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PORTARIA Nº 269/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;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora TATYANNE FERNANDES LIMA
ANDRADE, para substituir o Gestor de Políticas Públicas ANTONIO
JORGE FELIPE DE MELO, na Chefia do Controle Interno desta
Defensoria Pública do Estado do Acre, a partir do dia 19 de setembro
de 2022, até o retorno do mesmo, sem prejuízo das atribuições
anteriormente conferidas;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição,
revogando as disposições em contrário, por ser oportuno e
conveniente para os interesses da Administração.
Rio Branco/AC, 19 de setembro de 2022.
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre

PORTARIA Nº 270/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre no uso de suas
atribuições legais; 
CONSIDERANDO a Cooperação firmada com o Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, na realização do Programa Radioativo, que tem por
finalidade colaborar com a formação técnico-profissional de jovens
aprendizes;
CONSIDERANDO a execução do projeto do “PROGRAMA
RADIOATIVO”, que dará início nesta Defensoria;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a Subdefensora Pública Geral ROBERTA DE
PAULA CAMINHA MELO, sem ônus que ficará como Coordenadora
do PROJETO: PROGRAMA RADIOATIVO, bem como a servidora
REINILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA GALVÃO, que ficará na
supervisão do referido projeto, sem prejuízo das atribuições
anteriormente conferidas.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por
ser oportuno e conveniente para os interesses da Administração. 
Rio Branco/AC, 19 de setembro de 2022.         
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Defensora Pública-Geral do Estado do Acre    

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2021
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE e a
Empresa ÁBACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços do Contrato firmado nos termos previstos no art.
65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e a prorrogação a vigência do Contrato
por 12 meses contados a partir da data de assinatura valido até
17/09/2022 e reajustar o final de vigência do contrato para 17/09/2023,
conforme faculta a legislação vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE DO VALOR
O valor total deste Contrato é de R$ 175.000,00 (cento e setenta e
cinco mil reais), já incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer

outras despesas que sejam pertinentes ao objeto contratado.
Após o procedimento de Prorrogação e Reajuste, o valor global anual
estimado do CONTRATO ORIGINAL passará de R$ 175.000,00 (cento
e setenta e cinco mil reais), para R$ 172.500 (cento e setenta e dois
mil e quinhentos reais) já incluídos todos os impostos, taxas e
quaisquer outras despesas que sejam pertinentes ao objeto
contratado.
Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico
Financeiro vigoram a partir da data da assinatura.
Objeto da contratação após o Reequilíbrio Econômico Financeiro:
ANEXO
 CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
Fica alterada a Cláusula Sétima (Da Vigência) do Contrato nº 34/2021,
alterando-se o termo final de vigência do contrato para 17/09/2023,
conforme faculta a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes serviços prestados à conta de dotação
orçamentária própria da Defensoria Pública do Estado do Acre no
exercício Financeiro de 2022, na seguinte classificação programática:
•    Valor: R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos
reais)
•    Projeto/Atividade: 03092228427530000 – Manutenção das
atividades administrativas e Financeiras.
•    Fonte: 100(RP)
•    Natureza da Despesa: 33.90.40.0000 – Serviços de Tecnologia da
Informação.
 CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Termo
Aditivo, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n.
8.666/1993.
 CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do CONTRATO original e de
seus aditivos, não conflitantes com o presente instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS
CLÁUSULAS
Permanecem em pleno vigor os demais termos do aludido contrato
que originou o presente Termo Aditivo, não alterados pelo presente
instrumento.
E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi
lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e por 02 (duas) testemunhas que tudo assistiram.
Data de Assinatura:  de setembro de 2022.
Assinam: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO –

Contratante, LENIL KAZUHIRO MORIBE - Contratada. 
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