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AC; I – Instruir o Processo Administrativo de Despesa Pública – PADP
com documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pela Ata de Registro de Preço firmada; 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, 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. Parágrafo único. O gestor que não
observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão
e Fiscalização de contratos da CGE/AC 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 ao fiscal a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado;
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC 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 Revoga-se a PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS Nº 069/2021-SEDUR, publicado no D.O.E. Nº
13.081 de 09 de julho de 2021.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Felipe Aragão Werklaenhg
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional
Decreto nº 7.999/2021

SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA SEE Nº 1741, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ÉRIKA MENDES MENEZES, matrícula
9172211-6, para exercer a função de chefe da Divisão de Monitoramento do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esportes.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de julho de 2021.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
SOCORRO NERI
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 8.821/2021
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EDITAL/SEE/NCMCF/RB/CZS/Nº002/2021
A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, através dos
Núcleos dos Centros de Matemática, Ciências e Filosofia – NCMCF de
Rio Branco e Cruzeiro do Sul, referências no ensino gratuito nas áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, Linguagens e Robótica, para alunos da rede pública do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo de seleção, para os cursos do segundo semestre de
2021, em formato EAD.
1. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
1.1 - Os interessados deverão acessar o site do Centro de Matemática, Ciências e Filosofia www.cmcf.com.br, clicar no link INSCREVA-SE
AQUI, preencher e enviar o formulário de inscrição, no período de 08/09
a 19/09 de 2021, conforme os anexos I, II e III.
1.2 - Cada candidato poderá se inscrever, no máximo, em 3 (três)
cursos, de acordo com os anexos II, III e IV, desde que consiga acompanhá-los em horários distintos.
1.3 - As inscrições somente poderão ser efetuadas, on-line, através de
uma conta Gmail, até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de setembro
de 2021.
1.4 - Para a efetivação da(s) matrícula(s), o(a) candidato(a) deverá
fazer o aceite no(s) link(s), da(s) sala(s) do Google Classroom, do(s)
curso(s) que solicitou no ato da inscrição.
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1.5 - O(s) link(s) para a efetivação da(s) matrícula(s) será(ão) enviado(s)
para o Gmail no qual foi feita a inscrição e, também, no(s) grupo(s) de
WhatsApp do(s) curso(s) ao(s) qual(is) se inscreveu.
1.6 - Os candidatos que não efetivarem as matrículas, através do(s)
link(s) do Google Classroom, até a primeira semana de aula, serão
substituídos pelos inscritos no cadastro de reserva.
2. DA DOCUMENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2.1 - No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher corretamente
o formulário, se responsabilizar por todos os dados preenchidos, e salvar
o recibo que será enviado, ao final do processo, para o Gmail de inscrição.
2.2 - Poderão participar dos cursos oferecidos, preferencialmente, todos os
alunos da rede pública de ensino, do Estado do Acre, e comunidade em geral.
3. DOS ACESSOS À INFORMAÇÃO
O NCMCF/Rio Branco estará à disposição para os devidos esclarecimentos, através do(a):
Telefone: (68) 99955-1497;
E-mail: cmcf.di.seeac@gmail.com;
Fanpage: Centro de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre;
Instagram: centrodemat.
O NCMCF/Cruzeiro do Sul estará à disposição para os devidos esclarecimentos, através do:
Telefone: (68) 99911-9257;
E-mail: cmcfcruzeirodosul@gmail.com.
Outra fonte de informação é o site dos NCMCFs www.cmcf.com.br .
4. DAS VAGAS, CURSOS E CARGA HORÁRIA
4.1 - Serão ofertadas, pelos NCMCFs de Rio Branco e Cruzeiro do Sul,
640 (seiscentas e quarenta) vagas para 16 (dezesseis) cursos, nas áreas de: Matemática, Ciências da 4.2 - Natureza, Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas e Linguagens, distribuídas conforme os anexos II e III.
4.3 - Os cursos terão duração de 30 horas-aula, com 2 aulas semanais
de 50 minutos, pelo Google MEET, em um total de 16 encontros conforme os anexos II, III e IV.
4.4 - Cada professor formará uma sala virtual, no Google Sala de Aula,
onde hospedará os alunos que efetivaram as matrículas e disponibilizará suas apostilas, slides, 4.5 - 4.5 - atividades, simulados, videoaulas e
demais materiais.
4.6 - Os professores, também, criarão um grupo provisório no WhatsApp, de suas respectivas turmas, para informes rápidos e enviar o link
para efetivação das matrículas.
4.7 - Todos os materiais, do item 4.3, exceto as atividades e os simulados, estarão disponíveis no site dos NCMCFs.
4.8 - Aos candidatos que não conseguirem vaga(s) no(s) curso(s)
desejado(s) será disponibilizado, no site dos NCMCFs, um link para cadastro de reserva no qual poderá ser chamado em até duas semanas
após o início das aulas.
5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
5.1 - O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição do
candidato, atendendo aos pré-requisitos exigidos, por cada curso, conforme o anexo III.
5.2 - Somente será considerado(a) aluno(a) aquele(a) que, além da inscrição no site, efetivar a(s) matrícula(s) através do(s) link(s), do Google
Classroom, enviado(s) no Gmail de inscrição e/ou grupo(s) de WhatsApp.
6. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS ON-LINE
Os certificados serão enviados no endereço do Gmail inserido na ficha
de inscrição e somente estarão aptos a recebê-los, os alunos que:
A) Efetuarem todas as atividades e simulados, disponibilizados no Google Sala de Aula, do(s) curso(s) matriculado(s);
B) Tiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto no somatório de todas as atividades e simulados.
Rio Branco-AC, 08 de setembro de 2021.
Socorro Neri
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 8.821/2021
ANEXO I
CRONOGRAMA
1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL
08/09/2021
2. INSCRIÇÕES
08/09 a 19/09/2021
3. EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS
17/09 a 24/09/2021
4. INÍCIO DAS AULAS
20/09/2021
5. CONVOCAÇÃO DOS INSCRITOS NO
27/09 a 30/09/2021
CADASTRO DE RESERVA
Entre 16/11 e
6. ENCERRAMENTO DAS AULAS
18/11/2021
ANEXO II
CURSOS DE 30 HORAS – NCMCF
MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA O ENEM
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS/IDEB

Nº DE VAGAS
40
40
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BIOLOGIA PARA O ENEM: GENÉTICA-HERANÇA DOS GRUPOS SANGUÍNEOS
FÍSICA GERAL BÁSICA PARA O ENEM
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO MÉDIO - IDEB
FÍSICA DO ENEM
FOCO NO ENEM: FISIOLOGIA HUMANA E BOTÂNICA
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS INICIAIS/IDEB
QUÍMICA INORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO (REDAÇÃO NO ENEM)
HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL PARA O
ENEM
BIOLOGIA PARA O ENEM: CITOLOGIA, ECOLOGIA E EVOLUÇÃO
QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
LER PARA COMPREENDER E INTERPRETAR
– IDEB
HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA PARA O
ENEM
PRINCÍPIOS E IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA –
ENEM
TOTAL

Nº 13.122
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
640

ANEXO III
APRESENTAÇÃO DOS CURSOS
MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
Apresentar uma proposta metodológica de ensino da Matemática Financeira de
forma contextualizada, oportunizando aos alunos a aproximação dos conteúdos
escolares à sua realidade, contribuindo para sua formação através da Educação a
Distância, com foco nas questões do ENEM de exames realizados.
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS
FINAIS/IDEB
PRÉ-REQUISITOS: 9º ano E.F
Apresentar uma proposta metodológica de ensino da Matemática básica,
de forma problematizada, a fim de proporcionar aos alunos com deficit de
aprendizagem apoio pedagógico dos conteúdos escolares, contribuindo
para sua formação através da Educação a Distância, com foco nas questões do IDEB do ensino fundamental, anos finais, de anos anteriores.
BIOLOGIA PARA O ENEM: GENÉTICA-HERANÇA DOS GRUPOS
SANGUÍNEOS
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O Curso visa aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações do
ENEM, aplicando os conceitos fundamentais de genética básica na resolução
de situações do cotidiano, contribuindo para sua formação, através da Educação a Distância, com foco nas questões do ENEM de exames realizados.
FÍSICA GERAL BÁSICA PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
Aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações do ENEM, a partir
da construção de conceitos e da compreensão das leis da Física aplicando-as
a partir dos fatos e elementos presentes em sua vida cotidiana, transformando
os conhecimentos empíricos em conhecimentos científicos, os quais permitirão tomar decisões e planejar o futuro de forma sustentável.
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO MÉDIO - IDEB
PRÉ-REQUISITOS: 3º ano do E.M
Apresentar uma proposta metodológica de ensino da Matemática para
o Ensino Médio de forma contextualizada, oportunizando aos alunos
a aproximação dos conteúdos escolares à sua realidade e contribuindo para sua formação através da Educação a Distancia, com foco nas
questões do IDEB de exames passados.
FÍSICA DO ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
Aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações do ENEM, a partir
da familiarização das estruturas e metodologias utilizadas em suas questões,
da construção de conceitos, da compreensão das leis da Física aplicando-as
a partir dos fatos e elementos presentes em sua vida cotidiana.
FOCO NO ENEM: FISIOLOGIA HUMANA E BOTÂNICA
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O Curso visa auxiliar os estudantes, para um melhor desempenho nas avaliações do ENEM, interligando conceitos de Fisiologia Humana e Botânica, com
situações do cotidiano e contribuindo para sua formação através da Educação
a Distância, com foco nas questões anteriormente realizadas no exame.
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS INICIAIS/IDEB
PRÉ-REQUISITOS: 5º ano E.F
Apresentar uma proposta metodológica de ensino da Matemática básica,
de forma problematizada, a fim de proporcionar aos alunos com deficit de
aprendizagem apoio pedagógico dos conteúdos escolares, contribuindo
para sua formação através da Educação a Distancia, com foco nas questões do IDEB do ensino fundamental, anos iniciais, de anos anteriores.
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QUÍMICA INORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
Aperfeiçoar o desempenho dos estudantes nas avaliações do ENEM, a
partir da familiarização das estruturas e metodologias utilizadas em questões que compreendem o estudo dos elementos químicos e substâncias
da natureza que não possuem carbonos coordenados em suas cadeias.
ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO
(REDAÇÃO NO ENEM)
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
No mundo em que vivemos, o texto perpassa cada uma das nossas atividades, individuais e coletivas. Verbais, mistos ou digitais, os textos se cruzam, se
completam e se modificam incessantemente, acompanhando o movimento
de transformação do ser humano e suas formas de organização social.
Mas não basta apenas receber textos. É preciso, pois, saber produzi-los.
Nesse sentido é importante compreender bem as partes estruturais de uma
dissertação e conhecer cada uma delas. Essa estrutura contribui para a organização das ideias e distribui as informações ao longo da redação, possibilitando, assim, ser bem avaliados nas habilidades da comunicação escrita.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O Período Medieval nos mostra as raízes do desenvolvimento dos costumes morais e sociais que moldaram o mundo ocidental. O período da
Idade Moderna vai tomando distância do modelo anterior de visão de
mundo e prepara para a elaboração das condições de desenvolvimento
das Ciências Humanas e das Ciências da Natureza. Os textos coletados
para as aulas nos permitirão refletir e perceber os rumos tomados pelas
sociedades nesses períodos históricos, assim como os exercícios serão
de grande auxílio para a interpretação dessas influências na atualidade.
BIOLOGIA PARA O ENEM: CITOLOGIA, ECOLOGIA E EVOLUÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O curso visa a preparação do aluno na área de Ciências da Natureza e
suas Tecnologias aprimorando as competências e habilidades exigidas para
a realização, com sucesso, das avaliações do ENEM através de atividades,
simulados e aulas EAD. Serão, ainda, analisadas e debatidas as aplicações
de conhecimentos desta área, o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais, a preservação da vida em todas as suas formas, a importância da preservação e conservação da biodiversidade, modelos, teorias e leis propostas, em diferentes épocas e culturas, para comparar
distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida na Terra. O
que está em jogo é como o aluno consegue operacionalizar informações
para resolver problemas, analisar fatos e se socializar de forma cidadã.
QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
Aperfeiçoar o desempenho dos estudantes nas avaliações do ENEM, a
partir da familiarização das estruturas e metodologias utilizadas em questões que envolvem o estudo dos elementos químicos e substâncias da
natureza que possuem carbonos coordenados em suas cadeias.
LER PARA COMPREENDER E INTERPRETAR – IDEB
PRÉ-REQUISITOS: 3º ano E.M
Na prática da leitura partimos da visão de língua e linguagem como
espaços de construção de sentidos, no jogo de interação entre sujeitos.
A leitura é sempre um jogo interativo, pois permite a partilha dos conhecimentos que os leitores mobilizam para interagir com o autor por meio das
“pistas” colocadas no texto e, assim, construir significações próprias.
Partindo desse pressuposto, faz-se necessário o domínio de algumas capacidades básicas como localizar dados, saber o sentido das palavras e
ter informações extratextuais. É, ainda, necessário para passar ao desenvolvimento de outras competências mais complexas, entre as quais estabelecer relações de causa, consequência e finalidade, reconhecer uma
crítica expressa, analisar a força argumentativa do uso de certos recursos
linguísticos, identificar ironia e humor, perceber vieses ideológicos.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA PARA O ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O Curso de História da Filosofia Antiga tem por objetivo o estudo do pensamento filosófico a partir dos pensadores da Antiguidade Grega buscando descrever
suas características e influências na construção do Conhecimento no Ocidente. A
coletânea de textos, fragmentos e comentários nos levam à reflexão e discussão
sobre o objeto do Conhecimento e os exercícios propostos apontam a importância
da interpretação e relação entre os diferentes campos do saber.
PRINCÍPIOS E IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA – ENEM
PRÉ-REQUISITOS: A partir do 9º ano E.F
O curso visa explicar as questões éticas atuais, apresentando-as em três blocos: bioética, ética nos negócios e na política e ética ambiental. Essas atividades propõem despertar nos estudantes uma visão crítica, mas não catastrofista, da ciência moderna. Deve-se atentar para o fato de que os problemas
causados pela ciência não se devem apenas ao “mau uso” do conhecimento
e da técnica. É importante enfatizar que há elementos não humanos e irracionais dentro da estrutura da ciência que podem avançar cegamente se deixados por si mesmos. Pretende-se também abordar, ainda que apenas inicialmente, as modificações do corpo realizadas com o auxílio da ciência. Essa
discussão tem sido feita atualmente por filósofos, por meio de ideias como a
de “pós-humano” e “ciborguização”. Nessa seção, a abordagem baseou-se
naquilo que Arendt chama de “revolta contra a condição humana”.
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QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

ANEXO IV
HORÁRIOS DOS CURSOS
HORÁRIOS
CURSOS MATUTINOS
08h - 8h50 MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA O ENEM
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMEN8h50 - 09h40
TAL – ANOS FINAIS/IDEB
BIOLOGIA PARA O ENEM: GENÉTICA-HERANÇA
9h40 - 10h30
DOS GRUPOS SANGUÍNEOS

HORÁRIOS
CURSOS VESPERTINOS
14h - 14h50 QUÍMICA INORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO-ARGU14h50 - 15h40
MENTATIVO (REDAÇÃO NO ENEM)
15h40 - 16h30 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL PARA O ENEM
BIOLOGIA PARA O ENEM: CITOLOGIA, ECOLOGIA
E EVOLUÇÃO

10h30-11h20 FÍSICA GERAL BÁSICA PARA O ENEM

16h30 - 17h20

08h - 8h50 QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
8h50 - 09h40 LER PARA COMPREENDER E INTERPRETAR – IDEB
9h40 - 10h30 HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA PARA O ENEM

14h - 14h50 MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO MÉDIO - IDEB
14h50 - 15h40 FÍSICA DO ENEM
15h40 - 16h30 FOCO NO ENEM: FISIOLOGIA HUMANA E BOTÂNICA

10h30-11h20

PRINCÍPIOS E IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA ENEM

MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA O ENEM
MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS/IDEB
BIOLOGIA PARA O ENEM: GENÉTICA-HERANÇA
9h40 - 10h30
DOS GRUPOS SANGUÍNEOS

16h30 - 17h20

08h - 8h50

8h50 - 09h40

10h30-11h20 FÍSICA GERAL BÁSICA PARA O ENEM

14h - 14h50 QUÍMICA INORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO (REDAÇÃO NO ENEM)

15h40 - 16h30 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL PARA O ENEM
16h30 - 17h20

QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA PARA O ENEM
LER PARA COMPREENDER E INTERPRETAR –
8h50 - 09h40
IDEB
9h40 -10h30 HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA PARA O ENEM
10h30-11h20

PRINCÍPIOS E IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA ENEM

MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
– ANOS INICIAIS/IDEB

14h50 - 15h40

08h - 8h50

QUINTA-FEIRA
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BIOLOGIA PARA O ENEM: CITOLOGIA, ECOLOGIA
E EVOLUÇÃO

14h - 14h50 MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO MÉDIO - IDEB
14h50 - 15h40 FÍSICA DO ENEM
15h40 - 16h30 FOCO NO ENEM: FISIOLOGIA HUMANA E BOTÂNICA
16h30 - 17h20

MATEMÁTICA BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
– ANOS INICIAIS/IDEB

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
NOTIFICAÇÃO Nº: 36/2021/SEE – DIGCC/SEE – DELIC/SEE –DAF
PROCESSO Nº: 0014.013886.00041/2021-12
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, GABINETE DO SECRETÉRIO
A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes  inscrita no CNPJ (MF) sob o número 04.033.254/0001-67, com sede na Rua Rio Grande
do Sul, nº 1.907 – bairro Volta Seca, no município de Rio Branco/AC, neste ato representada por sua Secretária de Estado de Educação, Cultura
e Esportes, Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza, vem notificar a empresa J. V. COMÉRCIO EIRELI - EPP,pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ/MF nº 17.745.710/0001-43, com sede na Rua Dr. Sansão Gomes, nº 676 – Centro, CEP Nº 69.970-000, no município de Tarauacá/AC, aqui
representada por seu proprietário o senhor Jadilson Leão Malpartida, nos termos do edital e demais normas legais aplicáveis, para no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta NOTIFICAÇÃO no Diário Oficial do Estado do Acre, comparecer à sede desta secretaria para
assinatura do CONTRATO/SEE Nº 115/2021 proveniente da Ata de Registro de preço nº 018/2021- Pregão Eletrônico SRP nº 215/2020, sob pena
ao descumprimento do item 21-Termo de Contrato do edital, poderá ensejar abertura de Processo Administrativo para a aplicação das sanções
administrativas cabíveis.
Alertamos ainda que, em observância ao Art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93, o contratado deverá comprovar, no ato da assinatura do contrato, que mantém todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 02 de setembro de 2021
ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Decreto nº 8.821/2021
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
(Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio,
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 215/2020 – CPL 02, em favor das empresas: a) G. SANTOS DA SILVA EIRELI, para os itens 33 e 50,
no valor total de R$ 2.489.329,72 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); b) T L
DISTRIBUIDORA LTDA,para os itens10, 25, 27, 32, 40, 41, 62 e 63 no valor total de R$ 7.291.482,39 (Sete milhões duzentos e noventa e um mil
quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos);
Rio Branco (AC), 27 de Agostode 2021.
ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Decreto nº 8.821/2021

SEFAZ
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA Nº 261 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, que lhe confere o Decreto nº 6.511, de 05 de agosto de
2020, publicado no Diário Oficial nº 12.855, de 10 de agosto de 2020;

