abertura publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 12.760 Pág. 17, no 
Jornal Opinião ambos do dia 17/03/2020 e na internet nos sites: www�
ac�gov�br e www�licitacao�ac�gov�br� 
Rio Branco AC, 27 de Março de 2020�

ASS Edilene Dulcila Soares
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

SEJUSP

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/AC, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art� 24, inciso 
II, da Lei nº 8�666/93, RESOLVE RATIFICAR o procedimento de Dis-
pensa de Licitação, tratada no Parecer Assejur/SEJUSP n° 64/2020, 
Processo: SEI n° 0819�012803�00101/2020-61, autorizando a contrata-
ção da empresa MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 
CNPJ: 10�193�608/0001-33, cujo objeto é a aquisição de material de 
consumo(luvas para procedimento em látex com talco), para atender às 
necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública� 
O valor total estimado é de R$ 8�400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
A dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
71900106122142142850000, Elemento de Despesa: 33�90�30�00, Fon-
te de Recursos: 100�
Rio Branco - AC, 26 de março de 2020�

Paulo Cézar Rocha dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO N° 009/2020
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
DO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA: SEAL TE-
LECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Ata de Registro de Preços 018/2019 
Pregão Eletrônico SRP n° 26/2018 
Processo nº 02001�121438/2017-01
Validade da Ata: 10/07/2020
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a utilização pelo ADEREN-
TE dos preços registrados, pelo INTERVENIENTE para Contratação de 
empresa para implantação de solução de modernização de ambientes di-
versos da SEJUSP, abrangendo a montagem de sistemas de áudio com 
processamento digital, sistema de videoconferência e multiconferência, de 
visualização e interatividade de imagens, de automação dos equipamen-
tos e cenários, com a prestação de serviços de instalação, treinamento e 
operação assistida, fornecimento de equipamento e materiais, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital�
DO VALOR: O valor total deste termo é de R$ 2�386�526,00 (dois mi-
lhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais)�
DO PRAZO: A vigência do presente coincide com a da ARP n�º 022/2019, 
contada da data da assinatura deste Termo e término em 10/07/2020�
PROGRAMA DE TRABALHO: 719637061221421428�50000 e 
71900106122142142850000 

ELEMENTO DE DESPESA: 44�90�52�00 e 33�90�39�00;
FONTE DE RECURSOS: 100 e 700 �
Rio Branco-AC, 26 de março de 2020�

Assinam: Sr� Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela SEJUSP, e o Sr� 
Nelson Batista de Resende, pela empresa�

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO N° 010/2020
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA ORTIZ 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°� 07/2019
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº� 52/2019 CPL 05 
PROCESSO N°� 0017714-2/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de com-
bustível aeronáutico do tipo gasolina para avião (AVGAS), para suprir as ne-
cessidades (em todo o território nacional) da(s) aeronave(s) de propriedade 
ou operada(s) pelo Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAer, desta 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre – SEJUSP/AC, 
conforme as quantidades e especificação constantes no Termo de Referência, 
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n° 52/2019 CPL 05, proposta da contratada e demais documentos 
constantes do Processo n° 0017714-2/2019�
DO VALOR: O valor total estimado é de R$ 557�280,00 (quinhentos e 
cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta reais)� 
DO PRAZO: 26/03/2020 a 31/12/2020
Programa de Trabalho: 719�001�06�122�142142850000
Natureza da Despesa: 33�90�30�00
Fonte de Recurso: 100 (RP)�
Rio Branco-AC, 26 de março de 2020�

Assinam: Sr� Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela SEJUSP, e o Sr� 
Marcelo Spina Ortiz, pela empresa�

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2020
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
DO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA: SEAL TE-
LECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Pregão Eletrônico SRP n° 26/2018 
Ata de Registro de Preços 018/2019 
Processo nº 02001�121438/2017-01
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a implantação de 
solução de modernização de ambientes diversos da SEJUSP, abran-
gendo a montagem de sistemas de áudio com processamento digital, 
sistema de videoconferência e multiconferência, de visualização e in-
teratividade de imagens, de automação dos equipamentos e cenários, 
com a prestação de serviços de instalação, treinamento e operação as-
sistida, fornecimento de equipamento e materiais, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital identifica-
do no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este ins-
trumento, independente de transcrição para atender as necessidades 
desta Secretaria na execução do Plano de Ação de Enfrentamento à 
Criminalidade Violenta, no Âmbito da Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social – PNSPDS, Ação 3 - Estruturação do Centro 
Integrado de Operações em Segurança Pública com Vídeo Wall�
DO VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 454�232,00 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais);
DO PRAZO: 26/03/2020 a 31/12/2020�
Programa de Trabalho: 719�637�06122142142 850000 
Natureza da Despesa: 44�90�52�00 e 33�90�39�00�
Fonte de Recurso: 700
Rio Branco-AC, 26 de março de 2020�

Assinam: Sr� Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela SEJUSP, e o Sr� Nel-
son Batista de Resende, pela empresa�

SEMA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
COMPARAÇÃO DE PREÇOS N�º�003/2020
PROC� N�º 0021380-5/2019 – CEL 01
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, ADJUDICO e HO-
MOLOGO o objeto licitado através COMPARAÇÃO DE PREÇOS N° 
003/2020 – CEL 01, para “A contratação de serviços de pessoa jurídica 
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para prestar apoio logístico e operacional no acompanhamento do con-
selho consultivo e criação da Floresta Estadual do Jurupari , Antima-
ry, acompanhamento do PMF’s e POA’s comunitários, viabilização das 
pesquisas da UFAC na área de floresta (MFC Madeireiro e Não Madei-
reiro), para atender as demandas da Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Acre – PDSA Fase II (Contrato BID 2928/AC – BR)”, em favor das 
empresas: NOVA VIDA EIRELI, com base na proposta apresentada no 
valor de R$ 420�700,00 (quatrocentos e vinte mil e setecentos reais), 
referente aos lotes 1 e 2; e M� F� DISTRIBUIDORA LTDA, com base na 
proposta apresentada no valor de R$ 50�000,00 (cinquenta mil reais), 
referente aos lotes 3 e 4, homologando todos os atos praticados pela 
Comissão Especial de Licitação – CEL 01 e da Comissão de Avaliação 
e Processos Licitatórios – PDSA Fase II – BID, nomeada através da 
Portaria Nº� 189 de 11/07/2019, devidamente publicada em 19/07/2019, 
diário nº� 12�593�
Rio Branco/AC, 12 de março de 2020�

ANDRÉ LUIZ PEREIRA HASSEM
Secretário de Estado de Meio Ambiente, em exercício - SEMA�

SEPLAG

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 345, DE 17 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 16 
de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, 
de 17 de março de 2020, e tendo em vista o Parecer Nº 186/2020, 
da lavra do Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas – SE-
PLAG, proferido no Processo SESACRE Nº0022506 – 6/2019 (SEI 
Nº 4010�012320�01767/2020-51)�
RESOLVE:
Art� 1º Conceder a Licença para Tratar de Interesses Particulares, sem 
ônus, nos termos do Art� 138 da Lei Complementar nº 39/93, para a 
servidora MARCELA MUNER matrícula nº 9186042 – 2, ocupante do 
cargo de Nutricionista, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Saúde – SESACRE, pelo período de 02 (dois) anos, com efeitos a 
contar da data de 01 de outubro de 2020�
Art� 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 350, DE 18 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 16 de mar-
ço de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 17 de 
março de 2020, e tendo em vista o Parecer Nº 195/2020, da lavra do 
Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido no 
Processo SEI: 4010�012320�02157/2020-75
RESOLVE:
Art� 1º Prorrogar, a pedido, a Licença para Tratar de Interesses Parti-
culares, sem ônus, nos termos do Art� 138 c/c Art� 106, ambos da Lei 
Complementar Nº 39/93, à servidora Edneia Helena de Deus, ocupante 
do cargo de Apoio Administrativo Nível I 25 H – Classe I, matrícula nº 
327018 - 1, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educa-
ção, Cultura e Esportes – SEE, pelo período de 06 (seis) meses, com 
efeitos a contar da data de 02 de janeiro de 2020�
Art� 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 352, DE 18 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 17 de março 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 16 de março 
de 2020, e tendo em vista o Parecer Nº 197/2020, da lavra do Departamen-
to Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido no PROCESSO 
SEE Nº 23272-7/2019 (SEI Nº 4010�012320�01506/2020-31)�

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder, em caráter definitivo, a licença prevista nos termos da 
Lei 2�976/2015 c/c a Lei nº 3�351/2017, para a servidora MARIA ALAÍDE 
SORIANO DE OLIVEIRA BARROSO, matrícula nº 9303545-10, ocupan-
te do cargo de Professor P2 30h, do quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado da Educação, Cultura e Esportes – SEE, para apenas um 
turno, perfazendo 20 horas semanais, sem redução dos vencimentos, 
com efeitos a contar da data de 19 de março de 2020�
Art� 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se� 

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 361, DE 25 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o DECRETO Nº 5�462, de 16 de 
março de 2020, publicado no D�O�E nº 12�760, de 17 de março de 2020� 
RESOLVE:
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato 
n° 24/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão e a empresa Link Data Informática e Serviços S/A, cujo a 
vigência de seu 2º Termo Aditivo é até o dia 20/11/2020, a contar de 
20/11/2019, e que tem por objeto a “contratação de empresa para evo-
lução do Sistema de Gestão de Recursos Público – GRP nos módulos 
Compras e Patrimônio, referente à solução ASI”, afim de atender as 
necessidades da CONTRATANTE, conforme documentação constante 
no Processo Sei N° 4010�012307�00084/2019-67:
Gestor Titular: Railton Geber da Rocha – Matricula: 9061231-6
Gestor Substituto: Cintia Christina Araújo Medici Aguiar – 
Matricula:300721-2
Fiscal Titular: André de Magalhães Nascimento, matrícula nº 9314032-1
Fiscal Substituto: Magno Adriano Santos da Costa, 
matrícula nº 9104046-11
Art� 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como 
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao 
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de 
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios 
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso 
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público�
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar�
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o 
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado�
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar�
Art� 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências 
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de 
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal�
Parágrafo Primeiro: Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e 
impedimentos legais dos titulares�
Parágrafo Segundo: Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas pro-
vidências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se te-
nha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los 
de continuarem exercendo suas atribuições�
Art� 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Decreto n° 5�462/2020
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 307, DE 10 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 16 de 
março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 14 de 
março de 2020, e tendo em vista o Despacho, da lavra do Departamento 
Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido no Processo PO-
LÍCIA CIVIL Nº 0001503-0/2020 (SEI Nº 4010�012320�01460/2020-51)�
RESOLVE:
Art� 1º Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família, 
com ônus, nos termos do Art� 127 da Lei Complementar nº 39/93, a ser-
vidora Juliana de Oliveira Costa, ocupante do cargo de Agente de Po-
lícia Civil, matrícula nº 9409173-1, do quadro de pessoal da Delegacia 
Geral da Polícia Civil do Estado do Acre, pelo período de 03 de fevereiro 
de 2020 a 05 de março de 2020�
Art� 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 322, DE 12 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 17 de mar-
ço de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 17 de 
março de 2020, e tendo em vista o Parecer, da lavra do Departamento 
Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido no Processo SEI 
Nº 4010�012320�02099/2020-80
RESOLVE
Art. 1º Conceder, em caráter definitivo, a licença prevista nos termos da 
Lei nº 3�351/2017 c/c a Lei 2�976/2015, para a servidora POLIANA BRI-
TO SARAH, matrícula nº 9128107 – 14, ocupante do cargo de Professor 
P2 30, Classe II, ref� 2, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
da Educação, Cultura e Esportes – SEE, para apenas um turno, perfa-
zendo 20 horas semanais, sem redução dos vencimentos, com efeitos a 
contar da data de 02 de dezembro de 2019
Art� 2º Registre-se� Publique-se e Cumpra-se� 

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 362, DE 25 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5�462 de 16 de 
março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 17 
de março de 2020�
Considerando o Memorando nº 14/SEPLAG/DEPD, de 25 de março de 2020,
R E S O L V E :
Art� 1º - Prorrogar por mais 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituí-
da pela Portaria nº 118/2019/GAB/SEPLAG de 29 de janeiro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado “On Line” nº 12.733 de 05 de fe-
vereiro de 2020, constituindo Comissão com fins de apuração dos fatos 
constantes no Processo Administrativo nº 4010�012337�00004/2020-87�
Art� 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a contar de 21 de março de 2020�
Art� 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 366, DE 26 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o Decreto nº 5�462, de
16 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 17 de 
março de 2020 e tendo em vista o processo nº4004�006564� 00003/2020-44 e,
CONSIDERANDO o Art� 132, da Lei Complementar nº 39/93�

RESOLVE:
Art� 1º - Conceder, a partir de 16 março de 2020, a servidora Polyana 
Diogenes Leão, Gestora de Políticas Públicas, matrícula nº 9104259-4, 
do quadro de pessoal desta Secretaria, 180 dias de Licença Prêmio 
correspondente aos períodos aquisitivos de 01�10�2007 à 29�09�2012 e 
30�09�2012 a 29�09�2017�
Art� 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA SEPLAG Nº 354, DE 19 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 5�462, de 16 de mar-
ço de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.760, de 17 de 
março de 2020, e tendo em vista o Parecer Nº 198/2020, da lavra do 
Departamento Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido 
no Processo SEI: 4010�012320�02165/2020-11
RESOLVE:
Art� 1º Conceder, a pedido, a Licença para Tratar de Interesses Parti-
culares, sem ônus, nos termos do Art� 138 c/c Art� 106, ambos da Lei 
Complementar Nº 39/93, à servidora ARLETE BERNARDINO DE AN-
DRADE, ocupante do cargo de Professor P 2 30 H – Classe I, matrí-
cula nº 224324 – 3, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da 
Educação, Cultura e Esportes – SEE, pelo período de 01 (um) ano, com 
efeitos a contar da data de 02 de fevereiro de 2020�
Art� 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

SESACRE

PORTARIA N° 126 DE 25 DE MARÇO DE 2020�
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, nomeado por 
meio do Decreto n° 4�913, de 26 de dezembro de 2019, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE:
Art� 1º Designar o servidor, OSNI FALCÃO CELESTRINO, para exercer 
a função de Diretor Técnico da Unidade Mista de Porto Walter, sem 
percepção de gratificação.
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registre-se, publique-se e cumpra-se�

Alysson Bestene Lins
Secretário de Estado de Saúde

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 676/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 543/2016 – CPL 04
ADA N° 19-15-0283062
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: ACRELIMP – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
DO OBJETIVO/OBJETO
O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência 
do Contrato em epigrafe, cujo objeto contempla a contratação de em-
presa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas 
e caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e redes de 
esgoto, dedetização, descupinização e desratização, para atender as 
necessidades das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE�
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
A vigência do presente instrumento contratual, bem como sua execução 
ficam prorrogadas de 31/03/2020 a 31/03/2021.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas realizadas por força deste Instrumento correrão, por conta da 
dotação orçamentária, Programa de Trabalho: 10�302�1424�43010000; 
Elemento de Despesa: 3�3�90�39�00 e Fonte de Recurso 400�
DA RATIFICAÇÃO
As demais Cláusulas permanecem inalteradas�
DATA DE ASSINATURA: 04 de março de 2020

ASSINAM: ALYSSON BESTENE LINS SECRETÁRIO DE ESTADO 
DE SAÚDE, PELA CONTRATANTE, RAPHAEL PUEBLO SANTOS DE 
OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL, PELA CONTRATADA�
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TERMO DE CONTRATO Nº 257/2020
INEXIGIBILIDADE – CREDENCIAMENTO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
ADA Nº 19-19-0067270
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE� 
CONTRATADA: SINDOR SERVIÇO INTERDISCIPLINAR DE CONTROLE DA DOR LTDA
DO OBJETO
Constitui objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO, o credenciamento, durante 12 (doze) meses, de empresas ou entidades prestadoras que atuem 
na especialidade médica de ANESTESIOLOGIA, para atendimento em caráter complementar aos usuários do SUS assistidos pela Rede Estadual 
de Saúde, cujos serviços contratados, serão executados na forma de Serviços Presenciais e serão cumpridos nas unidades hospitalares das Re-
gionais de Saúde do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, conforme programação prévia a ser definida pela Secretaria de Estado de Saúde, promovidas 
pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE�

PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)

MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VALOR 
UNITÁRIO R$ Nº SERVIÇO/DIA

PROGRAMA MENSAL PROG� ANUAL

FISICO FINANCEIRO FISICO FINANCEIRO

REGIONAL BAIXO ACRE

RIO BRANCO FUNDHACRE  R$ 1�880,00 14 362 R$ 680�560,00 4344 R$ 8�166�720,00

SENA MADUREIRA HOPS� JOÃO CÂNCIO FERNANDES  R$ 3�760,00 1 31 R$ 116�560,00 372 R$ 1�398�720,00

REGIONAL ALTO ACRE

HOSP� DA MULHER E 
DA CRIANÇA DO JURUÁ HOSP� RAIMUNDO CHAAR  R$ 3�760,00 1 31 R$ 116�560,00 372 R$ 1�398�720,00

REGIONAL DO JURUÁ

CRUZEIRO DO SUL HOSP� DA MULHER E DA 
CRIANÇA DO JURUÁ  R$ 3�760,00 1 31 R$ 116�560,00 372 R$ 1�398�720,00

TARAUACÁ
HOPS� SANÇÃO GOMES  R$ 3�760,00 1 31 R$ 116�560,00 372 R$ 1�398�720,00

MATERNIDADE ETHEL MURIEL  R$ 3�760,00 1 31 R$ 116�560,00 372 R$ 1�398�720,00

VALOR TOTAL R$ 1�263�360,00  R$ 15�160�320,00 

DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
A vigência e execução do presente termo de contrato será contada da data de sua assinatura, tendo estas o prazo de 12(doze) meses�
A critério da CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este contrato pode ser prorrogado, mediante termo aditivo, dentro da vigência 
do prazo anterior, após análise jurídica acerca da sua viabilidade, por períodos subsequentes de até 12 (doze) meses, até o limite máximo de 60 
(sessenta) meses, nos termos do que disposto na Lei Federal nº 8�666/93�
DO PREÇO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 A despesa decorrente deste Termo correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10�302�1424�4303�0000; Elemento de Despesa: 3�3�90�39�00 e 
Fonte de Recurso: 400�
O teto mensal obedecerá aos limites de valores a serem pagos, na forma de vínculos presenciais contratados pela prestação dos serviços efetiva-
mente realizados, em conformidade com o POA�
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 28 de fevereiro de 2020�

ASSINAM: ALYSSON BESTENE LINS SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA�

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2019 – CPL 01
ADA Nº 19-18-0079793
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: KELLYANA CHAGAS DE PINHO - ME
DA RETIFICAÇÃO:
Justifica-se a retificação, para sanar erro técnico de elaboração relativo a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019.
RETIFICAR a descrição do item 01 no encarte da Ata em epígrafe, nos seguintes termos:
LEIA-SE: 
(���)

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2019 - CPL 01
FORNECEDOR: KELLYANA CHAGAS DE PINHO - ME

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA QUANT� P/ 
REGISTRO VALOR UNIT� VALOR TOTAL 

1

200002144 - ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALA-
GEM PRIMARIAPLASTICA LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR 
DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; INSETO DE SUJIDADES E MATERIAIS ES-
TRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO; CONTENDO 1 KG�

KG RECORD 10824 R$ 2,00 R$ 21�648,00 

(���)
DA RATIFICAÇÃO 
As demais informações permanecem inalteradas�
Rio Branco/AC, 09 de janeiro de 2020�

Assinam: PAULO JUSTINO PEREIRA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, EM EXERCÍCIO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E KELLYANA CHA-
GAS DE PINHO REPRESENTANTE LEGAL, PELO FORNECEDOR� AUTARQUIAS
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AUTARQUIAS

IEPTEC

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNO-
LÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE 

PORTARIA Nº 046/2020/GAB/IEPTEC
Rio Branco - Acre, 27 de março de 2020�
O PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI 
Nº 1�695/2005, ALTERADA PELA LC Nº 359/2019, C/C O QUE DISPÕE O DE-
CRETO Nº 2�660/2019 E O ART� 18 DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO,
RESOLVE:
Art� 1º� Designar a Senhora Claudete Del Aguila Sampaio, matrícula nº 
9225064-9, para assumir a Coordenação Pedagógica da Escola Técnica em 
Saúde Maria Moreira da Rocha, unidade descentralizada deste Instituto�
Art� 2º� Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar a partir de 17/03/2020�
Registre-se, 
Publique-se e
Cumpra-se� 

Francineudo Souza da Costa
Presidente 
Decreto n° 2�660/2019

IMAC

PORTARIA Nº 033 DE 26 DE MARÇO DE 2020�
O Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, no uso de 
suas atribuições legais�
R E S O LV E:
Art�1º DESIGNAR, o servidor FREDIS CARVALHO VASQUES, para 
responder pela Representação Regional do Município de Feijó/Ac, do 
Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC�
Art� 2º REVOGAR, a Portaria Nº 026 de 05 de março de 2020�
Art� 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura�
Registre-se, publique-se e cumpra-se�
Rio Branco - AC, 26 de março de 2020�

André Luiz Pereira Hassem
Presidente do IMAC 
Decreto nº 033 de 03/01/19
DOE nº 12�464

MUNICIPALIDADE

ACRELÂNDIA

DECRETO Nº 049 DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências�

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, no uso de suas atri-
buiçõeslegais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que a divulgação oficial de novos casos confirmados 
do Novo Coronavírus, COVID-19, no Estado do Acre, pela Secretaria 
Estadual de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação das medidas adotadas 
pelo Decretos nºs 040 e 045, de 18 e 20 de março de 2020, respecti-
vamente, os quais dispõem sobre as medidas temporárias para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19)�
CONSIDERANDO, por fim, que a situação demanda o emprego urgen-
te de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública;
DECRETA:
Art� 1º Fica determinado que, a partir de 30 de março de 2020, os órgãos 
do Poder Executivo Municipal funcionarão no seguinte horário:
- De 07:00h as 11:00h, expediente para o público e 
- De 13:00h as 17:00h, expediente interno�
§ 1º O horário de atendimento não se aplica aos órgãos vinculados à 
área de saúde�
§ 2º Os órgãos do Poder Executivo Municipal adotarão o horário esta-
belecido no caput deste Artigo enquanto estiverem em vigor as medidas 
temporárias para enfrentamento do novo Coronavírus�
Art� 2º O cidadão poderá acessar os serviços municipais através do portal da 
Prefeitura Municipal de Acrelândia no endereço “www�acrelandia�ac�gov�br”

Art� 3º Fica estabelecido o trabalho remoto como o regime preferen-
cial de desempenho das funções, cujas características assim o permita, 
para os seguintes servidores:
I – os maiores de 60 (sessenta) anos;
II – os portadores de doenças crônicas, comprovadas por laudo ou re-
latório médico;
III – as gestantes; e
IV – os servidores que tenham retornado de viagem dos locais de risco, 
definidos pelo Ministério da Saúde ou OMS, nos 14 (catorze) dias pos-
teriores ao retorno�
§ 1º A critério da chefia imediata, as pessoas referidas neste artigo, que em 
razão da natureza das atividades desempenhadas não puderem executar 
suas atribuições remotamente, poderão ter sua frequência abonada�
§ 2º Recomenda-se a aplicação do contido neste artigo pelas institui-
ções privadas�
Art� 4º Não se incluem na suspensão prevista nas restrições de fun-
cionamento os estabelecimentos médicos, hospitalares, farmacêuticos, 
veterinários, psicológicos e odontológicos, os laboratórios de análises 
clínicas e as clínicas de fisioterapia.
Parágrafo único� Deverão manter suas atividades:
I – a indústria em geral, com atendimento ao público apenas mediante 
agendamento;
II - as empresas que participem, em qualquer fase, da cadeia produti-
va, da distribuição de produtos e da prestação de serviços de primeira 
necessidade para a população, tais como alimentos, medicamentos, 
produtos de limpeza e higiene, água, gás, combustíveis, entre outros;
III - supermercados, mercadinhos e congêneres;
IV – as empresas dos seguintes ramos:
a) postos de gasolina;
b) restaurantes localizados em rodovias;
c) oficinas localizadas em rodovias;
d) agropecuárias;
e) lavanderias;
f) borracharias;
g) call center;
h) chaveiros;
i) bancos e lotéricas;
j) construção civil;
k) hotéis, para os clientes já hospedados ou para novos, desde que no 
interesse da administração pública;
l) funerária;
m) telecomunicações e manutenção de redes elétricas e de telefonia e internet�
V – com prévio agendamento do cliente e redução do número de funcio-
nários no local, as empresas dos seguintes ramos:
a) óticas;
b) oficinas mecânicas urbanas;
d) pet shops�
VI – as empresas não elencadas nos incisos anteriores, desde que uti-
lizem exclusivamente os serviços de delivery ou atendimento remoto�
Art� 5º� O Poder Público Municipal recomendar evitar aglomerações e 
controlar o acesso ao seu interior das empresas� 
Art� 6º Ficam revogados os Art� 7º e Art� 9º, do Decreto nº 040, de 18 
de março de 2020 e o todo o Decreto nº 045, de 20 de março de 2020� 
Art� 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogan-
do-se as disposições em contrário�
Acrelândia-Acre, 27 de março de 2020�

Ederaldo Caetano de Sousa
Prefeito de Acrelândia

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ACRELANDIA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2020
Primeiro aditamento contratual que celebram a PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ACRELANDIA e a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSES-
SORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº: 05�340�639/0001-
30, conforme cláusulas e condições que seguem 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de ser-
viços, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA, com 
sede na Av� Governador Edmundo Pinto n° 810 – Centro, em Acrelân-
dia, inscrito no CNPJ sob o nº 84�306�737/0001-27, neste ato represen-
tado por seu representante legal, prefeito Municipal Ederaldo Caetano 
de Souza, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ins-
crita no CNPJ nº: 05�340�639/0001-30, situada à Calçada Canopo, nº 
11, 2º andar, sala 03 – Centro Apoio II, Bairro Alphaville – Santana de 
Parnaíba – SP, neste ato representado pelo Senhor Genival de Oliveira 
Luz, portador do CPF nº 110�121�148-21, na qualidade de vencedora 
do Pregão Presencial nº 004/2020, doravante denominada CONTRATA-
DA, de comum acordo resolvem aditar o contrato original, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas�, RESOLVE APOSTILAR 
AO CONTRATO Nº 060/2020, para incluir a dotação orçamentária no 
referido Contrato conforme descrição abaixo indicada:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Fica incluída no contrato a seguinte Funcional Programática:
Projeto Atividade: 1019 – Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos
Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00 – material de consumo 
Fonte: 007
Permanece inalterado, em seu inteiro teor, o restante do Contrato nº 
060/2020
Acrelândia/AC, 27 de Março de 2020�

Ederaldo Caetano de Sousa
Prefeito de Acrelandia

MÂNCIO LIMA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº� 49/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020�

O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas�
D E C R E T A:
Art� 1º Ficam nomeados os membros do Conselho de Acompanhamento 
e Controle Social CACs- FUNDEB para o biênio 2020/2022:
Representantes de pais de alunos da Educação Básica Pública:
Titular: Jocicleide de Lima Guedes /CPF n°749�859�492-72
Titular: José Alisson dos Reis da Silva/CPF n°625�030�302-20
Suplente: Antônio Cândido Lima Flor/CPF n°808�815�642-49
Suplente: José Eliton Dias da Silva/CPF n°747�956�512-72
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Amazonino Costa da Silva/CPF n°:705�179�392-66
Suplente: Fernanda Amorim da Silva/CPF n°:022�163�812-17
Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: José Alcione de Carvalho Benevides/CPF n°:435�319�202-78
Suplente: Elângela Maria Silva Xavier/CPF n°:800�621�722-04
Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Cliciane Chaves Rocha/CPF n°:521�718�102-15
Suplente: Maria Edmunda Lopes Bezerra/CPF n°:484�325�632-34
Representantes dos diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: José Arcanjo Ferreira Leite/CPF n°:308�789�772-87
Suplente: Lucicleia Guimarães Araújo/CPF n°:830�52�202-00
Representantes dos Servidores Técnicos- Administrativos das Escolas 
Básicas Públicas:
Titular: Anailta da Silva Dantas/CPF n°:584�386�612-20
Suplente: Marnizia Souza Costa/CPF n°:777�390�512-68
Representantes do Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto:
Titular: Tarciso Oliveira de Andrade/CPF n°:752�738�292-91
Suplente: Leidmar Alencar da Silva/CPF n°:594�783�062-00
Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Regilene Bezerra da Silva/CPF n°:737�035�322-20
Suplente: Jeneanes da Costa Souza/CPF n°:631�572�922-34
Representantes dos Estudantes secundaristas:
Titular: Francinete do Nascimento Almeida/CPF n°:080�119�552-76
Suplente: Ricardo Felipe Lima Pinheiro/CPF n°:079�681�282-93
Art� 2º� Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do as disposições em contrário em especial o Decreto nº� 035/2020, de 
11 de março de 2020�
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, 27 DE MARÇO 
DE 2020
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE� 

Isaac de Souza Lima
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº�050/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020�

O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas e mediante Decreto n°38/2020 
de 18 de Março de 2020�
D E C R E T A:
Art� 1º� Ficam nomeados os membros do CENTRO DE EMERGÊNCIA 
PARA RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (COE-nCoV):
Ajucilene Gonçalves Mota – Secretaria Municipal de Saúde 
Pedro Gomes de Figueiredo - Coordenador Vigilância Epidemiológica�

Marineis Araújo Rodrigues - Coordenadora Atenção Básica�
Rosaldo Marques da Silva – Secretaria Municipal Especial
Taidison Lima da Silva – Secretaria Municipal de Gabinete
Kellen Cristina lima - Secretaria de Meio Ambiente�
Jean de Almeida Figueiredo - Coordenador Municipal de Defesa Civil�
Eriton Maia de Macedo - Secretaria Municipal de Educação�
Maria Naisla da Silva – Secretaria Municipal de Assistência Social�
Art� 2º� Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se as disposições em contrário, em especial o DECRETO 
Nº�039/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020�
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, 18 DE MARÇO 
DE 2020�
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE�

Isaac de Souza Lima
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº� 051/2020, DE 27 DE MARÇO DE 2020�

Declara Situação de Emergência em áreas ribeirinhas do Município de 
Mâncio Lima afetadas por Inundações - 1�2�1�0�0, conforme IN/MI 02/2016�

ISAAC DE SOUZA LIMA, Prefeito do Município de Mâncio Lima, loca-
lizado no Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e pelo inciso VI, do artigo 8º, da Lei Federal 
no 12�608, de 10 de abril de 2012� 
CONSIDERANDO:
I – Que o volume intenso de chuvas dos últimos dias causou a inunda-
ção de diversas áreas ribeirinhas situadas no perímetro do Município de 
Mâncio Lima;
II – Que foram afetadas uma média de 356 (trezentas e cinquenta e 
seis) famílias situadas nos Rios Môa e Azul, bem como em seus afluen-
tes Igarapé Timbaúba, Igarapé Meia Dúzia, Paraná dos Batistas, Zumira 
e Novo Recreio;
III – Os danos humanos, materiais e de produção causados pela inun-
dação, que atingiu toda a população ribeirinha, alagando habitações, 
escola e causando prejuízos para a economia privada;
IV - Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 
D E C R E T A:
Art� 1º� Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do 
Município mencionadas neste decreto, bem como as constantes no 
Formulário de Informações de Desastre - FIDE e demais documentos 
anexos, em virtude do desastre classificado e codificado como Inunda-
ções - 1�2�1�0�0, conforme IN/MI 01/2016� 
Art� 2º� Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 
atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do 
cenário e reconstrução�
Art� 3º� Autoriza-se a convocação de servidores em férias e voluntários 
para reforçar as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de facili-
tar as ações de assistência à população afetada, sob a coordenação da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil�
Art� 4º� De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do artigo 
5º, da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas 
e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de 
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou realizar qualquer medida 
emergencial atinente ao caso;
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano�
Parágrafo único� Será responsabilizado o agente da defesa civil ou au-
toridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas 
com a segurança global da população� 
Art� 5º� De acordo com o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8�666 de 
21�06�1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000), em situação emergência, se necessário, ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários 
às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, des-
de que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oiten-
ta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização 
do desastre, vedada a prorrogação dos contratos�
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Art� 6º� De acordo com o artigo 167, § 3º da CF/88, é admitido ao Poder 
Público, em Situação de Emergência, a abertura de crédito extraordiná-
rio para atender a despesas imprevisíveis e urgentes�
Art� 7º� Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação� 

GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, EM 27 DE MAR-
ÇO DE 2020�
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE�

Isaac de Souza Lima
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL URBANO

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 27 DE MARÇO DE 2020
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, órgão 
do controle social dos recursos destinados à Política Municipal de Assis-
tência Social, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 
n° 085 de 10 de outubro de 1996, e a Lei n° 8�742 de 07 de dezembro 
de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e�
RESOLVE:
Art� 1° - Aprovar a Emenda Parlamentar N° 2020040190018 referente 
à Estruturação da Rede de Serviço do SUAS, no âmbito da proteção 
básica no valor de R$ 100,000,00 (cem mil reais) a ser executado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social�
Art 2° - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário�
Manoel Urbano, 27 de março de 2020�

Ângela Maria da Silva Portela
Presidente do CMAS

PORTO ACRE

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONVITE Nº 002/2020
 A Prefeitura Municipal de Porto Acre, por intermédio da Comissão Per-
manente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº� 1�763, de 
02/01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, edição nº 
12�714 do dia 07/01/2020, em atendimento o disposto no § 3º do Art� 
109 da Lei Federal nº 8�666/93 e suas alterações, bem como, o subitem 
12�6 do edital, TORNA PUBLICO aos licitantes participantes do CON-
VITE Nº 002/2020, pelo regime de Empreitada por Preço Global, pelo 
critério de menor preço, tendo como objeto a Contratação de Empresa 
de Engenharia para Construção de Bueiros, em atendimento ao Con-
trato de Repasse nº 872448/2018, visando atender as necessidades 
da prefeitura Municipal de Porto Acre – AC, que a licitante SARAIVA 
ENGENHARIA LTDA interpôs RECURSO ADMINISTRATIVO contra a 
DESCLASSIFICAÇÃO de sua Proposta de Preço na referida licitação�
Desse modo, ficam as licitantes devidamente intimadas, para querendo 
no prazo legal de 02 (dois) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 
AO RECURSO INTERPOSTO (Contrarrazões), conforme faculta o § 3º 
do Art� 109 da Lei Federal nº 8�666/93 e suas alterações, contados da 
forma do Art� 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente comuni-
cação, ficando aos autos do recurso e do procedimento licitatório com 
vista franqueada aos interessados� 
Porto Acre – AC, 27 de março de 2020�

LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Pregoeiro e Presidente da CPL
PORTARIA Nº 001/2018

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020
PROCESSO Nº 025/2020
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a ele 
conferidas, com fundamento no Art� 24 Inciso V c/c Art� 26 inciso da 
Lei nº 8�666/93 e Decreto Federal nº 9�412 de 18 de junho de 2018, e 
CONSIDERANDO, emissão do Parecer Jurídico e do Controle Interno 
Municipal favoráveis, RESOLVE: RATIFICAR o Processo de Dispensa 
de Licitação nº 005/2020, tendo como objeto a Aquisição de Recargas 

de Gás de Cozinha de 13 kg, visando atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Porto Acre, em favor da empresa J� ANDRADE DA 
SILVA, inscrita no CNPJ sob n° 04�764�612/0001-01, com valor global 
de R$ 51�300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais)�
Porto Acre – AC, 24 de março de 2020�

Benedito Cavalcante Damasceno 
Prefeito Municipal de Porto Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
PROCESSO nº 004/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 
Quadra de Esportes com Grama Sintética, em atendimento ao Convê-
nio 874701/2018, visando atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Acre – AC�
VALOR: R$ 340�922,50 (trezentos e quarenta mil, novecentos e vinte e 
dois reais e cinquenta centavos); 
VIGÊNCIA: A contar da data de assinatura até 31 de dezembro de 2020�
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes deste contra-
to correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: Programa 
de Trabalho: 06�01�27�812�2009�1�035 – Esporte e Lazer no Município 
- Elemento de Despesa: 4�4�90�51�00�00�00�00 - Obras e Instalações - 
Fonte de Recurso: 006 e 001�
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 17 de março de 2020� 

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de 
Porto Acre (Contratante) e o Sr� João Tiburtino de Miranda pela empresa 
CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (Contratada)�

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: J� ANDRADE DA SILVA
OBJETO: Aquisição de Recargas de Gás de Cozinha de 13 kg, visando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto Acre� 
VALOR GLOBAL: R$ 51�300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais); 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até 31 (trinta 
e um de dezembro de 2020�
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa de Trabalho: 05�01�2�007 – Manutenção da Secretaria Muni-
cipal de Administração - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 
– Material de Consumo - Fonte: 001�
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Programa de Trabalho: 09�10�2�027 – Manutenção das Ações básicas 
de saúde - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de 
Consumo - Fonte: 013�
Programa de Trabalho: 09�10�2�073 – Temporário DP piso de atenção 
básica - PAB - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material 
de Consumo - Fonte: 014�
Programa de Trabalho: 09�10�2�081 – Piso de atenção básica (PAB) - 
PAB - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Con-
sumo - Fonte: 014�
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa de Trabalho: 08�01�2�014 – Manutenção e Desenvolvimento 
das Ações da Secretaria Municipal de Educação – Elemento de Despe-
sa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Consumo - Fonte: 012�
Programa de Trabalho: 08�01�2�021 – Manutenção do Ensino Funda-
mental - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de 
Consumo - Fonte: 012�
Programa de Trabalho: 08�10�2�023 – Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental (APOIO) - Elemento de Despesa: 
3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Consumo - Fonte: 005�
Programa de Trabalho: 08�01�2�074 – Manutenção do Programa Salário 
Educação - QSE - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Ma-
terial de Consumo - Fonte: 016�
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de Trabalho: 10�01�2�071 – Manutenção do Gabine-
te da Secretaria de Assistência Social - Elemento de Despesa: 
3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Consumo - Fonte: 001�
Programa de Trabalho: 10�01�2�037 – Apoio a organização e ges-
tão do programa bolsa família – IGD -PBF - Elemento de Despesa: 
3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Consumo - Fonte: 017�
Programa de Trabalho: 10�01�2�044 – Serviços de Proteção Social Bá-
sica - Elemento de Despesa: 3�3�90�30�00�00�00�00 – Material de Con-
sumo - Fonte: 017�
FUNDAMENTO LEGAL: Art� 24 inciso V c/c com Art� 26 da Lei nº 8�666/93� 
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 25 de março de 2020� 

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de 
Porto Acre (Contratante) e o Sr� José Andrade da Silva pela empresa J� 
ANDRADE DA SILVA (Contratada)�

RIO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 237 DE 27 DE MARÇO DE 2020

“Prorroga prazos fixados nos Decretos Municipais nº 196, de 17 de mar-
ço de 2020 e nº 200, de 19 de março de 2020�”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do 
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art� 58, incisos V e 
VII da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando a necessidade de complementação das ações fixadas 
por meio do Decreto Municipal nº 196, de 17 de março de 2020, que 
declarou Situação de Emergência em Saúde;
Considerando o Decreto Municipal nº 200, de 19 de março de 2020, que 
estabelece medidas excepcionais e temporárias de expediente adminis-
trativo e atendimento ao público no âmbito do Município de Rio Branco;
Considerando, o alinhamento com dirigentes de instituições de ensino 
públicas e privadas, com atuação no Município de Rio Branco, por meio 
de videoconferência realizada em 27 de março de 2020;
Considerando, ainda, a recomendação do Comitê de Enfrentamento e 
Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coro-
navírus (COVID-19) – CEME-COVID19,
DECRETA:
Art. 1º A fim de dar integral cumprimento, no âmbito do Município Rio 
Branco, às medidas fixadas nos Decretos Municipais nº 196, de 17 de 
março de 2020, alterado pelo Decreto nº 223, de 23 de março de 2020, 
e nº 200, de 19 de março de 2020, ficam:
I – PRORROGADAS para o dia 10 de abril de 2020 as seguintes medidas:
a) a suspensão das aulas presenciais nas unidades das redes de ensino 
pública e privada do Município de Rio Branco;
b) a suspensão das visitas ao público acolhido em abrigos e instituições 
de longa permanência municipais (próprios e da rede parceira);
c) a suspensão dos prazos nos processos administrativos, tais como 
os das sindicâncias, processos administrativos disciplinares, para inter-
posição de reclamações ou recursos administrativos, inclusive os tri-
butários, os decorrentes de atos de nomeações, posse e exercício dos 
servidores efetivos ou temporários e recadastramento de servidores;
d) a jornada de trabalho por regime de escala e a instituição do trabalho 
remoto no âmbito do Município de Rio Branco;
e) a suspensão dos atendimentos nas Centrais de Atendimento ao Cidadão;
f) a suspensão da utilização de auditórios, centros culturais, equipamen-
tos esportivos, parques municipais e de outros locais de uso coletivo no 
âmbito municipal�
Art� 2º Os prazos dispostos neste Decreto poderão ser prorrogados por 
iguais períodos, conforme exigir a situação epidemiológica do Município 
de Rio Branco�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura�
Rio Branco – Acre, 27 de março de 2020, 132º da República, 118º do Trata-
do de Petrópolis, 59º do Estado do Acre e 137º do Município de Rio Branco

Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 078/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�

Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
122/2015, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a JWC 
MULTISERVIÇOS LTDA, sendo Pregão SRP nº 030/2015, tendo como ob-
jeto Prestação de Serviços de Agente de Portaria Diurno, para atender as 
demandas das dependências das Unidades Escolares municipais e Unida-
des Administrativas da Secretaria Municipal de Educação – SEME� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: André Gustavo Crespo da Silva – Matrícula: 702�790-1
Fiscal Substituto: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978- 1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário�
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se�
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 079/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES dos Contratos 
nº 105/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA, sendo Pregão SRP nº 
063/2018, tendo como objeto prestação de Serviços Terceirizados de 
Vigilância Eletrônica através de SISTEMA DIGITAL DE CÂMERAS DE 
MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO (CFTV) COM ACESSO 
REMOTO via IP (Internet Protocol) E SISTEMA DE ALARMES, Monito-
rada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto 
de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronta Resposta, com forne-
cimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do 
sistema de alarme, mediante cessão gratuita (comodato)� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: André Gustavo Crespo da Silva – Matrícula: 702�790-1
Fiscal Substituto: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978- 1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário�
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se�
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 080/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
001/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a JWC 
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MULTISERVIÇOS LTDA, sendo Pregão SRP nº 082/2019, tendo como 
objeto Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização 
de por metro quadrado, de áreas internas e externas de prédios, mo-
biliários, equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra, forneci-
mento de produtos e materiais necessários, para atender as demandas 
das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Rio Branco/Acre, Lote I� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978- 1
Fiscal Substituto: André Gustavo Crespo da Silva – Matrícula: 702�790-1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário�
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se�
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 081/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
002/2020, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a ASA 
– AGÊNCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA, sendo Pregão SRP nº 
082/2019, tendo como objeto Prestação de serviços de limpeza, con-
servação e higienização de por metro quadrado, de áreas internas e 
externas de prédios, mobiliários, equipamentos, visando à obtenção de 
adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de 
mão-de-obra, fornecimento de produtos e materiais necessários, para 
atender as demandas das Unidades de Ensino e Prédios Administrati-
vos da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco/Acre, Lote II� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: Maria Roxiane dos Santos Oliveira – Matrícula: 703730-1 
Fiscal Substituto: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978-1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário�
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se�
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 082/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
015/2016, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANÇA - EIRELI, sendo Pregão 
por SRP nº 117/2014, tendo como objeto Prestação de serviços tercei-
rizados de Segurança e Vigilância Patrimonial Noturna Desarmada, de 
forma contínua, com o intuito de proteger as dependências das Unida-
des Escolares Municipais (Urbanas e Rurais) e Unidades Administrati-
vas da Secretaria Municipal de Educação – SEME� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: Maria Roxiane dos Santos Oliveira – Matrícula: 703730-1 
Fiscal Substituto: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978-1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa;
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ativi-
dades descritas nos art� 4º, incisos I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário�
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se� 
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 083/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
055/2017, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
MASTER SERVIÇOS EIRELE EPP, sendo Pregão SRP nº 135/2016, 
tendo como objeto prestação de serviços terceirizados de Apoio Técnico 
Administrativo e Operacional (Atividade Meio), de natureza contínua, 
visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa e Unida-
des de Ensino da Secretaria Municipal de Educação - Acre� 
Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: André Gustavo Crespo da Silva – Matrícula: 702�790-1 
Fiscal Substituto: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978-1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário� 
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se� 
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/GAB/SEME/Nº 084/2020 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº� 054, DE 16 DE JANEIRO 
DE 2019�
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como EXECUTORES do Contrato nº 
056/2017, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a JWC 
MULTISERVIÇOS LTDA, sendo Pregão SRP nº 135/2016, tendo como 
objeto prestação de serviços terceirizados de Apoio Técnico Adminis-
trativo e Operacional (Atividade Meio), de natureza contínua, visando 
o adequado funcionamento da estrutura administrativa e Unidades de 
Ensino da Secretaria Municipal de Educação - Acre� 
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Gestor Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula: 712�414-1
Fiscal Titular: Paula Valeria de Oliveira Moura – Matrícula: 709978- 1
Fiscal Substituto: André Gustavo Crespo da Silva – Matrícula: 702�790-1
Fiscal Setorial Titular: Gestor da Unidade ou Chefe da Unidade Administrativa;
Fiscal Setorial Substituto: Coordenador Administrativo da Unidade Es-
colar ou Servidor Designado pelo Chefe da Unidade Administrativa�
Art� 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art� 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de 
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos� 
Art. 3º Durante a ausência do fiscal titular, todas as obrigações relativas 
ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assu-
midas pelo fiscal substituto. 
Art� 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário� 
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se� 
Rio Branco – AC, 23 de março de 2020�

Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS

PORTARIA Nº 40 DE 2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 
16 de janeiro de 2019, resolve:  
Art� 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e 
a Empresa a seguir enunciada:
Processo Administrativo nº: 005/SASDH/2019 Contrato n°032/2016�
Contratado: MARCOS AURÉLIO MARQUES DE SOUZA 
Objeto: Cujo objeto é a Locação de Veículo, Tipo passeio, Marca Che-
vrolet, Modelo Onix, Ano Fab� 2017, Mod� 2018, Cor Branca, Placa QRA 
- 7540, com condutor, para atender as demandas da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH�   
Data da assinatura do contrato: 27 de março de 2020�
Vigência do contrato (início e término): 30 de março de 2020 a 29 de 
março de 2021�
I – Executor Titular: André Vieira Louzada
Matrícula: 712282-1
Telefone: (68) 99971-0012
II – Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi
Matrícula: 711600-1
Telefone: (68) 3211-2951
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos à data de assinatura do Contrato�
Rio Branco – Acre, 27 de março de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS

PORTARIA Nº 41 DE 2020
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 
16 de janeiro de 2019, resolve:  
Art� 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e 
a Empresa a seguir enunciada:
Processo Administrativo nº: 009/SASDH/2019 Contrato n°012-A/2015�
Contratada: SERÍAMES DAMÁSIO MOREIRA DE OLIVEIRA 
Objeto: Locação de um imóvel, situado na Rua Antônio Pessoa Jucá, nº 
810, bairro: Tancredo Neves, destinado unicamente ao funcionamento 
do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, para atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SASDH�      
Data da assinatura do contrato: 30 de março de 2020�
Vigência do contrato (início e término): 01 de abril de 2020 a 31 de 
março de 2021�
I – Executor Titular: Cláudia De Paoli�

Matrícula: 712058-1
Telefone: (68) 99229-7079
II – Executor Substituto: Hellen Alline de Araújo Fidelis�
Matrícula: 703281-3
Telefone: (68) 99969-2060
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos à data de assinatura do Contrato�
Rio Branco – Acre, 30 de março de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS

Nº do Termo Aditivo: 4º
Nº do Contrato: 032/2016
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e o Srº 
Marcos Aurélio Marques de Souza, inscrito no CPF n° 633�324�692-15�
Objeto: Locação de veículo, tipo passeio, marca Chevrolet, Modelo Onix, 
Ano Fab�2017, Mod� 2018, Cor Branca, Placa QRA- 7540, com condutor�
Objeto do aditamento: Prorrogação da Vigência e Reajuste do valor contratual�
Vigência do Aditamento: 30 de março de 2020 a 29 de março de 2021�
Fica reajustado a partir do dia 30 de março de 2020, o valor do contrato 
para o valor mensal de R$ 1�930,21 (Hum mil, novecentos e trinta re-
ais e vinte e um centavos), correspondente ao acréscimo percentual de 
6,37% fonte IGP-M�
A despesa decorrente da execução dos serviços correrá por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 01�020�605�08�244�0205�2463�0000;
01�020�605�08�244�0205�2464�0000 
Elemento de Despesa: 3�3�90�36�00�00�00� 
Fonte: 117� 
O contratado se obriga a manter durante toda a execução do contrato as 
condições de habilitação, qualificação e as obrigações por ela assumi-
das, conforme dispõe o art� 55, V e XIII, da Lei nº 8�666/93, incluindo o 
que prevê o art� 1º, 2º e 16º do Decreto Municipal nº 1�127/2014� 
As demais cláusulas do contrato continuarão inalteradas, tornando-se 
prejudicadas apenas aquelas que contrariem o presente termo� Por es-
tarem às partes de pleno acordo com tudo o que aqui fica determinado, 
CONTRATANTE e CONTRATADO�
Fundamento Legal: Art� 57, II, da Lei Federal nº 8�666/1993, e demais 
normas legais pertinentes�
Local e Data: Rio Branco, 27 de março de 2020�

Assinam: A Sra� Secretária, Núbia Fernanda Greve de Musis, pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH 
e o Srº Marcos Aurélio Marques de Souza�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS

Nº do Termo Aditivo: 5º
Nº do Contrato: 012-A/2015
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e 
a Srª SERÍAMES DAMÁSIO MOREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF 
n° 307�819�732-87
Objeto: Locação de um imóvel, situado na Rua Antônio Pessoa Jucá, nº 810, 
bairro: Tancredo Neves, destinado unicamente ao funcionamento do Centro 
de Referência de Assistência Social – CRAS, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH�
Objeto do aditamento: Prorrogação da Vigência e Reajuste do valor contratual�
Vigência do Aditamento: 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021�
Fica reajustado a partir do dia 01 de abril de 2020, o valor do contrato 
para o valor mensal de R$ 11�586,90 (Hum mil, quinhentos e oitenta e 
seis reais e noventa centavos), correspondente ao acréscimo percentu-
al de 5,04% fonte IGP-M�
A despesa decorrente da execução dos serviços correrá por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 01�020�605�08�244�0205�2363�0000;
01�020�605�08�244�0205�2464�0000 
Elemento de Despesa: 3�3�90�36�00�00�00� 
Fonte: 117� 
O contratado se obriga a manter durante toda a execução do contrato as 
condições de habilitação, qualificação e as obrigações por ela assumi-
das, conforme dispõe o art� 55, V e XIII, da Lei nº 8�666/93, incluindo o 
que prevê o art� 1º, 2º e 16º do Decreto Municipal nº 1�127/2014� 
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As demais cláusulas do contrato continuarão inalteradas, tornando-se 
prejudicadas apenas aquelas que contrariem o presente termo� Por es-
tarem às partes de pleno acordo com tudo o que aqui fica determinado, 
CONTRATANTE e CONTRATADO�
Fundamento Legal: Art� 57, II, da Lei Federal nº 8�666/1993, e demais 
normas legais pertinentes�
Local e Data: Rio Branco, 30 de março de 2020�

Assinam: A Sra� Secretária, Núbia Fernanda Greve de Musis, pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH 
e a Srª Seríames Damásio Moreira de Oliveira�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SAFRA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº� 025/2019
Processo Administrativo nº 148/2019
Pregão Eletrônico nº� 007/2019 – CEL
Fonte: 06 (Convênio) e 01 (Contrapartida)
Convênio nº 867136/2018/SUDAM
PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico 
– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº� 04�034�583/0017-90, com sede 
na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº� 2003, CEP 
69�912-290, neste Município, e do outro lado a empresa TENDAS ALU-
BAN LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ/
MF sob o Nº 22�949�065/0001-10 e Inscrição Estadual nº 258734736 
com sede na Avenida Industrial João Francisco da Motta, nº 250 Bairro 
Nordeste – Natal/RN, CEP 59�042095�
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO E PRORROGAÇÕES Constitui-
-se objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato nº� 025/2019, de 29 de fevereiro 2020 até 29 de setembro 
de 2020� 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: A pror-
rogação de prazo do presente contrato é justificável, uma vez que os 
produtos ainda se encontram em fase de confecção e o contrato venceu 
em 29/02/2020, levando em consideração que só poderá ser pago na 
Plataforma + Brasil se o contrato estiver vigente faz-se necessária a 
prorrogação para que seja possível efetuar o pagamento após a entrega 
dos objetos� 
Parágrafo Primeiro: A Cláusula Sexta – Da Vigência do Contrato 
025/2019, estabelece que: o Contrato decorrente do Pregão Eletrônico 
007/2019 terá vigência a partir da sua assinatura até o dia 31/12/2019, 
podendo ser prorrogado até o vencimento do Convênio, que deu origem 
ao mesmo, consoante o art. 57, caput, da Lei n˚ 8.666/93, podendo ser 
prorrogado por igual período, caso haja necessidade e o Convênio SI-
CONV nº 867136/2018 também tenha seu prazo estendido� 
Parágrafo Segundo: Este Termo Aditivo do contrato 025/2019 poderá ter 
seu prazo prorrogado caso o objeto não seja executado até a data final 
do mesmo, e o Convênio tenha sua data de vigência alterada� 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL Este aditivo reger-se-á 
em conformidade com art� 57, da Lei 8�666/93 e suas alterações� 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusu-
las do Contrato originário ficam inalteradas. 
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO A Con-
tratante providenciará a publicação no D� O� E, em resumo, do presente 
Termo Aditivo� 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO O Foro do presente Termo será o da 
Comarca de Rio Branco, capital do Estado do Acre, excluído qualquer 
outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se 
o presente termo com 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido 
e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram� 
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - AC, 28 de fevereiro de 2020�

SIGNATÁRIOS: Paulo Sérgio Braña Muniz – Secretaria Municipal 
de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico – SAFRA 
(Contratante) e Luiz Carlos Cunha Neto – Tendas Aluban Ltda - ME 
(Contratada)�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SAFRA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
Contrato nº� 025/2019
Processo Administrativo nº 148/2019
Pregão Eletrônico nº� 007/2019 – CEL

Fonte: 06 (Convênio) e 01 (Contrapartida)
Convênio nº 867136/2018/SUDAM
PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico 
– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº� 04�034�583/0017-90, com sede 
na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº� 2003, CEP 
69�912-290, neste Município, e do outro lado a empresa TENDAS ALU-
BAN LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ/
MF sob o Nº 22�949�065/0001-10 e Inscrição Estadual nº 258734736 
com sede na Avenida Industrial João Francisco da Motta, nº 250 Bairro 
Nordeste – Natal/RN, CEP 59�042095�
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO E PRORROGAÇÕES Constitui-
-se objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vi-
gência do Contrato nº� 025/2019, de 31 de dezembro 2019 até 29 de 
fevereiro de 2020� 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA PRORROGAÇÃO A prorro-
gação de prazo do presente contrato é justificável, uma vez que os re-
cursos do Convênio que deu origem e este contrato só foram liberados, 
Governo Federal, em 22/11/2019, quando foram realizados os empe-
nhos e emitida Ordem de Entrega para as Empresas, dessa forma, o 
prazo não foi hábil para a entrega e pagamento dos objetos do Contrato 
025/2019, considerando que a empresa compra os produtos em outros 
Estados� Desse modo, fez necessária a prorrogação para que se tenha 
tempo suficiente para o recebimento e pagamento dos objetos. 
Parágrafo Primeiro: A Cláusula Sexta – Da Vigência do Contrato 
025/2019, estabelece que: o Contrato decorrente do Pregão Eletrônico 
007/2019 terá vigência a partir da sua assinatura até o dia 31/12/2019, 
podendo ser prorrogado até o vencimento do Convênio, que deu origem 
ao mesmo, consoante o art. 57, caput, da Lei n˚ 8.666/93, podendo ser 
prorrogado por igual período, caso haja necessidade e o Convênio SI-
CONV nº 867136/2018 também tenha seu prazo estendido� 
Parágrafo Segundo: Este Termo Aditivo do contrato 025/2019 poderá ter 
seu prazo prorrogado caso o objeto não seja executado até a data final 
do mesmo, e o Convênio tenha sua data de vigência alterada� 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL Este aditivo reger-se-á 
em conformidade com art� 57, da Lei 8�666/93 e suas alterações� 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusu-
las do Contrato originário ficam inalteradas. 
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO A Con-
tratante providenciará a publicação no D� O� E, em resumo, do presente 
Termo Aditivo� 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO O Foro do presente Termo será o da 
Comarca de Rio Branco, capital do Estado do Acre, excluído qualquer 
outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se 
o presente termo com 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido 
e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram� 
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco - AC, 31 de dezembro de 2019�

SIGNATÁRIOS: Paulo Sérgio Braña Muniz – Secretaria Municipal 
de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico – SAFRA 
(Contratante) e Luiz Carlos Cunha Neto – Tendas Aluban Ltda - ME 
(Contratada)�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SAFRA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº� 025/2019
Processo Administrativo nº 148/2019
Pregão Eletrônico nº� 007/2019 – CEL
Fonte: 06 (Convênio) e 01 (Contrapartida)
Convênio nº 867136/2018/SUDAM
PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico 
– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº� 04�034�583/0017-90, com sede 
na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº� 2003, CEP 
69�912-290, neste Município, e do outro lado a empresa TENDAS ALU-
BAN LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ/
MF sob o Nº 22�949�065/0001-10 e Inscrição Estadual nº 258734736 
com sede na Avenida Industrial João Francisco da Motta, nº 250 Bairro 
Nordeste – Natal/RN, CEP 59�042095�
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DO PARÁGRAFO DE LI-
VRE ACESSO Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo a inclu-
são do 3º § à CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSA-
BILIDADES DA CONTRATADA� Além das obrigações já citadas na 
referida cláusula sétima do Contrato nº 029/2019, em atendimento 
ao disposto ao Artigo 42 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
acrescente-se o Parágrafo Terceiro: 
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Parágrafo Terceiro – Em conforme disposto no Artigo 43, da Portaria Interministerial nº 424/2016, que obriga a CONTRATADA a conceder livre 
acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto do contrato, para os servidores do órgão ou entidade pública CON-
CEDENTE e dos órgãos de controles interno e externo� 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL Este aditivo reger-se-á em conformidade com art� 57, da Lei 8�666/93 e suas alterações� 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusulas do Contrato originário ficam inalteradas. 
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO A Contratante providenciará a publicação no D� O� E, em resumo, do presente 
Termo Aditivo� 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO O Foro do presente Termo será o da Comarca de Rio Branco, capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro� 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado 
conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram�
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco- AC, 11 de dezembro de 2019�

SIGNATÁRIOS: Paulo Sérgio Braña Muniz – Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico – SAFRA (Contratante) e 
Luiz Carlos Cunha Neto – Tendas Aluban Ltda - ME (Contratada)�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA 

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato 
N° do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo�
N° do Contrato: 0612019� 
N° do Processo: PROCESSO Nº 071/2019 – CEL/PMRB 
Partes: O Município de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, e, do outro, como contratada 
Empresa AZ Comércio Serviço e Representações Imp� e Exp� Ltda�
Objeto do Contrato: Serviços de Estrutura para os Desabrigados pela Enchente do Rio Acre 2019/2020 – Lote 07, no Município de Rio branco – Acre�
Valor do Contrato: R$ 169�078,22 (cento e sessenta e nove mil, e setenta e oito reais e vinte dois centavos)
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto a Adequação da Planilha Orçamentária, referente ao contrato dos Serviços de 
Estrutura para os Desabrigados pela Enchente do Rio Acre 2019/2020 – Lote 07, no Município de Rio branco – Acre, parte integrante deste aditivo, 
fica acrescido o valor de R$ 945,27 (novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor global ao contrato de R$ 
20�517,00 (vinte mil, quinhentos e dezessete reais
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art� 65, § 1º, da Lei 8�666/93 e suas alterações� 
Vigência do Contrato: início em 26/12/2019 e término 23/04/2020�
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01�017�001�06�182�0103�2161�0000 e 01�017�001�15�451�0106�2172�0000 - Elemento de Despesa: 
33�90�39�00 – Fonte de Recurso: 101 (RP)�

Signatários: Contratante: Edson Rigaud Viana Neto - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Signatários: Contratada: Sóstenis da Silva Taumaturgo - AZ Comércio Serviço e Representações Imp� e Exp� Ltda�

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS – SEFIN
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISODE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS acima mencio-
nado: AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO publicado no D�O�E nº 12�766, pag� 47 do dia 25 de março e publicado no D�O�U� nº 59, pag� 91 
do 26 de março, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação das casas de acolhimento Dra� Maria 
Tapajós e casa do sol nascente, no Município de Rio Branco – Acre, nos termos do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 
Município, foi RETIFICADO, nos termos abaixo:
Onde se lê:
A CPL JULGOU e HABILITOU as empresas: SARAIVA ENGENHARIA LTDA, RM CONSTRUÇÕES LTDA, EURO CONSTRUÇÕES EIRELI e 
CONSTRUTORA VALE DO YACO - EIRELI e INABILITOU a empresa: AZ COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMP� E EXP� LTDA�
Leia-se:
A CPL JULGOU e HABILITOU as empresas: PLM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, SARAIVA ENGENHARIA LTDA, RM CONSTRUÇÕES 
LTDA, EURO CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA VALE DO YACO - EIRELI e INABILITOU a empresa: AZ COMERCIO, SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES IMP� E EXP� LTDA�
Rio Branco, 27 de março de 2020�

Maria Cristina Soares Rocha
Presidente da CPL/PMRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – CEL/PMRB
A Pregoeira da CEL da Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, torna público a SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – CEL/
PMRB, cujo o objeto é a Aquisição de Materiais Médico Hospitalar e Laboratorial de Consumo e Permanente, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMSA, Nº 807437 no site www�licitacoes-e�com�br, Processo CEL/PMRB N°� 50/2020, em virtude de pedidos de esclarecimento�
Rio Branco – Acre, 27 de março de 2020�

Jucilene Lopes Pessoa
Pregoeira da CEL /PMRB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N�º 012/2020 
PROCESSO N�º 058/2020 - CPL/PMRB
PREGÃO PRESENCIAL N�º 033/2020
VALIDADE: 12 meses 
1� Empresa: L� V� SOSTER - ME; CNPJ n° 18�352�788/0001-60, Inscrição Estadual nº� 01�038�250/001-31, estabelecida na Avenida Antonio da Ro-
cha Viana nº� 2426, Rio Branco-Acre, Telefone: 68-3228-1266, representada neste ato pela Sra� LAYLLA VIANNA SOSTER, CPF nº 981�579�222-
91, RG n° 1053296 SSP/AC�

Item Especificação Marca

Forma de Apresen-
tação

(UN, CX, PC, GL, 
L, TB, ETC)

Quantidade
Global

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Global
(R$)

1 Brita 0 3/8 (4,9 mm a 9,5 mm) Pedra Norte M³ 3�500 R$ 170,50 R$ 596�750,00
2 Brita 1 5/8 99,6 mm a 12mm) Pedra Norte M³ 10�000 R$ 172,50 R$ 1�725�000,00
3 Pedra Rachão Mão de Pulmão Pedra Norte M³ 1�500 R$ 171,50 R$ 257�250,00

VALOR TOTAL: R$ 2�579�000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil reais)� 
Data e Local de Assinatura: 24/03/2020, Rio Branco – AC� 

Assinam: Marco Antonio Rodrigues (Diretor Presidente EMURB);
Laylla Vianna Soster (L� V� SOSTER - ME)�

SENADOR GUIOMARD

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 004/2020
André Luís Tavares da Cruz Maia, Prefeito Municipal de Senador Guiomard/AC, em cumprimento ao disposto no Art� 26 da Lei Federal Nº 8�666/93, 
e com fundamento da Lei Federal Nº 13�970/2020, autorizando assim a imediata execução dos serviços, com base no parecer jurídico da procura-
doria jurídica do município, RATIFICA e HOMOLOGA a contratação emergencial, para a aquisição emergencial de 4�227 kits de limpeza, para aten-
der as demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Senador Guiomard, a empresa M�V� AQUINO, CNPJ nº 14�358�816/0001-04, 
Situada na Rua 16 de outubro, nº 604, Bairro: Quinze em Rio Branco/AC, com o CEP: 69�905-524, totalizando um total de R$ 252�140,55 (duzentos 
e cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos),� 
Senador Guiomard/AC, 26 de março 2020�

André Luís Tavares da Cruz Maia
Prefeito de Senador Guiomard/AC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 003/2020
O Prefeito Municipal de Senador Guiomard/AC, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes no referido processo 
de licitação na modalidade Carta Convite nº 003/2020, Tipo Menor Preço e considerando que foram cumpridos todos os pressupostos previstos 
em lei, nos termos do Art� 43, inciso VI, da lei 8�666/93 e alterações HOMOLOGO os trabalhos da comissão de licitação e ADJUDICO o objeto , 
licitado na Carta Convite nº 003/2020, em favor da empresa GÁRATE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, com o valor total de R$ 
159�000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora� 
Publique-se�
Senador Guiomard/AC, 27 de março de 2020�

André Luís Tavares da Cruz Maia
Prefeito de Senador Guiomard/AC

TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ - ACRE

AVISO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ – ACRE torna público que público que Excelentíssima Senhora Prefeita, Homologou o certame na 
modalidade de Dispensa nº 002/2020, conforme Processo Administrativo nº 295/2020, que tem como objeto: Servidor Power Edge T140 / 2HDs de 
1TB / 16GB / Windows Server� BBC, Processador: Intel Xenon E-2224 3�4 Hz, 8M cachê, 4C/4T, turbo (71W), Memória: 16GB UDIMM DDR4 de 
2666 MT/s� RAID/Controladores de armazenamento interno: Placa de Controle H330 com altura completa, SATA: 1TB cabeado, 6 Gbps, 7200 RPM 
e 3�5” IDRAC 9 básico, IDRAC Server Manager desativado, placa de rede integrada Broadcom 5720 com duas portas de 1 Gb, com Windows Serve 
2019 Essentials, kit de mídia, vários idiomas, Licenças de acesso do cliente: 05 licenças de acesso do cliente do Windows Server 2019 – Serviços 
de acesso remoto (RDS) – Cals de Usuário� 01 (um) ano de Garantia� Com instalação do equipamento no local indicado, para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Administração, no setor de finanças, em favor da Pessoa Jurídica: JTI LTDA - ME, CNPJ: 09.621.044/0001-03, com o 
valor total R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), ficando o processo cotado neste valor com suporte no Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Data da Assina-
tura: Tarauacá – Acre, 27 de Março de 2020� 

Assina: Marilete Vitorino de Siqueira – Prefeita�
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo SEI n�º 0008468-85�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP 
nº 23/2020� Tipo: Menor Preço por Grupo e Item� Objeto: Formação de 
registro de preços para eventual contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de desinsetização, desmorcegação, desra-
tização, descupinização, limpeza geral de dejetos, limpeza de fossas, 
cisterna e rede de esgoto das áreas internas e externas dos prédios 
onde estão instaladas as unidades do Poder Judiciário, na capital e no 
interior do Estado por um período de 12 (doze) meses, conforme Re-
solução n 187, de 21 de novembro de 2014, Art� 7º, I - Região do Vale 
do Acre: Rio Branco (sede), Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, 
Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Vila Cam-
pinas, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, con-
forme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos� Local e data da realização do certame: A licitação será 
realizada em ambiente virtual do site www�comprasnet� gov�br, no dia 
14 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Brasília)� UASG: 925509� 
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 
3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac�jus�br� 
Rio Branco–AC, 27 de março de 2020� 

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro do TJAC

Estado do Acre
Diário Oficial 
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