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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 005/2022
O Procurador-Geral do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe 
confere o art� 4º, incisos IX, XVII e XVIII, da Lei Complementar nº 45, de 
26 de julho de 1994 (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do 
Acre) e em observância ao art� 4º da Resolução PRES/CPGE nº 003, de 
04 de setembro de 2008, edita a presente ORIENTAÇÃO NORMATIVA, 
de caráter obrigatório a todos os órgãos da Administração Estadual, a 
ser publicada no Diário Oficial do Estado.
EMENTA: Dispensa-se o envio de consulta à Procuradoria-Geral do 
Estado em procedimentos cujo valor não ultrapasse a R$ 176�000,00 
(cento e setenta e seis mil reais) e que versem sobre contratação por 
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art� 25, II, da Lei nº 
8�666/93, para compra de vagas em cursos abertos de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, exceto aqueles amplamente ofertados no 
mercado, a exemplo de cursos básicos de informática – os quais esta-
rão sujeitos a realização de licitação� 
Precedentes:Pareceres PGE/PA nºs 013/2001, 036/2004, 185/2006, 
069/2008/ 079/2008, 006/2010, 050/2011, 037/2012, 051/2012, 
055/2012, 072/2012, 086/2012, 087/2012�
Legislação pertinente: Artigo 25, inciso II, c/c o art� 13, inciso VI, ambos 
da Lei nº 8�666/93�
Fica revogada a ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/2012�
Publique-se no Diário Oficial do Estado em 03 (três) dias distintos.
Rio Branco- Acre, 20 de julho de 2022�

Marcos Antônio Santiago Motta
Procurador-Geral do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL 

PORTARIA PCAC Nº 740, DE 26 DE JULHO DE 2022�
O Delegado-Geral da Polícia Civil José Henrique Maciel Ferreira, no uso 
das atribuições que lhe confere o art� 8º inciso I, II e IV da LOPC etc�
Considerando o disposto no Art� 67 da Lei nº 8�666, de 21 de junho de 
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos 
contratos, por representante da Administração especialmente designado�
Considerando a necessidade do acompanhamento de fiscalização peri-
ódica e integralidade de funcionamento do referido contrato�
RESOLVE:
Dispor sobre substituição de Fiscais no contrato celebrado pela Polícia 
Civil do Estado do Acre�
Art� 1º - Revogar a Portaria nº 214, de 24 de março de 2022, que de-
signou, o servidor Renato Cavalcante de Figueiredo, matrícula nº: 
9136362-1, Fiscal Titular conforme o item III e o servidor Genilson da 
Silva Albuquerque, matrícula nº 9191828-2, Fiscal Suplente conforme o 
item IV do Contrato nº 028/2022�
Art� 2° - Designar os servidores, abaixo indicados, para, em observância 
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato n° 
028/2022 decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2021 
-  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 60/2021 – PMRB/SEFIN, celebrado 
entre a Polícia Civil do Estado do Acre e a empresa F� M� TERCERIZA-
ÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 20�345�453/0001-67, com vigência 
de 16�03�2022 até 16�03�2023, que tem como objeto a contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio ad-
ministrativo e operacional, de natureza contínua, visando o adequado 
funcionamento da estrutura administrativa e técnica da Polícia Civil do 
Estado do Acre – PCAC, no município Rio Branco/AC, conformes espe-
cificações contidas no Termo de referência Anexo I, que integrou o Edi-
tal de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº 60/2021 – PMRB/SEFIN, proposta da CONTRATADA e demais docu-
mentos constantes do Processo SEI nº� 0064�014917�00011/2022-96�
I� Gestor Titular: Maria Aparecida Costa e Silva, matrícula 118273-1;
II� Gestor Substituto: Reno Soares Balica, matrícula nº 09257306-1;
III�  Fiscal Titular: Lacizeth Carvalho Cunha, matrícula nº 114561-6;
IV�  Fiscal Suplente: Júlio César Freitas de Oliveira, matrícula nº 81248-1�
Art� 3° - Compete ao servidor, designado como Gestor do contrato de 
que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de 
sua vigência� O Gestor acima designado responde pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.
Art. 4° - Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em 
comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os in-
cidentes contratuais para que tome as providências cabíveis além das 
atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.
Art� 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato�

José Henrique Maciel Ferreira 
Delegado-Geral da Polícia Civil�

POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL 

PORTARIA PCAC Nº 741, DE 26 DE JULHO DE 2022�
O Delegado-Geral da Polícia Civil José Henrique Maciel Ferreira, no uso 
das atribuições que lhe confere o art� 8º inciso I, II e IV da LOPC etc�
Considerando o disposto no Art� 67 da Lei nº 8�666, de 21 de junho de 
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos 
contratos, por representante da Administração especialmente designado�
Considerando a necessidade do acompanhamento de fiscalização peri-
ódica e integralidade de funcionamento do referido contrato�
RESOLVE:
Dispor sobre substituição de Fiscais no contrato celebrado pela Polícia 
Civil do Estado do Acre�
Art� 1º - Revogar a Portaria nº 696, de 10 de dezembro 2021, que de-
signou, o servidor Renato Cavalcante de Figueiredo, matrícula nº: 
9136362-1, Fiscal Titular conforme o item III e o servidor Genilson da 
Silva Albuquerque, matrícula nº 9191828-2, Fiscal Suplente conforme o 
item IV do Contrato nº 093/2021�
Art� 2° - Designar os servidores, abaixo indicados, para, em observância 
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato n° 
093/2021 decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 09/2020 
- Pregão Presencial SRP nº 035/2020 – PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N° 19�05�0050�0004404/2020- 64, Secretaria Municipal de Zela-
doria da Cidade - SMCZ, celebrado entre a Polícia Civil do Estado do 
Acre e a empresa F� M� TERCERIZAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
20�345�453/0001-67, com vigência de 03�12�2021 a 03�12�2022, que 
tem como objeto a contratação de empresa, para prestação de serviços 
de limpeza nas praças, parques, jardins, bueiro, boca de lobo, córregos 
e igarapés, no município de Rio Branco, em atenção as demandas das 
unidades da Polícia Civil do Estado do Acre - PCAC� 
I� Gestor Titular: Maria Aparecida Costa e Silva, matrícula 118273-1;
II� Gestor Substituto: Reno Soares Balica, matrícula nº 09257306-1;
III�  Fiscal Titular: Lacizeth Carvalho Cunha, matrícula nº 114561-6;
IV�  Fiscal Suplente: Júlio César Freitas de Oliveira, matrícula nº 81248-1�
Art� 3° - Compete ao servidor, designado como Gestor do contrato de 
que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de 
sua vigência� O Gestor acima designado responde pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.
Art. 4° - Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em 
comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os in-
cidentes contratuais para que tome as providências cabíveis além das 
atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.
Art� 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato�

José Henrique Maciel Ferreira 
Delegado-Geral da Polícia Civil�

POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL 

PORTARIA PCAC Nº 744, DE 26 DE JULHO DE 2022�
O Delegado-Geral da Polícia Civil José Henrique Maciel Ferreira, no uso 
das atribuições que lhe confere o art� 8º inciso I, II e IV da LOPC etc�
Considerando o disposto no Art� 67 da Lei nº 8�666, de 21 de junho de 
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos 
contratos, por representante da Administração especialmente designado�
Considerando a necessidade do acompanhamento de fiscalização peri-
ódica e integralidade de funcionamento do referido contrato�
RESOLVE:
Dispor sobre substituição de Fiscais no contrato celebrado pela Polícia 
Civil do Estado do Acre�
Art� 1º - Revogar a Portaria nº 594, de 04 de dezembro de 2021, que 
designou, o servidor Renato Cavalcante de Figueiredo, matrícula nº: 
9136362-1, Fiscal Titular conforme o item III e o servidor Genilson da 
Silva Albuquerque, matrícula nº 9191828-2, Fiscal Suplente conforme o 
item IV do Contrato nº 053/2020�                                   
Art� 2° - Designar os servidores, abaixo indicados, para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contra-
to n° 53/2020 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO, decorrente do processo 
de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2020 (SEPLAG) Pregão 
Eletrônico SRP Nº 23/2019 - CPL 04, Processo nº 0005751-0/2019, ce-
lebrado entre a Polícia Civil do Estado do Acre e a empresa NOR-
TE – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL 
LTDA, com vigência de 27�10�2021 a 27�10�2022, que tem como objeto 
a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de apoio administrativo, atendimento, logística e serviços operacionais, 
para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Acre, con-
forme condições, quantidade, exigências, especificações e estimativas 
estabelecidas no presente Termo de Referência�


