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PORTARIA Nº 176/GAB/DPE-AC
DISCIPLINA O PLANTÃO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE DURANTE O RECESSO
FORENSE 2021/2022.
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, bem como a autonomia conferida pelo art. 134 da CRFB;
e,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o regime de plantão da
administração da Defensoria Pública do Estado do Acre, no período de
recesso forense do Poder Judiciário;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nominados, para atuarem no
PLANTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ACRE – RIO BRANCO, DURANTE O RECESSO
FORENSE, no período de 20 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de
2022, das 07h às 12h, conforme Anexo Único, parte integrante desta:
Parágrafo único – entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 06 de
janeiro de 2022, os servidores da Defensoria Pública trabalharão em
regime presencial e sobreaviso.
Art. 2º -  O Servidor plantonista que necessitar trabalhar em regime
presencial, efetivamente ganhará 02 (dois) dias folgas por dia
trabalhado.
Art. 3º -  O Servidor plantonista que trabalhar em regime de
sobreaviso, ganhará 01 (um) dia de folga por sobreaviso, entretanto,
se for necessária a presença do referido servidor para alguma
diligência, este ganhará efetivamente 02 (dois) dias de folgas.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, por ser
oportuno e conveniente para os interesses da Administração.
Rio Branco/AC, 15 de dezembro de 2021.
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.

Anexo Único da PORTARIA Nº 176/GAB/DPE-AC
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EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
01/2018
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE -
DPE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF
nº 04.581.375/0001-43, com sede no endereço, Av. Antônio da Rocha
Viana, nº 3057, Bairro Santa Quitéria, Rio Branco/Acre, neste ato
representada por sua Defensora Pública–Geral Dra. SIMONE
JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, brasileira, casada, portadora da
carteira de identidade n° 2032375855 – SSP/RS, inscrita no CPF sob
o n° 674.812.210-49.
CONTRATADO: J.W.C. MULTISERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.090.759/0001-63, estabelecida na Rua

Eucalipto nº 213, Conj. Bela Vista, Bairro Floresta – CEP 69.911-283,
Rio Branco- AC, tel. (68) 3301-6617, 99929-6382 e 98426-0464,
email:jwcltda@gmail.com, neste ato representada pela Senhora
ZENILDA DE LIMA PESSOA, brasileira, solteira, empresária,
portadora da carteira de identidade n° 344.330 – SSP/AC, inscrita no
CPF sob o n° 655.033.842-53.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento para a
retificação da "Cláusula Quinta - DO VALOR, referente ao 8º Termo
Aditivo, visto que o valor do auxilio de Alimentação já está incluso no
valor do metro quadrado, conforme justificativa descrita no Oficio nº
087/2021 (2850647).
2. DO VALOR
2.1. Em virtude de erro material, retificam-se os termos constantes da
"CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR", onde se lê:
"O valor mensal deste Termo Aditivo será de R$ 62.734,00 (sessenta
e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais), que corresponde ao
auxílio alimentação e a repactuação contratual sendo o impacto
financeiro no valor de R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte
reais) referente à diferença entre o valor pago. O valor global passará
de R$ 669.796,80 (seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos) para R$ 752.808,00
(setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oito reais)."
Leia-se:
"O valor mensal deste Termo Aditivo será de R$ 58.114,00 (cinquenta
e oito mil, cento e catorze reais), que corresponde ao auxílio
alimentação e a repactuação contratual sendo o impacto financeiro no
valor de R$ 2.297,60 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e
sessenta centavos) referente à diferença entre o valor pago. O valor
global passará de R$ 669.796,80 (seiscentos e sessenta e nove mil,
setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) para R$
697.368,00 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e
oito reais)."
3. DA RATIFICAÇÃO
3.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do
CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por
este Termo de Apostilamento.
Data da assinatura: 14 de dezembro de 2021.
Assina: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
21/2021
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE -
DPE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF
nº 04.581.375/0001-43, com sede no endereço, Av. Antônio da Rocha
Viana, nº 3057, Bairro Santa Quitéria, Rio Branco/Acre, neste ato
representada por sua Defensora Pública–Geral Dra. SIMONE
JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, brasileira, casada, portadora da
carteira de identidade n° 2032375855 – SSP/RS, inscrita no CPF sob
o n° 674.812.210-49.
CONTRATADO: J.W.C. MULTISERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.090.759/0001-63, estabelecida na Rua
Eucalipto nº 213, Conj. Bela Vista, Bairro Floresta – CEP 69.911-283,
Rio Branco- AC, tel. (68) 3301-6617, 99929-6382 e 98426-0464,
email:jwcltda@gmail.com, neste ato representada pela Senhora
ZENILDA DE LIMA PESSOA, brasileira, solteira, empresária,
portadora da carteira de identidade n° 344.330 – SSP/AC, inscrita no
CPF sob o n° 655.033.842-53.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento para a
retificação da "Cláusula Quinta - DO VALOR, referente ao 1º Termo
Aditivo, visto que o valor do auxilio de Alimentação já está incluso no
valor do posto de trabalho, conforme justificativa descrita no Oficio nº
086/2021 (2849452), oportunamente retificar-se-á o Valor Global do
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Contrato, na mesma cláusula, uma vez que a soma do valor global
referia-se a uma vigência de 12 (doze) meses e não de 06 (seis)
meses, conforme assinado pelas partes.
2. DO VALOR
2.1. Em virtude de erro material, retificam-se os termos constantes da
"CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR", onde se lê:
"O valor mensal deste Termo Aditivo será de R$ 4.317,79 (quatro mil,
trezentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), que
corresponde ao auxílio alimentação e a repactuação contratual sendo
o impacto financeiro no valor de R$ 613,79 (seiscentos e treze reais e
setenta e nove centavos) referente à diferença entre o valor pago. O
valor global passará de R$ 44.448,00 (quarenta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais) para R$ 51.813,48 (cinquenta e
um mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos)."
Leia-se:
"O valor mensal deste Termo Aditivo será de R$ 4.097,79 (quatro mil e
noventa e sete reais e setenta e nove centavos), que corresponde ao
auxílio alimentação e a repactuação contratual sendo o impacto
financeiro no valor de R$ 393,79 (trezentos e noventa e três reais e
setenta e nove centavos) referente à diferença entre o valor pago. O
valor global passará de R$ 44.448,00 (quarenta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais) para R$ 24.586,74 (vinte e
quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro
centavos)."
3. DA RATIFICAÇÃO
3.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do
CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por
este Termo de Apostilamento.
Data da assinatura: 15 de dezembro de 2021.
Assina: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
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