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GABINETE GERAL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL E APURADORA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, no uso das
atribuições de seu cargo e tendo em vista o disposto na legislação pertinente, e as normas contidas na Resolução Administrativa nº 003/CS/DPE-AC, de 29 de maio de 2019,
publicada no D.E.P. nº 60, de 31 de maio de 2019 e demais normas aplicáveis à espécie;
FAZ SABER a quem interessar possa que os Defensores Públicos e Defensoras Públicas abaixo nominados se inscreveram para concorrer à eleição para escolha dos Membros do
Conselho Superior da DPE/AC, para o biênio 2019/2021:
CONCORRENTES AO NÍVEL II:
1. DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
2. CLÁUDIA DE FREITAS AGUIRRE
CONCORRENTES AO NÍVEL III:
1. BRUNO JOSÉ VIGATO           
CONCORRENTES AO NÍVEL IV:
1. FABÍOLA AGUIAR RANGEL
CONCORRENTES AO NÍVEL V:
1. JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS ZANOTTI 
Rio Branco-AC, 07 de junho de 2019.
______________________________________
Presidente da Comissão Eleitoral e Apuradora 

PORTARIA Nº 384/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os termos do inciso III do art. 2º-D c/c com o inciso XIII do art. 4º-C da Lei Complementar nº 158/2006 com as alterações decorrentes da Lei Complementar
nº 216/2010 e demais alterações posteriores; e,
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 312, de 29 de dezembro de 2015, publicada no D.O.E.  nº 11.713   de 31 de dezembro de 2015, que versa acerca  da reestruturação
do Quadro de Pessoal de Apoio da Defensoria Publica do Estado do Acre – DPE/AC.
CONSIDERANDO a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 134 da Constituição Federal. 
CONSIDERANDO o apurado no Processo Administrativo nº 117/2019/DPE.
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 30/2019/ASJUR.
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 01/2019 da PGE, Processo SIACJ nº 2019.056.000012-1.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR o servidor ELIAS ANTÔNIO ZAINE SARKIS do Cargo em Comissão, referência CC-DPE-02, da Defensoria Pública do Estado do Acre, nomeado através da
Portaria nº 160, de 28 de fevereiro, publicada no D.E.P. nº 17, de 01 de março de 2019.
Art. 2º - NOMEAR ELIAS ANTÔNIO ZAINE SARKIS para exercer o Cargo em Comissão, referência CC-DPE-03, da Defensoria Pública do Estado do Acre, a partir de 01 de julho de
2019.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos Administrativos e Financeiros a partir do dia 01 de julho de 2019.
Rio Branco/AC, 07 de junho de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre

PORTARIA Nº 386/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO os termos do inciso III do art. 2º-D c/c com o inciso VII do art. 4º-C da Lei Complementar nº 158/2006 com as alterações decorrentes da Lei Complementar nº
216/2010 e demais alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Subnúcleo de Composição Extrajudicial de Conflitos da Defensoria Pública do Estado do Acre, não pode ficar vaga, tendo em vista ser responsável por
atribuições essenciais ao bom andamento da instituição, conforme a Resolução Administrativa Nº 002 – CSDPE-AC, de 20 de fevereiro de 2019, Aprovada na 1ª Reunião
Ordinária do Conselho Superior da DPE-AC.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, o Gestor de Políticas Públicas FÁBIO BARRETO DE OLIVEIRA, para responder pela Chefia de Gabinete do Subnúcleo de Composição Extrajudicial de
Conflitos da Defensoria Pública do Estado do Acre, vinculado e subordinado ao núcleo Cível.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, revogando as demais disposições em contrário, por ser oportuno e conveniente para os interesses da
Administração.
Registre-se,                                                                                          
Publique-se; e 
Cumpra-se.
Rio Branco-Ac, 07 de junho de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.
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TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAMOS, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços nº 133/2018 do Pregão Eletrônico SRP nº 36/2018, que tem
como objeto a contratação de empresa para aquisição de material permanente para atender as necessidades da DPE-AC, conforme abaixo:

Item Especificação Unid. Quantid. 
Valor Unitário
(R$)

Valor Total
 (R$)

85

CADEIRA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento
almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de
alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e
encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm
de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo 60 mm para o encosto, com
densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100%
couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e
verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de
diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto -
480x600 mm; largura do assento – 470 mm; profundidade do assento – 480 mm – C1-001

UNID. 15 R$ 1.520,00 R$ 22.800,00

86

CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e
revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo “S” em alumínio ou outro
metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal
com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de
no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade
mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser
confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do
encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm - C1-002

UNID. 15 R$ 780,00 R$ 11.700,00

87

CADEIRA GIRATóRIA executiva, braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuterano preto ou
material similar, com back system e regulagem de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha
arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro. Estrutura do assento em compensado com no mínimo
14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50
kg/m³. Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no
mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo.
Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais.
Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do assento - 440 mm; profundidade do
assento - 430 mm - C1-003

UNID. 15 R$ 704,00
R$ 10.560,00

89

CADEIRA Universitária fixa, com porta livros e prancheta escamoteável, para destros e canhotos. Braço escamoteável
com estrutura tubular com prancheta em MDP com, no mínimo 18 mm de espessura, com perfil de PVC ou material
similar nas bordas, curvadas. Porta livros em aramado soldado à estrutura, na cor preta. Estrutura do assento e
encosto em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm
de espessura para o assento e 30 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor
preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do
fornecimento, juntamente com a especificação da orientação das pranchetas (destra ou canhota). Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 480x340 mm; largura do assento - 480 mm; profundidade do assento - 430 mm.
–C1-005

UNID. 25 R$ 564,00 R$ 14.100,00

TOTAL R$ 59.160,00

FORNECEDOR: MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME;
CNPJ n° 28.278.483/0001-00
Rio Branco – Acre, 05 de junho de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECLARAMOS, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 037/2018, Fundação da
Universidade Federal do Pampa, cujo objeto é a contratação de empresa para  Aquisição de Material Permanente e Prestação de Serviços: Ar Condicionado, Desktop Padrão, Notebook, Switch

De Acesso, Licença De Extensão, Seguro/Garantia, para atender as necessidades dessa Defensoria Pública do Estado do Acre/DPE, conforme abaixo:

ITEM PRODUTO 
QUANT
Unidade

 V. UNIT
R$

V. TOTAL
R$

03
Computador. Microcomputador Desktop padrão, conforme especificações detalhadas no Apenso 1 do Termo
de Referencia

60 4.185,00 251.100,00

TOTAL 251.100,00
FORNECEDOR: DEL Computadores do Brasil Ltda
CNPJ: 72.381.189/0001-10
Rio Branco – Acre, 05 de junho de 2019.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.
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