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DA VIGÊNCIA: O CONTRATO FIRMADO TERÁ SUA VIGÊNCIA ADS-
TRITA À DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS�
DO VALOR:  DÁ-SE A ESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$ 
5�120,00 (CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS)�
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A DESPESA CORRERÁ A CON-
TA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO: 
715�211�09122227843060000; ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 
30 00 00; FONTE DE RECURSOS: 800; NOTA DE EMPENHO: 
7152110117/2021� 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  LEI Nº 8�666/93, E SUAS ALTERA-
ÇÕES POSTERIORES�
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: RIO BRANCO - AC 28 DE MAIO DE 2021�
ASSINAM: SR� FRANCISCO ALVES DE ASSIS FILHO, CONTRATAN-
TE E SR� FERNANDO PEREIRA MENEGASSI, PELO CONTRATADO�
 
FRANCISCO ALVES DE ASSIS FILHO
PRESIDENTE DO ACREPREVIDÊNCIA 

DEPASA

PORTARIA Nº 246, 31 DE MAIO DE 2021�
A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
ÁGUA E SANEAMENTO - DEPASA, no uso de suas atribuições le-
gais e regulamentares, nomeado por meio do Decreto nº7�337, de 24 
de novembro de 2020, publicado no DOE nº 12�928 e Lei Estadual 
nº 2�413, de 10 de março de 2011, bem como o disposto no art� 37, 
da Lei Federal nº 8�666/93 e orientação da Controladoria Geral do 
Estado, através da Instrução Normativa nº 001/2016�
RESOLVE:
Art� 1º� Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à 
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais da Ata de Registro 
de Preços n°021/2021, da empresa R J ANDRADE TRANSPORTES E 
TERRAPLANAGEM, com vigência até 28/05/2022, cujo o objeto é a 
Contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo 
caminhonetes e tipo saveiro ou similar, sem motorista (24 horas/dia à 
disposição), destinados a atender as necessidades da Diretoria de Ope-
rações do Depasa� 
I–Gestor Titular: Ábida Silvestre Ferreira Matrícula: 955124-7
II–Gestor Substituto: Luiz Carlos Teixeira Santiago Matrícula: 351890
III- Fiscal Titular: José Vieira Torres Matrícula: 9071725-7 
IV – Fiscal Substituto: Carlos Gardel Andrade de Souza Matrícula: 700028
Art� 2º� Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a 
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de 
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de 
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios 
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 
as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso 
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público�
Parágrafo único� O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar�
Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o 
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado�
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta 
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência 
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar�
Art� 4º� Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura�

WALESKA LIMA BEZERRA DESSOTTI
Presidente/DEPASA
Decreto nº7�337 de 24/11/2020

DERACRE

PORTARIA N° 292 DE 21 DE MAIO DE 2021
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraes-
trutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso das atribuições 
legais que lhes são conferidas pelo Art� 4º, inciso I, alínea a da Lei 
Complementar Estadual nº 170 de 31 de julho de 2007 e pelo Decre-
to Estadual nº 6�319 de 08 de Julho de 2020�

RESOLVE:
Art� 1º Revogar a PORTARIA nº 126, de 28 de março de 2019, que conce-
deu a servidora NUBIA ADRIANA ROCHA DA SILVA GOMES, matricula nº 
9084282-5, Função Gratificada FG -9, para o Departamento de Estradas e 
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar do dia 01 de junho de 2021
Registre-se, publique-se e cumpra-se�
Rio Branco – Acre, 21 de maio de 2021�

PETRÔNIO ANTUNES
Presidente do DERACRE

PORTARIA N° 315, DE 01 DE JUNHO DE 2021
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura 
Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais 
que lhes são conferidas pelo art� 4º, inciso I, alínea a, da Lei Comple-
mentar nº 170 de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6�319 
de 08 de Julho de 2020, Diário Oficial nº. 12.835 de 09 de julho de 2020. 
RESOLVE: 
Art� 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância 
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato nº 
074/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem, 
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE e a  Em-
presa: R�M� CONSTRUÇÕES LTDA  assinado no dia  20 de maio de 
2021� O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
para, sob demanda, executar os serviços de manutenção preventiva, e/
ou corretiva e/ou adequações necessárias nas edificações, espaços pú-
blicos e equipamentos de propriedade do Governo do Estado do Acre, 
ou a este alocados, na área territorial do Estado do Acre, através do DE-
RACRE, com fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, ferra-
mentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição 
imediata, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos di-
versos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil, doravante denominado SINAPI�
Gestor Titular: Reginaldo Queiroz de Melo  – Mat: 82635-1
Gestor Substituto: José Rafael da Silva – Mat: 62499
Fiscal Titular: Claudia de Sousa Leite – Mat:  9298002
Fiscal Substituto: Nasser Haluane Chaves – matrícula: 9192166 
Art� 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a 
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de 
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de 
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios 
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso 
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público�
Parágrafo único� Os gestores que não observarem as normas contidas nesta 
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 
e causarem danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a eles incumbido, responderão pelos danos que causarem�
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o 
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado�
Parágrafo único. Os fiscais que não observarem as normas contidas nesta 
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 
e causarem danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 
exercício do ônus a eles incumbido, responderão pelos danos que causarem�
Art� 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar da data de assinatura do contrato�
Rio Branco/AC, 01 de Junho de 2021�

Petrônio Antunes
Presidente do DERACRE

DETRAN

PORTARIA DETRAN Nº 280, DE 26 DE MAIO DE 2021
Altera a Portaria nº 435/2019 do DETRAN/AC�
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituí-
da através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando 
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art� 18, inciso I, da Lei 
nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento 
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, e

Detran
Destacar

Detran
Destacar
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CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9�503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
CONSIDERANDO que o Estado do Acre possui credenciados que exe-
cutam atendimento ao cidadão, mediante delegação de atividades pelo 
Detran/AC;
CONSIDERANDO o PARECER PGE/PA Nº 436/2020 datado de 17 de 
dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0068�001049�00060/2020-05,
RESOLVE:
Art� 1º  Altera  art� 3º da Portaria nº 435/2019 do DETRAN/AC, que pas-
sa a vigorá nos seguintes termos:
Art� 3º - Nos casos em que não seja possível comprovar residência por um 
dos meios dispostos nessa portaria, será aceita excepcionalmente decla-
ração de residência como comprovante de endereço, desde que seja utili-
zado o modelo de declaração disponibilizado pelo DETRAN-AC (ANEXO)�
§ 1º - A assinatura do interessado deverá ter firma reconhecida por ver-
dadeiro em cartório, exceto nos casos em que a declaração for assinada 
na presença de servidor do DETRAN/AC, que deverá confirmar a assi-
natura mediante observação no termo preenchido em sua presença�
§2º - Os Despachantes documentalistas e Centro de Formação de Conduto-
res credenciados no DETRAN/AC realizarão o procedimento previsto no caput 
deste artigo, devendo apor na declaração de endereço ou na cópia apresen-
tada, carimbo contendo sua identificação ( nome do credenciado, seu número 
de credenciamento, nome, CPF e assinatura do funcionário responsável pela 
conferência do documento) e o termo “confere com o original”� 
§3º - Os credenciados e seus prepostos serão responsáveis pela ve-
racidade das informações inseridas nos sistemas de informação do 
DETRAN/AC e pela fidedignidade de documentos apresentados ao 
órgão de trânsito, devendo realizar a conferência com os documentos 
originais� Responderão nos âmbitos civil, administrativo e criminal por 
eventuais divergências constatadas�”
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando 
revogadas as demais disposições em contrário�
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 26 de maio de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 289, DE 31 DE MAIO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituí-
da através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando 
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art� 18, inciso I, da Lei 
nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento 
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15 à 17 da Lei nº 2�448 de 10 
de outubro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3�308 de 31 de agosto de 2015;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0068�013499�00001/2020-19;
CONSIDERANDO Despacho Promoção nº 232 (1612425),
RESOLVE:
Art� 1º HOMOLOGAR a promoção da servidora deste Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, ocupante do cargo de Técnico 
Administrativo do Município de Rio Branco/AC, a seguir:

Nome Matrícula Classe e referência 
para promoção

Data da 
Promoção

Luana Brito do Nasci-
mento 9314377-1  Classe III, Referencia 1 14/09/2020

Art� 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a contar de 14 de setembro de 2020� 
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 31 de maio de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 290, DE 31 DE MAIO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituí-
da através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando 
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art� 18, inciso I, da Lei 
nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento 
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15 à 17 da Lei nº 2�448 de 10 
de outubro de 2011;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3�308 de 31 de agosto de 2015;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0068�013494�00023/2021-64;
CONSIDERANDO Despacho Promoção nº 243 (1613550),
RESOLVE:
Art� 1º HOMOLOGAR a promoção do servidor deste Departamento Es-
tadual de Trânsito – DETRAN/AC, ocupante do cargo de Analista de 
Sistemas do Município de Rio Branco/AC, a seguir:

Nome Matrícula Classe e referência 
para promoção

Data da 
Promoção

Eric Guerreiro Leal 
Ferreira 919506-3  Classe IV, Referencia 1 30/03/2021

Art� 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a contar de 30 de março de 2021� 
Rio Branco/AC, 31 de maio de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 291, DE 31 DE MAIO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituí-
da através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando 
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art� 18, inciso I, da Lei 
nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento 
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15 à 17 da Lei nº 2�448 de 10 
de outubro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3�308 de 31 de agosto de 2015;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0068�013494�00004/2021-38;
CONSIDERANDO Despacho Promoção nº 241 (1613518),
RESOLVE:
Art� 1º HOMOLOGAR a promoção do servidor deste Departamento Esta-
dual de Trânsito – DETRAN/AC, ocupante do cargo de Técnico Administra-
tivo do Município de Rio Branco/AC, a seguir:

Nome Matrícula Classe e referência 
para promoção

Data da 
Promoção

Luciano da Costa 
Monteiro 9312692  Classe IV, Referencia 1 28/01/2021
 
Art� 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a contar de 28 de janeiro de 2021� 
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 31 de maio de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 292, DE 31 DE MAIO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituí-
da através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando 
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art� 18, inciso I, da Lei 
nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento 
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15 à 17 da Lei nº 2�448 de 10 
de outubro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3�308 de 31 de agosto de 2015;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
0068�007455�00010/2021-59;
CONSIDERANDO Despacho Promoção nº 233 (1612759),
RESOLVE:
Art� 1º HOMOLOGAR a promoção do servidor deste Departamento Es-
tadual de Trânsito – DETRAN/AC, ocupante do cargo de Agente da Au-
toridade de Trânsito do Município de Rio Branco/AC, a seguir:

Nome Matrícula Classe e referência para 
promoção

Data da 
Promoção

José Almir de Oliveira 
Magalhães  9291210  Classe IV, Referencia 1 08/01/2021

Art� 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a contar de 08 de janeiro de 2021� 
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 31 de maio de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

Detran
Destacar


