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SESP
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE COMPRAS. LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2013
PROCESSO Nº. 0012865-4/2013
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2013 – CEL 01
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
DO OBJETO
constante no Termo de Referência – Anexo I.
DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
SECRETARIA
PROGRAMA DE TRABALHO
SESP
719.003.061.181.11119.1879.0000

ELEMENTO DE DESPESA
44 90 52 00

FONTE RECURSO
500 (BNDES)

DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe o art. 7º, do Decreto
Estadual 5.967/10.
DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Os materiais devem ser confeccionados conforme solicitação do setor de Compras, Contratos e Licitações da Secretaria de Estado de Segurança Pública.
estabelecidos no Edital.
-DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até o 30º (Trigésimo) dia subsequente a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal discriminada de
acordo com a Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, que deverá ocorrer, após conferência de quantidade e qualidade dos materiais
e atesto por Gestor a ser designado pelo Órgão indicado no subitem 1.1. Conforme o estabelecido no Edital.
DO LOCAL E DA DATA DE ASSINATURA
Rio Branco – Acre, 15 de julho de 2013.
ASSINAM: O Sr. ILDOR RENI GRAEBNER, pelo Órgão Gerenciador/Contratante, e o Sr. ROBERTO ALVES MOURA, pela CONTRATADA.
ENCARTE I
Empresa: RECOL VEÍCULOS LTDA.
CNPJ N.º 05.496.472/0001-09, situada na Rodovia AC 1, nº. 643, Bairro Triângulo, Rio Branco – ACRE, CEP 69901-180, neste ato representada
pelo Senhor ROBERTO ALVES MOURA, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 043.942 SSP/
AC e inscrito no CPF (MF) sob o nº 025.938.232-91.
QUANT.
QUANT.
ITEM
EQUIPAMENTOS
UND
P/ ENTREGA V. UNIT.
V. TOTAL
P/ REGISTRO
IMEDIATA
VIATURA CARACTERIZADA TIPO PASSEIO – POLÍCIA MILITAR – Automóvel; motorização mínima de 1.6; Potência mínima de 101CV; Tipo Hatch; 0
(zero) Km; 4 portas; na cor branca; equipado com rádio transceptor móvel-veicular digital VHF-FM e conjunto de sinalização acústico-visual; adesivado nas
cores heráldicas e logomarca da PMAC, para uso no policiamento ostensivo
geral. Características Técnicas mínimas: Automóvel zero Km, com ano/modelo no mínimo correspondente à data da Nota Fiscal e da linha de produção
comercial. Pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção.

1.

gasolina ou álcool. Número de Marchas: 5 (cinco) a frente e uma à ré. Tração: Traseira ou Dianteira; Direção: Hidráulica; Rodas com no mínimo aro 15;
Tomada elétrica de 12v; acionamento elétrico dos vidros das portas laterais
dianteiras de linha de produção; Limpador e desembaçador do vidro traseiro; Travas elétricas; Ar condicionado de fábrica; Forração interna do veículo:
bancos encapados em courvim automotivo, com reforço nas áreas de maior
desgaste (abas laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo; 01 jogo de tapetes bandeja de borracha contendo 4 peças, na
cor preta; banco do motorista com regulagem de altura do assento e encosto.
Equipamentos obrigatórios e acessórios: equipamentos obrigatórios de fábrica
(pneu com roda estepe, triângulo, chave de roda, extintor de incêndio, cinto
de segurança) e alça de segurança interna (teto); cintos de segurança retrátil nos bancos dianteiro e traseiros laterais, com regulagem de altura apenas
nos; lanterna central no teto do veículo localizado entre os bancos dianteiros e
traseiros, caso não seja a linha de produção normal; Observações adicionais:
o veículo deverá ser entregue com ¼ (um quarto) de combustível no tanque;
Linear com lentes em módulos, com comprimento entre 900 mm e 1.320 mm,
largura entre 250 mm e 350 mm e altura entre 60 mm e 80 mm, barra dotada
de base/estrutura construída em alumínio estruturado com acabamento anodizado ou pintado; Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo
04 (quatro) Leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 01
no mínimo 100 W RMS de potência, 13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta de
frequência de 300 a 3.000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo
100 dB 13,8 Vcc; Sistema de Megafone com ajuste de ganho e potência de no
mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor;

Und
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Comunicação: Rádio transmissor interno e Rádio transceptor móvel VHF/FM
174 MHz; Potência de saída de 25-45 Watts; Capacidade para 160 canais;
Visor alfa numérico de 14 caracteres; Ícone no visor indicando potência do
suir alimentação de 12v; 02 (dois) conectores QM2 (macho); Cabo coaxial 50
OMS com 15 metros; Microfone de mão PTT e cabo aspiralado; Kit com cabos
e conectores para instalação; 01 (uma) antena móvel 4 de onda de 0 dB de
ganho; Suporte de calha para a antena e manual de operação em português
e mais 3 (três); Rádio transceptor portátil VHF/FM 5 W, 16 canais, faixa de
frequência 900 MHz ISM FHSS (902-907 Mhz, 915-928 Mhz); fonte de alimentação 3,8v - 0,4v; Bateria média em ciclo de trabalho de 5-5-90:19 horas com
da Polícia Militar do Acre.
VIATURA CARACTERIZADA TIPO PASSEIO - POLÍCIA CIVIL - Automóvel;
motorização mínima de 1.6; com potência mínimo de 101CV; 3 (três) anos
de garantia para o motor e transmissão; Tipo Hatch; 0 (zero) Km; com conjunto de sinalização acústico-visual e rádio transceptor móvel-veicular digital VHF-FM; com as características técnicas mínimas: ESPECIFICAÇÕES
AUTOMÓVEL: Cor Branca; Ano/modelo da emissão da Nota Fiscal do veículo; Combustível Flex (álcool e gasolina); Direção Hidráulica; Câmbio com,
no mínimo, 05 (cinco) marchas à frente e uma a ré; 04 (quatro) portas; Ar
condicionado; Limpador e desembaçador do vidro traseiro; Vidros elétricos
nas portas dianteiras; Travas elétricas; Regulagem de altura do banco do
motorista; Bancos reclináveis rebatíveis; Bancos com capas protetoras em
vinil ou similar removíveis; 01 (um) jogo de tapetes de borracha; Tomada
elétrica de 12v; Fabricação nacional; Deverá vir acompanhado de todos os
com o padrão das Polícias do Acre, na frente, nas laterais, traseira e parte
superior do veículo (sendo apresentado à empresa vencedora do certame);
Sinalizador Visual - Barra sinalizadora em formato Linear com lentes em
módulos, com comprimento entre 900 mm e 1.320 mm, largura entre 250
mm e 350 mm e altura entre 60 mm e 80 mm, barra dotada de base/estrutura construída em alumínio estruturado com acabamento anodizado ou
pintado; Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 04 (quatro) Leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 01 (um)
2.

no mínimo 100 W RMS de potência, 13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta
de frequência de 300 a 3.000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no
mínimo 100 dB 13,8 Vcc; Sistema de Megafone com ajuste de ganho e
potência de no mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com
o rádio transceptor; COMUNICAÇÃO: Rádio transmissor interno e Rádio
Faixa de frequência de 136 a 174 MHz; Potência de saída de 25-45 Watts;
Capacidade para 160 canais; Visor alfa numérico de 14 caracteres; Ícone
de chamada PTTID; Deverá possuir alimentação de 12v; 02 (dois) conectores QM2 (macho); Cabo coaxial 50 OMS com 15 metros; Microfone de
mão PTT e cabo aspiralado; Kit com cabos e conectores para instalação;
01 (uma) antena móvel 4 de onda de 0 dB de ganho; Suporte de calha para
a antena e manual de operação em português e mais 3 (três); Rádio transceptor portátil VHF/FM 5 W, 16 canais, faixa de frequência 900 MHz ISM
FHSS (902-907 Mhz, 915-928 Mhz); fonte de alimentação 3,8v - 0,4v; Bateria média em ciclo de trabalho de 5-5-90:19 horas com estojo; Baterias sopara maior conforto e segurança; Voltagem de 12v, Motor 6HP; Capacidade
Redução: 265:1; Caixa de Engrenagem: 3 Fases Planetário; Freio: Auto254mm x 114,3mm; Motor com proteção para alta temperatura.
VIATURA CARACTERIZADA TIPO CAMINHONETE; cor branca; zero Km;
Cabine dupla; ano/modelo da emissão da Nota Fiscal do veículo; motor à Diesel; potência não inferior a (cv/RPM) 160/3.400 e 16V; capacidade de carga
não inferior a 1.010 Kg; Tração 4x4; Comprimento mínimo da caçamba de
1.505 cm; Altura mínima da caçamba de 450 mm; Câmbio manual não inferior a 06 (seis) velocidades;Freios com sistema ABS; Capacidade mínima
do tanque de combustível de 75 lt; Motor não inferior a 04 cilindros; Sistema
elétrico nos vidros e travas das portas, com alarme; Abertura total dos vidros
traseiros com único toque; Ar-Condicionado integrado frio e quente; Air bag
duplo; Estribos laterais; Reboque traseiro; Bancos em courvim; Rodas com
na frente, nas laterais, traseira e parte superior do veículo (sendo apresentado
à empresa vencedora do certame), Comunicação: Radio interno tipo transceptor móvel VHF/FM com as seguintes características: móvel de 45 watts
de potência (características): com faixa de frequência de 136.00 a 174.000
MHz (protocolo MDC 1200). Espaçamento entre a menor e maior freqüência
inserida nos canais de 26 MHz. Sirene eletrônica: não inferior a 100W RMS
para veículos especiais; Tecnologia microcontrolada 100% digital; mínimo de
6 sons de sirene; potência sonora: 122 dB/126 dB; Monitoramento de bateria
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com desligamento automático; controle integrado para sinalização
visual com seis funções com comunicação serial; Consumo zero em
stand by, manual em português. Suporte de calha para a antena e Unid.
manual de operação em português, com antena monopolo vertical
com ¼ onda (tipo Whip), base fixável ao teto do veículo mediante
furação e conectores com adaptador; Guincho: 12 v, motor e caixa de
controle selados (waterproof), incluso controle remoto sem fio, sistema wireless; motor 6 HP; capacidade de tração não inferior a 5.443
Kg; controle com fio mínimo de 4m e wireless; caixa de redução de
265:1; caixa de engrenagem de 3 fases planetário; freio automático;
cabo de no mínimo 28 m e 9,4mm de diâmetro; peso não superior
a 38 Kg; base de fixação de 254mmx114,3mm; motor com proteção
para alta temperatura; Giroflex: sinalizador linear com leds montado
em perfil de alumínio de alta resistência mecânica; Cúpulas em policarbonato com proteção UV; Leds, categoria alto brilho 1W, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador; Dotado de
lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito
visual do equipamento; Gerenciamento da corrente elétrica através
de modulação PWM; Consumo máximo inferior a 5A; 4 funções de
sinalização de emergência; 3 funções para deslocamento de trânsito;
Opcional: luz de beco externa de 21 W nas extremidades do sinalizador; Opções de distribuição dos leds: 3/2/1 coluna; Tecnologia de
sinalização com leds de 1W, permitindo visualização do equipamento
a uma distância de 1 Km em campo aberto.

01

01

VALOR TOTAL

122.000,00

122.000,00

1.292.000,00

SETUL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2012
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012 - CEL 01 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071-8/2012
CONTRATANTE: Estado do Acre - Secretaria de Estado de Turismo e
Lazer - SETUL.
CONTRATADO: Raimundo Martins Ferreira.
CLÁUSULA PRIMEIRA:Os prazos de vigência e execução previstos
na cláusula quarta do contrato ora aditivado serão prorrogados por
mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 26 de julho a 23 de outubro
de 2013, sem reflexos financeiros, conforme Justificativa Técnica n°
28/2013, podendo ser prorrogado, observando as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas e são aqui integralmente
ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original,
em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas
pelo presente Termo.
DO LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 25 de julho de 2013 .
ASSINAM:Ilmara Rodrigues Lima, pela Contratante e Raimundo Martins
Ferreira, pela Contratada.
_________________________________________________________
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
037/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2012 - CPL 03 - PROCESSO
LICITATÓRIO N.º 005271-6/2012.
CONTRATANTE: Estado do Acre - Secretaria de Estado de Turismo e
Lazer - SETUL.
CONTRATADO: Said dos Santos Nascimento.
OBJETO:Os prazos de vigência e execução previstos na cláusula quarta do contrato ora aditivado serão prorrogado por mais 155 (cento e
cinquenta e cinco) dias, a contar do dia 25 de julho a 26 de dezembro
22/2013,podendo ser prorrogado, observando as condições prescritas
na Lei Federal nº 8.666/93.
as demais cláusulas e condições do Contrato original, em tudo o quanto
DO LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 24 de julhode 2013.
ASSINAM:Ilmara Rodrigues Lima, pela Contratantee Said dos Santos
Nascimento, pela Contratada.

SGA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ZONA URBANA, ZONA RURAL, UNIDADES PRISIONAIS E
CENTROS DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS
EDITAL Nº 233/SGA/SEE/2013, DE 24 DE JULHODE 2013
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa(SGA), em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), torna
pública41° Convocação para entrega de documentos e assinatura de
de professor para a educação de jovens e adultos na zona urbana,
zona rural, unidades prisionais e centros de medidas socioeducativas.
1DA CONVOCAÇÃO
1.1 Convocaçãona seguinte ordem: cargo, município, número de
inscrição, nome e nota, em ordem decrescente de pontuação.
1.1.1 PROFESSOR P2 - EJA I (1º SEGMENTO) - ZONA URBANA
- RIO BRANCO
15696413028, ANTONIA NANCY DO NASCIMENTO DANTAS, 22.00.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos e assinatura do contrato, a candidata deverá comparecer até o dia 07 de agosto de 2013, das 08h
às 12h ou das 14h às 18h, ao seguinte endereço:Rua Rio Grande
do Sul nº 1907, Volta Seca - Rio Branco (Secretaria de Estado de
Educação e Esporte – Departamento de Pessoas).
a)2 (duas) fotos 3x4 recentes;
b)Carteira de Identidade (original) e 1 (uma) cópia;
c)CPF (original) e 1 (uma) cópia;
d)Título Eleitoral (original) e 1 (uma) cópia;
e)Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
f)PIS ou PASEP (original) e 1 (uma) cópia, no caso de já ter sido empregado;
g)Carteira de Trabalho (original) e 1 (uma) cópia (página com foto,
qualificação civil e páginas de contratos);
h)Diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação (MEC) conforme requerido
para o cargo (original) e 1 (uma) cópia;
i)Certidão de Nascimento ou Casamento (original) e 1 (uma) cópia;
j)Certidão de Nascimento dos filhos (original) e 1 (uma) cópia;
k)Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros) (original) e 1 (uma) cópia;
l)Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo
administrativo disciplinar(disponível no endereço eletrônico http://
www.ac.gov.br);
m)Declaração que não foi demitido a bem do serviço público, nosúl-

