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Kit de lanches  BEBIDAS – Suco natural (02 tipos),  – mínimo 
de 300ml por pessoa, servidos em embalagens descartáveis�  
Será escolhido pelo solicitante o tipo de suco a ser servido con-
forme cardápio: laranja, maracujá, acerola, goiaba e tipo verde� 
SALGADOS – 04 tipos de salgados assados  e 2 tipos de sal-
gados frito ( no mínimo 20 gr por pessoa)� Será escolhido pelo 
solicitante os tipos de salgados à serem servidos conforme 
cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, 
mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada - di-
versos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha 
de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, 
quibe, pão sírio (atum/ frango/presunto e queijo), canapés� 
DOCES – 2 tipos de doces por pessoa- será escolhido pela 
solicitante o tipo de doce à ser servido conforme cardápio 
abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini so-
nho sabores diversos, frutas, salada de frutas, bolos diversos� 
O Kit deverá se servido em embalagens descartáveis por pessoa�

Unid� 2�000 1�000 25,83 25�830,00

VALOR TOTAL ESTIMADA R$ 75�580,00

Valor Total Estimado: R$ 75�580,00 (setenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais)�
Vigência da Ata: 04/03/2022 a 04/03/2023�
Data da Adesão: 27/04/2022�
Fundamentação Legal: Atendendo as condições previstas no edital do Pregão Eletrônico para Registro De Preços n° 001/2022 - CPL/DPE, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na Lei n°10�520, de 17/07/2002, Lei nº 8�666/1993, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, 
Decretos Estaduais nºs 5�967/2010, 5�965/2010 e 4�767/2019; e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie� Ata de Registro de Preços 
nº 002/2022� Aceite do Órgão Gerenciador e da Empresa detentora da Ata� Manutenção das condições de habilitação� Ausência de sanções im-
peditivas no Portal da Transparência, consulta ao CEIS, CNEP, SICAF e CNJ. Pesquisas de mercado, verificação da vantajosidade econômica, 
justificativa da necessidade. Dotação Orçamentária. Parecer nº 7/2022/PGE - DA/PGE - DG/PGE – OA aprovado pela autoridade superior por meio 
do e Despacho nº 828/2022/PGE - PGE�
Rio Branco/AC, 27 de abril de 2022�

Marcos Antônio Santiago Motta
Procurador-Geral do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e pela sua equipe de apoio referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº� 003/2022, processo eletrônico (SEI) n�º 0305�013248�00072/2021-12, registro de preços para aquisição imediata 
e futura de computadores, monitores e nobreaks, para atender as evoluções tecnológicas da Defensoria Pública do Estado do Acre, em confor-
midade Edital e seus anexos, em favor das empresas: CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ n° 11�527�773/0001-47, que sagrou-se 
vencedora para os itens 01 e 02, com valor global de R$ 1�950�000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), e GP TRADE COMPANY 
ELETRONICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 18�476�349/0001-60, que sagrou-se vencedora para o item 03, com valor global 
de R$ 64�860,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais)�
Rio Branco-AC, 27 de abril de 2022�

Simone Jaques de Azambuja Santiago
Defensora Pública-Geral do Estado

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL   
GABINETE DO DELEGADO GERAL 

PORTARIA PCAC Nº 292, DE 27 DE ABRIL DE 2022   
José Henrique Maciel Ferreira, Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe conferem os arts� 8º, incisos I, 
III e IV; e da LOPC, etc�
RESOLVE:
I - Designar o servidor APC RODOMILSON RODRIGUES DE ARAÚJO, atualmente lotado no Núcleo Especial de Capturas da Polícia Civil, para exercer suas 
funções na DEFLA, a partir do dia 01/05/2022 até ulterior deliberação� 
Registre-se, publique-se, cumpra-se

José Henrique Maciel Ferreira
Delegado-Geral da Polícia Civil

ÓRGÃOS MILITARES

POLÍCIA MILITAR

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
POLICIA MILITAR 
GABINETE DO COMANDO

PORTARIA PMAC Nº 1371, DE 26 DE ABRIL DE 2022
O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais e acordo com o Decreto nº 6�258, de 02 de julho de 
2020; c/c o Art� 5º da Lei nº 2001, de 31 de marco de 2008:
R E S O L V E:
Art� 1º - Designar o CEL PM RG 2810 LUCIANO DIAS FONSECA, Subcomandante-Geral da PMAC, para responder pela função de Comandante-
-Geral da Polícia Militar do Acre, cumulativamente com a função que já exerce, no período de 26 de abril a 17 de maio de 2022, ou enquanto durar 


