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Rio Branco, 7 de novembro de 2022�

Israel Monteiro de Souza
Diretor de Administração Tributária
Consta nesta Diretoria a via original devidamente assinada

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 166/2022
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições le-
gais, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HO-
MOLOGA a adjudicação referente ao Processo Licitatório SEI/AC n° 
0715.015326.00016/2022-48, cujo objeto é o Registro de preços para 
eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço 
terceirizado e continuado de vigilância e segurança patrimonial armada, 
com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusi-
va, a serem executados no âmbito da Secretaria de Estado da Fazen-
da, no município de Rio Branco/AC, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital,em favor da empresa:
VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
04�939�650/0001-58, da seguinte forma:
• Lote único - Posto de Vigilância armada, de 12 (doze) horas DIURNAS 
e 12 (doze) horas NOTURNAS - SEFAZ/AC (órgão gerenciador), no 
valor mensal de R$ 66�916,44 (sessenta e seis mil e novecentos e de-
zesseis reais e quarenta e quatro centavos)�
Perfazendo assim o valor global de R$ 802�997,28 (oitocentos e dois mil 
e novecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)�
Pelo presente termo, levo ao conhecimento dos interessados o julgamen-
to do Pregão Presencial SRP nº 166/2022, para que a adjudicação nele 
procedida produza seus efeitos legais e DETERMINO que sejam adota-
das as medidas cabíveis para contratação das referidas empresas�
Rio Branco/Acre, 03 de novembro de 2022�

José Amarísio Freitas de Souza 
Secretário de Estado da Fazenda 
Decreto nº 10�491/2021

SEICT

PORTARIA SEICT Nº 157, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
O Secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia- SEICT, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 124-P� de 17 de Janeiro 
de 2022. Publicado no Diário Oficial n° 13.201-B de 20 de janeiro de 2022, e,
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0761�013652�00019/2022-53,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Servidor Maicon Vasconcelos de Araújo, Matrícula: 
9206078-3, para responder pela Diretoria de Tecnologia e Inovação desta Se-
cretaria, no período de 04/11/2022 a 19/11/2022   durante as férias do titular�
Art� 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 04 de novembro de 2022�
Registre-se,
Publique-se, e,
Cumpra-se�

Assurbanipal Barbary de Mesquita
Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia

PORTARIA SEICT Nº 158, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
O Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 124-P, de 17 de janeiro de 2022, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.208-B, de 20 de janeiro de 2022.
RESOLVE:
Art� 1º - INSTITUIR no âmbito da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência 
e Tecnologia, a Comissão de Promoção dos servidores de nível médio e 
superior da Secretaria da Gestão Administrativa, lotados nesta Secretaria, 
com a finalidade de orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e ava-
liar os processos de promoção dos Técnicos em Gestão Pública, Gestor de 
Políticas Públicas e Especialistas, constituídas pelos servidores:
Francisca Viana da Silva – Presidente�
Ádria Silva de Oliveira – Membro�
Eurilene Santos Alves – Membro�
Art� 2º - Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 22/2022/GABIN/SEICT DE 
08 DE MARÇO DE 2022�
Art� 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação� 

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se�
  
Assurbanípal Barbary de Mesquita
Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia

RESOLUÇÃO COPIAI/AC Nº 042 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022�
“CONCEDE O INCENTIVO TRIBUTÁRIO NA MODALIDADE DE 1ª RE-
AVALIAÇÃO DIRETO AO CONTRIBUINTE, LIMITADO NO TOTAL DO 
INVESTIMENTO FIXO REALIZADO, MEDIANTE NÍVEL DE REDUÇÃO 
DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DOS SALDOS DEVEDO-
RES DO ICMS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1�358 DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2000 E ALTERAÇÕES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 
4�196, DE 1º DE OUTUBRO DE 2001”�
A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Esta-
do do Acre – COPIAI/AC, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4�198 de 01 de outubro de 2001, considerando o que 
dispõe a Lei nº 1�358 de 29 de dezembro de 2000 e alterações, confor-
me análise dos autos nº 313/2016 – Vol� I – 1ª (primeira) Reavaliação,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a concessão à empresa PLASTIK INDÚSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, do incentivo tributário na modalidade de financia-
mento direto, limitado no total do investimento fixo realizado até 24 
(vinte e quatro) meses anteriores ao protocolo do projeto, conforme 
os prazos estipulados no Art� 6º, §§ 1º e 2º da Lei nº� 1�358, de 29 de 
dezembro de 2000, correspondente a R$ 621�580,00 (seiscentos e 
vinte e um mil, quinhentos e oitenta reais), mediante nível de redução 
de 95% (noventa e cinco por cento) dos saldos devedores do ICMS, 
conforme decisão emanada da 3ª (terceira) Reunião Ordinária da Co-
missão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado 
do Acre – COPIAI/AC, realizada em 13/10/2022�
Art� 2º - Estabelecer o pagamento de uma taxa administrativa de 3% 
(três por cento) do valor financiado, que corresponde à R$ 18.647,40 
(dezoito mil, seiscentos e quarenta e sete reais, e quarenta centavos) 
parcelados em até 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 776,98 (setecentos e 
setenta e seis reais e noventa e oito centavos)�
Art� 3º -  Com fundamento no Art� 8º, inciso V, e Art� 10, § 3º, do Anexo 
Único do Decreto nº 4�196, de 1º de outubro de 2001, deverá ainda o 
contribuinte, como ato conclusivo do procedimento de concessão do 
benefício, firmar Termo de Acordo com o Governo do Estado do Acre.
Art� 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo efeitos retroativos a contar de 19 (dezenove) de agosto de 2022�

Assurbanipal Barbary de Mesquita
Presidente da COPIAI/AC

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
O Governo do Estado do Acre, por meio da Comissão de Credenciamento, 
com as atribuições instituídas através da Portaria nº 24, de 18 de março de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.248, de 21 de 
março de 2022, da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia 
- SEICT, com base na Lei nº 3�889, de 22 de dezembro de 2022, que cria 
o Programa de Compras Governamentais de Incentivo à Indústria – CG In-
dústria, nos termos do Decreto nº 11�006, de 21 de fevereiro de 2022, torna 
público aos interessados, que realizará processo com vistas a:
DO OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para posterior pro-
dução e fornecimento de Alimentos em Geral destinados ao atendimen-
to dos órgãos da administração pública direta, entidades da administra-
ção pública indireta, fundos especiais e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado do Acre�
DO PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL: O prazo de validade deste 
Edital é de 12 (doze) meses, contados a partir do 5º dia útil da data 
da publicação do aviso, no Diário Oficial do Estado, podendo ser 
prorrogado por igual período�
DO INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições se iniciam a partir do 5º dia 
útil, contado da data da publicação do aviso no Diário Oficial do Estado.
DA RETIRADA DO EDITAL: O Edital e demais anexos estarão disponibi-
lizados, a partir da publicação deste aviso e poderão ser obtidos através 
do sítio eletrônico do Programa de Compras Governamentais - ende-
reço eletrônico comprac�acre�gov�br, no link “Chamamento Público” ou 
solicitado através dos seguintes endereços eletrônicos: comprasgover-
namentaisacre@gmail�com e comprac@�ac�gov�br�
O Edital completo e seus anexos também poderão, ainda, ser ob-
tidos pessoalmente na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência 
e Tecnologia – SEICT, situada na Rua Rui Barbosa, nº 450, Bairro 
– Hotel Pinheiro - Sala 2105, de segunda a sexta-feira das 7hs às 
14hs, para cópia através de “pen drive” ou fornecimento de ende-
reço eletrônico para envio dos arquivos digitais�
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DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Para esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares deverão ser utilizados os en-
dereços eletrônicos: comprasgovernamentaisacre@gmail�com e com-
prac@�ac�gov�br ou telefone (68) 3215-4570�
Rio Branco/AC, 1º de novembro de 2022�

Albert Alves Azenha Moreira
Presidente da Comissão de Credenciamento
Portaria nº 48, de 18 de abril de 2022

SEINFRA

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

PORTARIA SEINFRA Nº 271, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
SEI: 4016�011925�00003/2022-05
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 007/2022 firmado com a empresa J.C.O PAZ ENGENHARIA CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI cujo objeto é a contratação de em-
presa de engenharia, para sob demanda, prestar serviços de engenharia 
para manutenção preventiva e corretiva, conservação e recuperação em 
Rodovias Estaduais, Estradas Vicinais, Ramais e trechos de Áreas Urba-
nas, conforme o lote descrito: Lote II - Regional Purus e Alto Acre (Manuel 
Urbano, Santa Rosa, Sena Madureira, Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri)�
I - Gestor Titular: Angélica Albuquerque da Silva Macedo, CREA 8997 D/
AC, Matrícula 9344683;
II - Gestor Substituto: Douglas Azevedo Galvão, CREA Nº 5060730124/
D-SP, Matrícula: 9114777-10;
III - Fiscal Titular: Leandro de Melo Assis, Engenheiro Civil - CREA 9633-
D/AC - Matricula 9214488-2;;
IV - Fiscal Substituto:  José Teixeira de Lima Júnior, Engenheiro Civil - 
CREA 9642/D AC - Matrícula nº 9336699;
V – Fiscal:  Eng� Civil Oginey Ripardo da Rocha - Eng� Civil - 
CREA 20449 D/AC
Art� 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução do Pro-
cesso 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 Ges-
tão 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 informá-
ticos, 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 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 dano de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelo dano que causar�
Art. 3º Compete aos fiscais a 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 dano de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelo dano que causar�
Art� 4º - Revoga-se Portaria SEINFRA n° 98 de 25 de abril de 2022, 
publicada no DOE n° 13�272 de 27 de abril de 2022�
Art�  5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com 
efeito a contar a partir do dia 01 de outubro de 2022�
Registre-se, cientifique-se, publique-se e cumpra-se.
 
CIRLEUDO ALENCAR DE LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura
Decreto nº 9�678/2021

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

PORTARIA SEINFRA Nº 272, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
SEI:4016�013439�00012/2022-13
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 
068/2022, firmado com a empresa CONSORCIO CWD, cujo objeto é a 
Contratação de empresa de engenharia, para sob demanda, execução 
de serviços continuados de engenharia no que concerne à Manutenção 
Preventi-va e Corretiva, Conservação, Recuperação, Terraplanagem, 
Pavimentação, Drenagem, Calçamentos, Obras de Artes Corrente, Es-
peciais e correlacionados�
I - Gestor Titular: Eng� Civil Stênio Sousa de França, CREA Nº 9180-D/
AC, Matrícula nº 9336656-1;
II - Gestor Substituto: Eng�ª Civil Iara Barbosa de Sousa Pontes - Enge-
nheira civil - CREA 9�311 D/AC - Matrícula 9336788-01;
III - Fiscal Titular: Engº Civil Elisson Silva Almeida - CREA nº 5069243559 
D/AC - Matrícula: 9549188;
IV - Fiscal Substituto: Eng° Civil Oginey Ripardo da Rocha - CREA nº 
20�449 D/AC - Matrícula: 9116095;
Art� 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução do Pro-
cesso 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 Ges-
tão 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 informá-
ticos, 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 atendi-
mento do interesse público�
Parágrafo único� O gestor que não observar as normas contidas nesta 
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar dano de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência 
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelo dano que causar�
Art. 3º Compete aos fiscais a 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 dano de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelo dano que causar�
Art� 4° Revoga se a Portaria n° 248 de 21 de setembro de 2022, publica-
da no Diário Oficial n° 13.375 de 22 de setembro 2022.
Art� 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar da assinatura do contrato�
Registre-se, cientifique-se, publique-se e cumpra-se.
 
CIRLEUDO ALENCAR DE LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura
Decreto nº 9�678/2021

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

PORTARIA SEINFRA Nº 274, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
SEI: 0019�015124�00065/2021-23
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 295/2022/SESACRE/SEINFRA, celebrado entre a SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE e a empresa BORGES COMÉRCIO E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para 
reforma da Unidade Mista de Saúde Ana Nery, Vila Campinas, no muni-
cípio de Plácido de castro/AC�
I - Gestor Titular: Eng� Civil Angelica Albuquerque da Silva Macedo, 
CREA Nº 8997-D/AC, Matrícula nº 9344683;
II - Gestor Substituto: Eng�ª Iara Barbosa de Sousa Pontes - Engenheira 
civil - CREA 9�311 D/AC - Matrícula 9336788-01;
III - Fiscal Titular: Eng�ª Civil Carmem Morgana Pimentel e Silva, CREA 
10044-D/AC, Matrícula 9434283;
IV - Fiscal Substituto: Eng� Civil Ewerton Souza Santos, CREA Nº 
20446- D/AC, Matrícula nº 9469753-1;
V - Fiscal Titular:  Eng� Eletricista Anderson Oliveira do Nascimento, 
CREA Nº 21�239-D/AC, Matrícula nº 9534792;
VI - Fiscal Substituto: Eng� Eletricista Felipe Santos Vaz Barbosa, CREA 


