
187DIÁRIO OFICIALNº 13.251187    Quinta-feira, 24 de Março de 2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Rio Branco/Ac, 23 de março de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda 

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 156, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de 
novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 163/2022/SEFAZ - DIAF (SEI 3563015), exarada pela Diretoria de Administração e Finanças; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012505.00007/2022-14.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor, José Ivan de Oliveira Arruda, matricula: 9179267-2, haja vista que o referido servidor irá re-
alizar trabalhos tocantes a Comissão de Bens Imóveis da Secretaria de Estado da Fazenda, fazendo levantamento de informações documentais, 
relatórios fotográficos dos Bens Imóveis desta Secretaria no município de Cruzeiro do Sul/AC, entre os dias 22 a 27 de março de 2022, correndo 
as despesa à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para 
que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do 
Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/Ac, 23 de março de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda 

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 157, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de 
novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 162/2022/SEFAZ - DIAF (SEI 3562893), exarada pela Diretoria de Administração e Finanças; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012524.00004/2022-61.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor Jose Eldes das Chagas Teixeira, matricula: 70408-1, haja vista que o referido servidor irá 
participar do I Encontro Regional da Fazenda Estadual, com o objetivo de realizar treinamentos e aperfeiçoamento, bem como o acolhimento de 
propostas de melhorias para atendimento ao público, que ocorrerá na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, entre os dias 22 a 27 de março de 2022, cor-
rendo as despesa à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para 
que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do 
Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/Ac, 23 de março de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda 

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 158, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de 
novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 161/2022/SEFAZ - DIAF (SEI 3562826), exarada pela Diretoria de Administração e Finanças; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012519.00017/2022-46.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a servidora Aminadabe Menezes Ferreira, Matrícula n° 9090703-4, haja vista que a referida servidora irá 
participar do I Encontro Regional da Fazenda Estadual, com o objetivo de realizar treinamentos e aperfeiçoamento, bem como o acolhimento de 
propostas de melhorias para atendimento ao público, que ocorrerá na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, entre os dias 22 a 28 de março de 2022, cor-
rendo as despesa à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Por-
taria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, 
conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/Ac, 23 de março de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda 

SEICT

PORTARIA Nº 27, DE 23 DE MARÇO DE 2022
O Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT, no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e II do art. 86 da Constituição 
Estadual e alíneas “l e m” do inciso XXI do art. 8º da Lei Complementar nº 247, de 17 de fevereiro de 2012, e considerando o Programa de Com-
pras Governamentais de Incentivo as Indústrias – CG Indústria, criado pela Lei nº 3.889, de 22 de dezembro de 2021, regulamentada pelo Decreto 
Estadual n° 11.006, de 21 de fevereiro de 2022, RESOLVE:
Art. 1º ESPECIFICAR os produtos do Setor de Confecções amparados pelo Programa CG Indústria com base no que dispõe o Art. 7º do Decreto 
Estadual n° 11.006, de 21 de fevereiro de 2022, e Edital de Chamamento Público Nº 001/2022, de 22 de março de 2022, com vistas a disponibiliza-
ção para aquisição de Uniformes Escolares destinados ao atendimento dos alunos da Rede Estadual de Ensino, a saber:
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SETOR DE CONFECÇÕES
Item LOTE 1 - Uniformes Escolares Unidade

1

Ensino Fundamental I ‐ Masculino
Camisa em malha poliéster branca 165g, gola em ribana da cor amarela ouro, mangas azul royal com faixa amarela ouro centrali-
zada e acabamento em embainhado na cor branca, frente e costas com recorte ombros amarelo ouro e lateral azul royal, brasão do 
Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

2
Ensino Fundamental I ‐ Masculino
Bermuda em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 3cm de altura, viés sobreposto duplo nas 
laterais cor amarelo ouro e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

3

Ensino Fundamental I ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana da cor amarela ouro, mangas azul royal com faixa amarela ouro centrali-
zada e acabamento em embainhado na cor branca, frente e costas com recorte ombros amarelo ouro e lateral azul royal, brasão do 
Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

4

Ensino Fundamental I ‐ Feminino
Short Saia em tecido helanca 250g cor azul royal, cintura com cós frontal e elástico nas costas com mínimo de 3cm de altura, viés 
sobreposto duplo nas laterais na cor amarelo ouro e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca. 
Atenção, a frente da saia cobre apenas 50% da perna do lado direito, para que fique visível o nome da escola.

Unidade

5

 Ensino Fundamental II ‐ Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana na cor verde bandeira, mangas verde bandeira com faixa azul royal centraliza-
da e acabamento em embainhado na cor branca. Frente e costas com recorte ombro verde bandeira e lateral azul royal, brasão do Estado 
sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

6
Ensino Fundamental II ‐ Masculino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm de altura, viés sobreposto duplo nas 
laterais cor verde bandeira, e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

7

Ensino Fundamental II ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana na cor verde bandeira, mangas verde bandeira com faixa azul royal centraliza-
da e acabamento em embainhado na cor branca. Frente e costas com recorte ombro verde bandeira e lateral azul royal, brasão do Estado 
sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

8
Ensino Fundamental II ‐ Feminino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm de altura, viés sobreposto duplo nas 
laterais cor verde bandeira, e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

9

Ensino Médio ‐ Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, mangas azuis royal, acabamento em embainhado azul royal, 
frente e costas com recorte ombro e lateral azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa 
e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

10
Ensino Médio ‐ Masculino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no
mínimo de 4cm e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

11

Ensino Médio ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, mangas azuis royal, acabamento em embainhado azul royal, 
frente e costas com recorte ombro e lateral azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa 
e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

12
Ensino Médio ‐ Feminino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm e brasão do Estado do Acre pintado 
na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

13

Camiseta EJA – Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, manga branca com faixa centralizada azul royal, acabamento 
em embainhado branca, frente e costas com recorte ombro azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola su-
blimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

14

Camiseta EJA – Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, manga branca com faixa centralizada azul royal, acabamento 
em embainhado branca, frente e costas com recorte ombro azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola su-
blimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

Item LOTE 1 - Uniformes Escolares Unidade

1

Ensino Fundamental I ‐ Masculino
Camisa em malha poliéster branca 165g, gola em ribana da cor amarela ouro, mangas azul royal com faixa amarela ouro cen-
tralizada e acabamento em embainhado na cor branca, frente e costas com recorte ombros amarelo ouro e lateral azul royal, 
brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

2
Ensino Fundamental I ‐ Masculino
Bermuda em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 3cm de altura, viés sobreposto duplo 
nas laterais cor amarelo ouro e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

3

Ensino Fundamental I ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana da cor amarela ouro, mangas azul royal com faixa amarela ouro cen-
tralizada e acabamento em embainhado na cor branca, frente e costas com recorte ombros amarelo ouro e lateral azul royal, 
brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

4

Ensino Fundamental I ‐ Feminino
Short Saia em tecido helanca 250g cor azul royal, cintura com cós frontal e elástico nas costas com mínimo de 3cm de altura, viés 
sobreposto duplo nas laterais na cor amarelo ouro e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca. 
Atenção, a frente da saia cobre apenas 50% da perna do lado direito, para que fique visível o nome da escola.

Unidade

5

 Ensino Fundamental II ‐ Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana na cor verde bandeira, mangas verde bandeira com faixa azul royal centra-
lizada e acabamento em embainhado na cor branca. Frente e costas com recorte ombro verde bandeira e lateral azul royal, brasão do 
Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

6
Ensino Fundamental II ‐ Masculino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm de altura, viés sobreposto duplo nas 
laterais cor verde bandeira, e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

7

Ensino Fundamental II ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana na cor verde bandeira, mangas verde bandeira com faixa azul royal centra-
lizada e acabamento em embainhado na cor branca. Frente e costas com recorte ombro verde bandeira e lateral azul royal, brasão do 
Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade
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8
Ensino Fundamental II ‐ Feminino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm de altura, viés sobreposto duplo nas 
laterais cor verde bandeira, e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

9

Ensino Médio ‐ Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, mangas azuis royal, acabamento em embainhado azul 
royal, frente e costas com recorte ombro e lateral azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado 
na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

10
Ensino Médio ‐ Masculino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no
mínimo de 4cm e brasão do Estado do Acre pintado na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

11

Ensino Médio ‐ Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, mangas azuis royal, acabamento em embainhado azul 
royal, frente e costas com recorte ombro e lateral azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola sublimado 
na costa e bandeira do Acre pintada na manga do lado esquerdo.

Unidade

12
Ensino Médio ‐ Feminino
Calça em tecido helanca 250g cor azul royal, cós total elástico na cintura no mínimo de 4cm e brasão do Estado do Acre pintado 
na perna lado direito frontal na cor branca.

Unidade

13

Camiseta EJA – Masculino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, manga branca com faixa centralizada azul royal, acabamen-
to em embainhado branca, frente e costas com recorte ombro azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola 
sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

14

Camiseta EJA – Feminino
Camisas em malha poliéster branca 165g, gola em ribana azul royal, manga branca com faixa centralizada azul royal, acabamen-
to em embainhado branca, frente e costas com recorte ombro azul royal, brasão do Estado sublimado na frente, nome da escola 
sublimado na costa e bandeira do Acre pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

Item LOTE 2 – Uniforme de Educação Básica Militar Unidade

15

Fundamental II ‐ Masculino
Camisa em malha poliéster 165g na cor cinza, com detalhes na extremidade das mangas na cor vermelha; brasão do CMDPII‐
CBMAC bordado na altura do peito esquerdo; o nome do Aluno e Tipo Sanguíneo bordados na cor preta, na altura do peito direito. 
A bandeira acreana deve ser bordada na manga direita da camisa; pintada na manga lado esquerdo.

Unidade

16

Fundamental II ‐ Feminino
Camisa em malha poliéster 165g na cor cinza, com detalhes na extremidade das mangas na cor vermelha; brasão do CMDPII‐
CBMAC bordado na altura do peito esquerdo; o nome do Aluno e Tipo Sanguíneo bordados na cor preta, na altura do peito direito. 
A bandeira acreana deve ser bordada na manga direita da camisa.

Unidade

17

Ensino Médio – Masculino
01 Camisa em malha poliéster 165g cor cinza, com detalhes na extremidade das mangas na cor vermelha; brasão do CMDPII‐
CBMAC bordado na altura do peito esquerdo; o nome do Aluno e Tipo Sanguíneo bordados na cor preta, na altura do peito direito. 
A bandeira acreana deve ser bordada na manga direita da camisa;

Unidade

18

Ensino Médio – Feminino
Camisa em malha poliéster 165g cor cinza, com detalhes na extremidade das mangas na cor vermelha; brasão do CMDPII‐CB-
MAC bordado na altura do peito esquerdo; o nome do Aluno e Tipo Sanguíneo bordados na cor preta, na altura do peito direito. 
A bandeira acreana deve ser bordada na manga direita da camisa;

Unidade

19

Fundamental II ‐ Masculino
Agasalho em tecido moletom na cor vermelha, com faixa em “V” no peito na cor cinza, com 10 cm de largura; listra longitudinal em 
ambas as mangas na cor cinza, com 05 cm de largura; zíper até a base da gola; brasão do CMPDII‐CBMAC bordado na altura 
do peito esquerdo em alta definição; e nome do aluno e tipo sanguíneo bordados na altura do peito direito na cor preta. ‐ Nas 
costas, bordado o nome do CMPDIICBMAC na cor branca.

Unidade

20

Fundamental II ‐ Masculino
Calça em tecido moletom na cor vermelha, com elástico na cintura e listra lateral na cor cinza; nome do Aluno e tipo sanguíneos 
bordados na cor preta, na altura do bolso dianteiro esquerdo; e barreta correspondente à série do aluno bordado em ambas as 
listras laterais, na altura média da cocha.

Unidade

21

Fundamental II ‐ Feminino
Agasalho em tecido moletom na cor vermelha, com faixa em “V” no peito na cor cinza, com 10 cm de largura; listra longitudinal em 
ambas as mangas na cor cinza, com 05 cm de largura; zíper até a base da gola; brasão do CMPDII‐CBMAC bordado na altura 
do peito esquerdo em alta definição; e nome do aluno e tipos sanguíneo bordados na altura do peito direito na cor preta. ‐ Nas 
costas, bordado o nome do CMPDIICBMAC na cor branca.

Unidade

22
Fundamental II ‐ Feminino
Calça em tecido moletom na cor vermelha, com elástico na cintura e listra lateral na cor cinza; nome do Aluno e tipo 
sanguíneos bordados na cor preta, na altura do bolso dianteiro esquerdo;

Unidade

23

Ensino Médio – Masculino
Agasalho em tecido moletom na cor vermelha, com faixa em “V” no peito na cor cinza, com 10 cm de largura; listra longitudinal em 
ambas as mangas na cor cinza, com 05 cm de largura; zíper até a base da gola; brasão do CMPDII‐CBMAC bordado na altura 
do peito esquerdo em alta definição; e nome do aluno e tipo sanguíneo bordados na altura do peito direito na cor preta. ‐ Nas 
costas, bordado o nome do CMPDIICBMAC na cor branca.

Unidade

24

Ensino Médio – Masculino
Calça em tecido moletom na cor vermelha, com elástico na cintura e listra lateral na cor cinza; nome do Aluno e tipo sanguíneos 
bordados na cor preta, na altura do bolso dianteiro esquerdo; e barreta correspondente à série do aluno bordado em ambas as 
listras laterais, na altura média da cocha.

Unidade

25

Ensino Médio – Feminino
Agasalho em tecido moletom na cor vermelha, com faixa em “V” no peito na cor cinza, com 10 cm de largura; listra longitudinal 
em ambas as mangas na cor cinza, com 05 cm de largura; zíper até a base da gola; brasão do CMPDII‐CBMAC bordado na 
altura do peito esquerdo em alta definição; e nome do aluno e tipo
sanguíneo bordados na altura do peito direito na cor preta. ‐ Nas costas, bordado o nome do CMPDIICBMAC na cor branca.

Unidade

26

Ensino Médio – Feminino
Calça em tecido moletom na cor vermelha, com elástico na cintura e listra lateral na cor cinza; nome do Aluno e tipo sanguíneos 
bordados na cor preta, na altura do bolso dianteiro esquerdo; e barreta correspondente à série do aluno bordado em ambas as 
listras laterais, na altura média da cocha.

Unidade
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Item LOTE 3 – Uniforme de Gala – Corpo de Bombeiro Militar Unidade

27
Fundamental II ‐ Masculino
Canícula externa na cor cinza, com dois bolsos externos na frente e passadeiras nos ombros para fixar as luvas; brasão do CMPDII-
-CBMAC bordado na manga esquerda e bandeira acreana bordada na manga direita, passadeiras nos ombros com luvas correspon-
dentes ao ano do aluno, tarjeta com nome do Aluno e Tipo Sanguíneo sobreposta acima da borda superior do bolso direito.

Unidade

28 Fundamental II ‐ Masculino
Calça tipo Social em Oxford na cor vermelha, com os bolsos traseiros para dentro e com dois bolsos na frente. Unidade

29 Fundamental II ‐ Masculino
Bibico na cor vermelha, com o nome do CMPDII‐CBMAC bordado do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

30

Fundamental II - Feminino
Canícula externa na cor cinza, com dois bolsos externos na frente e passadeiras nos ombros para fixar as luvas; brasão do CMPDII‐
CBMAC bordado na manga esquerda e bandeira acreana bordada na manga direita; passadeiras nos ombros com luvas correspon-
dentes ao ano do aluno;  tarjeta com nome do aluno e Tipo Sanguíneo sobreposta acima da borda superior do bolso direito. 

Unidade

31 Fundamental II - Feminino
Saia tipo Social em Oxford na cor vermelha, com a altura inferior da bainha 2 centímetros abaixo do joelho. Unidade

32 Fundamental II - Feminino
Bibico na cor vermelha, com o nome do CMPDII‐CBMAC bordado do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

33

Médio – Masculino
Canícula externa na cor cinza, com dois bolsos externos na frente e passadeiras nos ombros para fixar as luvas; brasão do CMPDII-
-CBMAC bordado na maga esquerda e bandeira acreana bordada na maga direita; passadeiras nos ombros com luvas corresponden-
tes ao ano do Aluno; tarjeta com o nome do Aluno e Tipo Sanguíneo sobreposta acima da borda superior do bolso direito.

Unidade

34 Médio – Masculino
Calça tipo Social em Oxford na cor Vermelha, com os bolsos traseiros para dentro e com dois bolsos na frente. Unidade

35 Médio – Masculino
Bibico na cor vermelha, com o nome do CMPDII‐CBMAC bordado do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

36

Médio - Feminino
Canícula externa na cor cinza, com dois bolsos externos na frente e passadeiras nos ombros para fixar as luvas; brasão do CMPDII‐
CBMAC bordado na manga esquerda e bandeira acreana bordada na manga direita; passadeiras nos ombros com luvas correspon-
dentes ao ano do aluno;  tarjeta com nome do aluno e Tipo Sanguíneo sobreposta acima da borda superior do bolso direito.

Unidade

37 Médio- Feminino
Saia tipo Social em Oxford na cor vermelha, com a altura inferior da bainha 2 centímetros abaixo do joelho. Unidade

38 Médio - Feminino
Bibico na cor vermelha, com o nome do CMPDII‐CBMAC bordado do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

Item LOTE 4 - Uniforme de Adaptação – Polícia Militar Unidade

39
Fundamental II ‐ Masculino
Blusa em poliéster 165g na Cor Bege com o brasão do CMET/PMAC na altura do peito direito, tendo o nome do Aluno e Tipo 
Sanguíneo na altura do peito Esquerdo. A Bandeira Acreana deve ser bordada na manga direita da camisa.

Unidade

40
Fundamental II ‐ Feminino
Blusa em poliéster 165g na Cor Bege com o brasão do CMET/PMAC na altura do peito direito, tendo o nome do Aluno e Tipo 
Sanguíneo na altura do peito Esquerdo. A Bandeira Acreana deve ser bordada na manga direita da camisa.

Unidade

41
Médio ‐ Masculino
01 Blusa em poliéster 165g na Cor Bege com o brasão do CMET/PMAC na altura do peito direito, tendo o nome do Aluno e Tipo 
Sanguíneo na altura do peito Esquerdo. A Bandeira Acreana deve ser bordada na manga direita da camisa.

Unidade

42
Médio ‐ Feminino
01 Blusa em poliéster 165g na Cor Bege com o brasão do CMET/PMAC na altura do peito direito, tendo o nome do Aluno e Tipo 
Sanguíneo na altura do peito Esquerdo. A Bandeira Acreana deve ser bordada na manga direita da camisa.

Unidade

43
Fundamental II ‐ Masculino
Agasalho marrom com detalhes de 2 (duas) listras na cor bege da gola do pescoço até a gola do punho, zíper branco até a base 
da gola, brasão do CMT bordado em alta definição e nome do aluno e tipo sanguíneo bordado.

Unidade

44 Fundamental II ‐ Masculino
Calça na cor marrom, com elástico na cintura e 2 (duas) listras laterais na cor bege. Unidade

45
Fundamental II ‐ Feminino
Agasalho marrom com detalhes de 2 (duas) listras na cor bege da gola do pescoço até a gola do punho, zíper branco até a base 
da gola, brasão do CMT bordado em alta definição e nome do aluno e tipo sanguíneo bordado.

Unidade

46 Fundamental II ‐ Feminino
Calça na cor marrom, com elástico na cintura e 2 (duas) listras laterais na cor bege. Unidade

47
Médio ‐ Masculino
Agasalho marrom com detalhes de 2 (duas) listras na cor bege da gola do pescoço até a gola do punho, zíper branco até a base 
da gola, brasão do CMT bordado em alta definição e nome do aluno e tipo sanguíneo bordado.

Unidade

48 Médio ‐ Masculino
Calça na cor marrom, com elástico na cintura e 2 (duas) listras laterais na cor bege. Unidade

49
Médio ‐ Feminino
Agasalho marrom com detalhes de 2 (duas) listras na cor bege da gola do pescoço até a gola do punho, zíper branco até a base 
da gola, brasão do CMT bordado em alta definição e nome do aluno e tipo sanguíneo bordado.

Unidade

50 Médio ‐ Feminino
Calça na cor marrom, com elástico na cintura e 2 (duas) listras laterais na cor bege. Unidade

Item LOTE 5 - Uniforme de Trânsito – Polícia Militar Unidade

51
Fundamental II ‐ Masculino
Canícula na cor Bege, com brasão do CMET/PMAC na manga esquerda, bandeira Acreana na manga direita, passadeira indica-
tiva do ano nos ombros, nome do Aluno e Tipo Sanguíneo na altura do peito Esquerdo.

Unidade

52 Fundamental II ‐ Masculino
Calça tipo Social em Gabardine na cor Marrom, com os bolsos traseiros para dentro e com dos bolsos nas frentes. Unidade

53 Fundamental II ‐ Masculino
Gorro sem pala (bibico) na cor marrom, com o nome do CMET/PMAC do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

54
Fundamental II ‐ Feminino
Canícula na cor Bege, com brasão do CMET/PMAC na manga esquerda, bandeira Acreana na manga direita, passadeira indica-
tiva do ano nos ombros, nome do Aluno e Tipo Sanguíneo na altura do peito Esquerdo.

Unidade

55 Fundamental II ‐ Feminino
Saia tipo Social em Gabardine na cor Marrom, com o tamanho na altura dos joelhos. Unidade
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56 Fundamental II ‐ Feminino
Gorro sem pala (bibico) na cor marrom, com o nome do CMET/PMAC do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

57
Médio ‐ Masculino
Canícula na cor Bege, com brasão do CMET/PMAC na manga esquerda, bandeira Acreana na manga direita, passadeira indica-
tiva do ano nos ombros, nome do Aluno e Tipo Sanguíneo na altura do peito Esquerdo.

Unidade

58 Médio ‐ Masculino
Calça tipo Social em Gabardine na cor Marrom, com os bolsos traseiros para dentro e com dos bolsos nas frentes. Unidade

59
Médio ‐ Masculino
Gorro sem pala (bibico) na cor marrom, com o nome do CMET/PMAC do lado direito na altura da linha
diagonal.

Unidade

60
Médio ‐ Feminino
Canícula na cor Bege, com brasão do CMET/PMAC na manga esquerda, bandeira Acreana na manga direita, passadeira indica-
tiva do ano nos ombros, nome do Aluno e Tipo Sanguíneo na altura do peito Esquerdo.

Unidade

61 Médio ‐ Feminino
Saia tipo Social em Gabardine na cor Marrom, com o tamanho na altura dos joelhos. Unidade

62 Médio ‐ Feminino
Gorro sem pala (bibico) na cor marrom, com o nome do CMET/PMAC do lado direito na altura da linha diagonal. Unidade

Item LOTE 6 - Uniforme Esportivo – Cívico Militar Unidade

63

Fundamental II ‐ Masculino
Casaco em tecido tactel na cor azul escuro, com mangas compridas; gola polo na cor azul escuro, com enchimento de acrilon, fixado 
por costura dupla; punhos das mangas com elástico de 05 (cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido do blusão, fixado por costura tripla 
em todo o seu diâmetro; ‐ 02 (dois) bolsos laterais (alinhados pela costura lateral da calça), à altura do abdômen, todos reforçados por 
costuras duplas, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tecido da mesma cor do blusão, com profundidade de 15 (quinze) cm, com 
fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do bolso, fixado por 03 
(três) costuras em todo o seu comprimento; ‐ barra com elástico de 05(cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido da jaqueta, fixado por 
costura tripla em todo o seu comprimento; ‐ ziper de 1ª qualidade, com fecho de plástico, na cor azul escuro, fixado na parte central/
frontal, no comprimento total da base até a extremidade da gola, permitindo a abertura total do blusão, pelo desencache do zíper. ‐ 
Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste. ‐ Tarjeta com o nome do aluno na altura do 
peito, do lado direito de quem veste. Referência da cor azul escuro: Pantone: 19‐3921 TCX.

Unidade

64

Fundamental II ‐ Masculino
Calça em tecido Tactel na cor azul escuro; ‐ em toda a extensão da cintura (cós) 01(um) elástico de 50(cinquenta) mm de largura, reco-
berto pelo mesmo tecido, fixado por 03(três) costuras em todo o seu comprimento; cordel de amarração em seda de 05(cinco) mm de 
diâmetro, na cor preta, passando da extensão total da cintura, 60(sessenta)cm; ‐ 02 (dois) bolsos laterais todos reforçados por costuras 
duplas, na altura da cintura, com abertura de 13 (treze) cm, forro em Tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 15 (quinze) 
cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura dos bolsos, 
fixado por 02(duas) costuras em todo o comprimento; ‐ 01 (um) bolso traseiro no lado direito, todo reforçado por costura dupla, 12 
(doze) cm abaixo do extremo superior do cós, com abertura de 12 (doze) cm, forro em Tactel da mesma cor da calça, com profundidade 
de 14 (catorze) cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura 
do bolso, fixado por 03(três) costuras em todo o comprimento; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um 
e de outro lado das costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Referência 
da cor azul escuro: Pantone 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras.

Unidade

65

Fundamental II ‐ Feminino
Casaco em tecido tactel na cor azul escuro, com mangas compridas; gola polo na cor azul escuro, com enchimento de acrilon, fixado 
por costura dupla; punhos das mangas com elástico de 05 (cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido do blusão, fixado por costura tripla 
em todo o seu diâmetro; ‐ 02 (dois) bolsos laterais (alinhados pela costura lateral da calça), à altura do abdômen, todos reforçados por 
costuras duplas, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tecido da mesma cor do blusão, com profundidade de 15 (quinze) cm, com 
fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do bolso, fixado por 03 
(três) costuras em todo o seu comprimento; ‐ barra com elástico de 05(cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido da jaqueta, fixado por 
costura tripla em todo o seu comprimento; ‐ ziper de 1ª qualidade, com fecho de plástico, na cor azul escuro, fixado na parte central/
frontal, no comprimento total da base até a extremidade da gola, permitindo a abertura total do blusão, pelo desencache do zíper. ‐ 
Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste. ‐ Tarjeta com o nome do aluno na altura do 
peito, do lado direito de quem veste. Referência da cor azul escuro: Pantone: 19‐3921 TCX.

Unidade

66

Fundamental II ‐ Feminino
Calça em tecido tactel na cor azul escuro; ‐ em toda a extensão da cintura (cós) 01(um) elástico de 50(cinquenta) mm de largura, 
recoberto pelo mesmo tecido, fixado por 03(três) costuras em todo o seu comprimento; cordel de amarração em seda de 05(cinco) mm 
de diâmetro, na cor preta, passando da extensão total da cintura, 60 (sessenta) cm; ‐ 02 (dois) bolsos laterais todos reforçados por 
costuras duplas, na altura da cintura, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 15 
(quinze) cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura dos 
bolsos, fixado por 02(duas) costuras em todo o comprimento; ‐ 01 (um) bolso traseiro no lado direito, todo reforçado por costura dupla, 
12 (doze) cm abaixo do extremo superior do cós, com abertura de 12 (doze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profun-
didade de 14 (catorze) cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da 
abertura do bolso, fixado por 03(três) costuras em todo o comprimento; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas 
de um e de outro lado das costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Re-
ferência da cor azul escuro: Pantone 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras.

Unidade

67

Médio ‐ Masculino
Casaco em tecido tactel na cor azul escuro, com mangas compridas; gola polo na cor azul escuro, com enchimento de acrilon, fixado 
por costura dupla; punhos das mangas com elástico de 05 (cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido do blusão, fixado  por  costura  tripla  
em  todo  o  seu  diâmetro;  ‐  02  (dois)  bolsos  laterais (alinhados pela costura lateral da calça), à altura do abdômen, todos reforçados 
por costuras duplas, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tecido da mesma cor do blusão, com profundidade de 15 (quinze) cm, com 
fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do bolso, fixado por 03 
(três) costuras em todo o seu comprimento; ‐ barra com elástico de 05(cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido da jaqueta, fixado por 
costura tripla em todo o seu comprimento; ‐ ziper de 1ª qualidade, com fecho de plástico, na cor azul escuro, fixado na parte central/
frontal, no comprimento total da base até a extremidade da gola, permitindo a abertura total do blusão, pelo desencache do zíper. ‐ 
Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste. ‐ Tarjeta com o nome do aluno na altura do 
peito, do lado direito de quem veste. Referência da cor azul escuro: Pantone: 19‐3921 TCX.

Unidade
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68

Médio ‐ Masculino
Calça em tecido tactel na cor azul escuro; ‐ em toda a extensão da cintura (cós) 01(um) elástico de 50(cinquenta) mm de largura, reco-
berto pelo mesmo tecido, fixado por 03(três) costuras em todo o seu comprimento; cordel de amarração em seda de 05(cinco) mm de 
diâmetro, na cor preta, passando da extensão total da cintura, 60(sessenta)cm; ‐ 02 (dois) bolsos laterais todos reforçados por costuras 
duplas, na altura da cintura, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 15 (quinze) cm, 
com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura dos bolsos, fixado 
por 02(duas) costuras em todo o comprimento; ‐ 01 (um) bolso traseiro no lado direito, todo reforçado por costura dupla, 12 (doze) cm 
abaixo do extremo superior do cós, com abertura de 12 (doze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 14 
(catorze) cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do 
bolso, fixado por 03(três) costuras em todo o comprimento; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de 
outro lado das costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Referência da 
cor azul escuro: Pantone 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras.

Unidade

69

Médio ‐ Feminino
Casaco em tecido tactel na cor azul escuro, com mangas compridas; gola polo na cor azul escuro, com enchimento de acrilon, fixado 
por costura dupla; punhos das mangas com elástico de 05 (cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido do blusão, fixado por costura tripla 
em todo o seu diâmetro; ‐ 02 (dois) bolsos laterais (alinhados pela costura lateral da calça), à altura do abdômen, todos reforçados por 
costuras duplas, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tecido da mesma cor do blusão, com profundidade de 15 (quinze) cm, com 
fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do bolso, fixado por 03 
(três) costuras em todo o seu comprimento; ‐ barra com elástico de 05(cinco) cm, recoberto pelo mesmo tecido da jaqueta, fixado por 
costura tripla em todo o seu comprimento; ‐ ziper de 1ª qualidade, com fecho de plástico, na cor azul escuro, fixado na parte central/
frontal, no comprimento total da base até a extremidade da gola, permitindo a abertura total do blusão, pelo desencache do zíper. ‐ 
Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste. ‐ Tarjeta com o nome do aluno na altura do 
peito, do lado direito de quem veste. Referência da cor azul escuro: Pantone: 19‐3921 TCX.

Unidade

70

Médio ‐ Feminino
Calça em tecido tactel na cor azul escuro; ‐ em toda a extensão da cintura (cós) 01(um) elástico de 50 (cinquenta) mm de largura, reco-
berto pelo mesmo tecido, fixado por 03(três) costuras em todo o seu comprimento; cordel de amarração em seda de 05(cinco) mm de 
diâmetro, na cor preta, passando da extensão total da cintura, 60(sessenta)cm; ‐ 02 (dois) bolsos laterais todos reforçados por costuras 
duplas, na altura da cintura, com abertura de 13 (treze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 15 (quinze) cm, 
com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura dos bolsos, fixado 
por 02(duas) costuras em todo o comprimento; ‐ 01 (um) bolso traseiro no lado direito, todo reforçado por costura dupla, 12 (doze) cm 
abaixo do extremo superior do cós, com abertura de 12 (doze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com profundidade de 14 
(catorze) cm, com fechamento em velcro na cor azul escuro, com 1,5 (um e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do 
bolso, fixado por 03(três) costuras em todo o comprimento; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de 
outro lado das costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Referência da 
cor azul escuro: Pantone 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras.

Unidade

Item LOTE 7 - Uniforme Social – Cívico Militar Unidade

71

 Fundamental II ‐ Masculino
Camisa social meia manga masculina, com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho duplo; Tecido base: Grafil 
Gramatura: 112 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 15‐4005 TCX 5 Acabamento Especial (Tecido): 
Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor‐ gola aberta tipo esporte; abotoamento frontal com 06 (seis) botões, com duas 
perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor da camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa 
e os demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos na altura do peito, aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior 
à altura do peito, de forma retangular, medindo 12 (doze) centímetros por 14 (quatorze) cm, fechados por pestanas retangulares, 
com dimensões 12 (doze) cm por 06 (seis) cm abotoados ao centro por 01 (um) botão cada; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, 
bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste; ‐ velcro acima do bolso direito para a tarjeta com nome; e ‐ manga 
acima do cotovelo e bainha simples. frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho duplo; ‐ gola aberta tipo esporte; ‐ abo-
toamento frontal com 06 (seis) botões, com duas perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor 
da camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa e os demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos na altura do peito, 
aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior à altura do peito, de forma retangular, medindo 12 (doze) centímetros por 
14 (quatorze) cm, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 12 (doze) cm por 06 (seis) cm abotoados ao centro por 01 
(um) botão cada; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste; ‐ velcro acima do 
bolso direito para a tarjeta com nome; e ‐ manga acima do cotovelo e bainha simples. Costuras: ‐ Em máquina de interlock bitola 
mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, 
ou fechamento com máquina de costura francesa. ‐ Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e 
gola, vista, bolso, bainhas e barra. ‐ Caseado reto de 16 mm de comp. ‐ Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. 
Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as 
operações de fechamentos, fixações e  pes pontos,  caseado  e  pregar  botões;  linha  120  e  filamento  para  o overlock; ‐ Botão 
perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; e ‐ Colarinho e entretela pré‐encolhida.

Unidade

72

Fundamental II ‐ Masculino
Calça de forma ligeiramente tronco‐cônica, boca inferior seccionada obliquamente, da frente para a retaguarda; ‐ bainha sim-
ples; ‐ 04(quatro) bolsos embutidos, sendo 02 (dois) laterais, 02 (dois) posteriores fechados por pestanas de 35 mm de altura 
nas extremidades e 45 mm na parte do centro; ‐ cós com 07 (sete) passadores simples, equidistantes entre si, para receber o 
cinto; ‐ cós postiço entretelado com 4,0 cm de largura, fechamento frontal por meio de zíper e gancho metálico, sendo que inter-
namente haverá uma alça sobressalente do gancho para ajuste de tamanho posicionado a 3 cm da borda do cós, lado esquerdo 
de quem veste; ‐ pences traseiras; 6 ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de outro lado das 
costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; e ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Tecido base: Concórdia 
Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 19‐ 3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para 
as listras. Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. R Costuras: ‐ Costura com máquina 
reta 1 agulha para colocação do cós; ‐ Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento dos ganchos, laterais e 
entrepernas; ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences e barra das pernas; e ‐ Travete na junção dos 
ganchos. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do 
tecido para as costuras de fechamento, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; ‐ Zíper de 
nylon com cadarço na cor do tecido; e ‐ Entretela pré‐encolhida.

Unidade
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73

Fundamental II ‐ Feminino
Camisa social meia manga feminina, feitio comum, levemente acinturada; com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho 
duplo; ‐ gola aberta tipo esporte, com corte em viés com 50mm de bico; ‐ abertura frontal com abotoamento no meio com 05 (cinco) 
botões de 11 mm, com duas perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor da camisa; ‐ o primeiro botão 
deverá ser colocado a 20mm da altura dos bolsos, o último a 120mm da bainha e dos demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos 
chapados, com cantos inferiores arredondados, um de cada lado, na parte superior à altura do peito, de forma retangular, medindo 125 
mm de largura e 135 mm de altura, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 130 mm de comprimento e 45 mm de altura, 
abotoados ao centro por 01 (um) botão igual aos demais; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste; ‐ velcro acima do bolso direito para a tarjeta com nome; ‐ manga acima do cotovelo e bainha simples de 30 mm de 
largura; e ‐ peça única nas costas. Tecido base: Grafil Gramatura: 112 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 
15‐ 4005 TCX Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. Costuras: ‐ Em máquina de interlock 
bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, 
ou fechamento com máquina de costura francesa; ‐ Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, 
vista, bolso, bainhas e barra; ‐ Caseado reto de 16 mm de comprimento; e ‐ Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. 
Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as 
operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; ‐ Botão perolizado 
de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; e Colarinho e entretela pré‐encolhida.

Unidade
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Fundamental II ‐ Feminino
Saia corte ligeiramente evasê e comprimento até os joelhos, cobrindo‐os; ‐ cós com 40 mm de largura, com seis passadores de 
10mm de largura e 45mm e comprimento, ‐ duas pregas fêmeas com profundidade de 100 mm de cada lado, fechados a 280 mm 
do cós; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras externas, separadas de 
5 mm uma da outra, fixo em toda a extensão da costura lateral; ‐ na parte da frente possuindo duas penses e na parte de trás, com 
fechamento por fecho ecler da mesma cor do tecido, com 170 mm de comprimento sem o cós; ‐ com 02 (dois) bolsos embutidos nas 
laterais; e ‐ bainha com ponto invisível. Tecido base: Concórdia Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / 
Pantone: 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras. Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngi-
co e Antiodor. 10 Costuras: ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cós; ‐ Costura em interlock bitola mínima 10mm 
para o fechamento dos ganchos, laterais e entrepernas; ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences e barra 
das pernas; e ‐ Travete na junção dos ganchos. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 80 Pes./
Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento 
para o overlock; ‐ Zíper de nylon com cadarço na cor do tecido; e ‐ Entretela pré‐encolhida.
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Fundamental II ‐ Feminino
Casquete, sem detalhes; ‐ borda inferior com costura aparente; ‐ aplicação do símbolo do PECIM bordado, com tecido de 
fundo na cor da camisa, devendo estar alinhado com a têmpora craniana direita; e ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado 
lado esquerdo de quem veste. Tecido base: Concórdia 12 Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / 
Pantone: 19‐3921 TCX Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. Costura: em máquina de 
reta Aviamentos: Linha 100 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos.
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Médio ‐ Masculino
Camisa social meia manga masculina, com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho duplo; Tecido base: Grafil 
Gramatura: 112 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 15‐4005 TCX 5 Acabamento Especial (Tecido): 
Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor‐ gola aberta tipo esporte; - abotoamento frontal com 06 (seis) botões, com duas 
perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor da camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa 
e os demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos na altura do peito, aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior 
à altura do peito, de forma retangular, medindo 12 (doze) centímetros por 14 (quatorze) cm, fechados por pestanas retangulares, 
com dimensões 12 (doze) cm por 06 (seis) cm abotoados ao centro por 01 (um) botão cada; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, 
bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste; ‐ velcro acima do bolso direito para a tarjeta com nome; e ‐ manga 
acima do cotovelo e bainha simples. frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho duplo; ‐ gola aberta tipo esporte; ‐ abo-
toamento frontal com 06 (seis) botões, com duas perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor 
da camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa e os demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos na altura do peito, 
aplicados na frente, um de cada lado, na parte superior à altura do peito, de forma retangular, medindo 12 (doze) centímetros por 
14 (quatorze) cm, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 12 (doze) cm por 06 (seis) cm abotoados ao centro por 01 
(um) botão cada; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo de quem veste; ‐ velcro acima do 
bolso direito para a tarjeta com nome; e ‐ manga acima do cotovelo e bainha simples. Costuras: ‐ Em máquina de interlock bitola 
mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, 
ou fechamento com máquina de costura francesa. ‐ Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e 
gola, vista, bolso, bainhas e barra. ‐ Caseado reto de 16 mm de comp. ‐ Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. 
Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para 
as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; ‐ Botão 
perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; e ‐ Colarinho e entretela pré‐encolhida.
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Médio ‐ Masculino
Calça de forma ligeiramente tronco‐cônica, boca inferior seccionada obliquamente, da frente para a retaguarda; ‐ bainha sim-
ples; ‐ 04(quatro) bolsos embutidos, sendo 02 (dois) laterais, 02 (dois) posteriores fechados por pestanas de 35 mm de altura 
nas extremidades e 45 mm na parte do centro; ‐ cós com 07 (sete) passadores simples, equidistantes entre si, para receber o 
cinto; ‐ cós postiço entretelado com 4,0 cm de largura, fechamento frontal por meio de zíper e gancho metálico, sendo que inter-
namente haverá uma alça sobressalente do gancho para ajuste de tamanho posicionado a 3 cm da borda do cós, lado esquerdo 
de quem veste; ‐ pences traseiras; 6 ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de outro lado das 
costuras externas, separadas de 5 mm uma da outra; e ‐ símbolo do PECIM bordão no bolso esquerdo. Tecido base: Concórdia 
Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 19‐ 3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para 
as listras. Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. R Costuras: ‐ Costura com máquina 
reta 1 agulha para colocação do cós; ‐ Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento dos ganchos, laterais e 
entrepernas; ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences e barra das pernas; e ‐ Travete na junção dos 
ganchos. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do 
tecido para as costuras de fechamento, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; ‐ Zíper de 
nylon com cadarço na cor do tecido; e ‐ Entretela pré‐encolhida.

Unidade
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Médio ‐ Feminino
Camisa social meia manga feminina, feitio comum, levemente acinturada; com abertura frontal, ao meio em toda extensão, de colarinho 
duplo; ‐ gola aberta tipo esporte, com corte em viés com 50mm de bico; ‐ abertura frontal com abotoamento no meio com 05 (cinco) 
botões de 11 mm, com duas perfurações para fixação que deverá ser feita através de linha na mesma cor da camisa; ‐ o primeiro botão 
deverá ser colocado a 20mm da altura dos bolsos, o último a 120mm da bainha e dos demais equidistantes entre si; ‐ 02 (dois) bolsos 
chapados, com cantos inferiores arredondados, um de cada lado, na parte superior à altura do peito, de forma retangular, medindo 125 
mm de largura e 135 mm de altura, fechados por pestanas retangulares, com dimensões 130 mm de comprimento e 45 mm de altura, 
abotoados ao centro por 01 (um) botão igual aos demais; ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste; ‐ velcro acima do bolso direito para a tarjeta com nome; ‐ manga acima do cotovelo e bainha simples de 30 mm de 
largura; e ‐ peça única nas costas. Tecido base: Grafil Gramatura: 112 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / Pantone: 
15‐ 4005 TCX Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. Costuras: ‐ Em máquina de interlock 
bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, 
ou fechamento com máquina de costura francesa; ‐ Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, 
vista, bolso, bainhas e barra; ‐ Caseado reto de 16 mm de comprimento; e ‐ Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. 
Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as 
operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; ‐ Botão perolizado 
de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido; e Colarinho e entretela pré‐encolhida.
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Médio ‐ Feminino
Saia corte ligeiramente evasê e comprimento até os joelhos, cobrindo‐os; ‐ cós com 40 mm de largura, com seis passadores de 
10mm de largura e 45mm e comprimento, ‐ duas pregas fêmeas com profundidade de 100 mm de cada lado, fechados a 280 mm 
do cós; ‐ duas listras na cor azul claro, de 30 mm de largura, aplicadas de um e de outro lado das costuras externas, separadas de 
5 mm uma da outra, fixo em toda a extensão da costura lateral; ‐ na parte da frente possuindo duas penses e na parte de trás, com 
fechamento por fecho ecler da mesma cor do tecido, com 170 mm de comprimento sem o cós; ‐ com 02 (dois) bolsos embutidos nas 
laterais; e ‐ bainha com ponto invisível. Tecido base: Concórdia Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / 
Pantone: 19‐3921 TCX para a calça e 17‐4037 TCX para as listras. Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngi-
co e Antiodor. 10 Costuras: ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cós; ‐ Costura em interlock bitola mínima 10mm 
para o fechamento dos ganchos, laterais e entrepernas; ‐ Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences e barra 
das pernas; e ‐ Travete na junção dos ganchos. Pontos por Centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. Aviamentos: ‐ Linha 80 Pes./
Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento 
para o overlock; ‐ Zíper de nylon com cadarço na cor do tecido; e ‐ Entretela pré‐encolhida.
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Médio ‐ Feminino
Casquete, sem detalhes; ‐ borda inferior com costura aparente; ‐ aplicação do símbolo do PECIM bordado, com tecido de 
fundo na cor da camisa, devendo estar alinhado com a têmpora craniana direita; e ‐ Brasão “Escola Cívico Militar”, bordado 
lado esquerdo de quem veste. Tecido base: Concórdia 12 Gramatura: 196 g/m² Composição: 67% Poliéster / 33% Algodão Cor / 
Pantone: 19‐3921 TCX Acabamento Especial (Tecido): Antiviral, Antibacteriano, Antifúngico e Antiodor. Costura: em máquina de 
reta Aviamentos: Linha 100 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos.

Unidade

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, os Fundos Especiais e as demais entidades controladas direta ou indi-
retamente pelo Estado do Acre, deverão nos respectivos Termos de Referência destinados a aquisição de produtos industrializados, identificar os 
produtos listados nesta Portaria.
Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Acre deverão atentar para o cumprimento no disposto no artigo 
3º da Lei nº 3.889, de 22 de dezembro de 2021, observando os requisitos previstos no Edital de Chamamento Público referenciado no caput.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se,
Publique-se e 
Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 23 de março de 2022.

Assurbanípal Barbary de Mesquita
Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT
Decreto n° 124-P, de 17 de janeiro de 2022

SEINFRA

PORTARIA SEINFRA Nº 75, DE 21 DE MARÇO DE 2022
SEI: 4016.011932.00056/2022-19
O Secretário de Estado de Infraestrutura no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº 9.678, de 26 de julho de 2021, publicado no 
D.O.E. nº 13.093 de 27 de julho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº 
062/2021 firmado com a empresa VACC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME cujo objeto é a contratação de empresa para pres-
tação de serviços de Locação de Material para Decoração Pública Natalina, compreendendo: transporte, instalação/desinstalação, montagem/
desmontagem, eventual substituição e manutenção preventiva/corretiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de Referência e Anexo.
I - Gestor Titular: Arquiteto Geraldo Cesar Ferreira, CAU A116696-4, matrícula 9228330-5;
II - Gestor Substituto: Eng. Civil Douglas Azevedo Galvão, CREA Nº 5060730124-D/SP, Matrícula nº 9114777-10;
III - Fiscal Titular: Eng. Eletricista Jefferson Pessoa Cavalcante Junior de Almeida, CREA 21.088/D-AC, Matricula nº 9510664-2
IV - Fiscal Substituto: Eng. Eletricista Idalci Dallamaria Junior, CREA Nº 0104359579 D/AC, Matrícula nº 9262415;
V - Fiscal Titular: Eng. Civil Samuel Alencar Cavalcante, CREA Nº 38272-D/CE, Matrícula nº 9262350;
VI - Fiscal Substituto: Eng. Civil Ewerton Souza Santos, CREA Nº 20446- D/AC, Matrícula 9469753-1;
VII - Fiscal: Eng. de Segurança no Trabalho Erivan Nascimento Pereira, CREA Nº 9536-D/AC, Matrícula nº 9304681;
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução 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 Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos 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 Sistema de Gestão de Registro de Preço-GRP;
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 atendimento do interesse público.


