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Secretaria Adjunta de Licitações do Acre 
SECRETARIA DE INSDÚSTRIA, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 018/2020 - CPL 04 – IDAF – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 
Objeto: Aquisição de material de expediente, material elétrico, eletrônico e processamento 
de dados destinado a atender às necessidades do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL – IDAF. 
 
Fonte de Recursos: 700. 
 
Retirada do Edital: 19/02/2020 à 04/03/2020 
Através dos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br. 
 
Data da Abertura: 05/03/2020 às 08h30min, conforme preâmbulo no Edital.  
 

 
Rio Branco-AC, 18 de Fevereiro de 2020. 

 
 

Luana Oliveira da Silva  
Pregoeira 

                                     Consta no processo a via original devidamente assinada 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS  - Nº 116/2019 - CEL 01 - DETRAN

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 01 
retifica o Pregão, publicado no Diário Oficial do Estado 
Nº 12.742 Pág. 14 e 15, no Jornal A Gazeta ambos do 
dia 18/02/2020 e na Internet nos sites: www.ac.gov.br e 
www.licitacao.ac.gov.br. 

Onde se Lê: “Objeto: Contratação de serviços de 
Agenciamento de Passagens e Fretamento para atender 
às atividades no âmbito do  PROSER, conforme Acordo 
de Empréstimo – 8442 BR.”.

Leia-se: “Objeto: Contratação de pessoa jurídica pres-
tadora de serviços de natureza contínua para limpeza e 
conservação com fornecimento de materiais, nas locali-
dades das unidades do Departamento Estadual de Trân-
sito, de acordo com as especificações.”.

Rio Branco-AC, 18 de Fevereiro de 2020.
 

João Ricardo Oliveira da Costa 
Pregoeiro

Consta no processo a via original devidamente assinada
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

PROC. Nº 23107.011694/2019-36 
1. OBJETO: O objeto da presente 
licitação é a Chamada Publica para a 
aquisição de alimentos de agricultores 
familiares e demais beneficiários que se 
enquadrem nas disposições da Lei n.º 
11.326, de 2006, por meio da modalidade 
Compra Institucional, do PAA, com 
dispensa de licitação. 
 
2. ABERTURA DA LICITAÇÃO: Em 
03/03/2020, às 09h00min, horário local. 
 
3. ENTREGA DA PROPOSTA: A partir do 
dia 19/03/2020, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 17h00min, no endereço 
Campus Universitário – BR 364, KM 04, 
SALA da CPL, Bloco Senador José 
Guiomard dos Santos (Reitoria). 
 
4. O Edital poderá ser retirado junto ao 
site: www.ufac.br/cpl ou na CPL/UFAC. 
Mais informações: (68) 3229-7288 e pelo 
e-mail: licitacao.ufac@gmail.com  

 
Rio Branco–AC, 19 de fevereiro de 2020. 
 

Jânio da Cunha Bastos 
Presidente da CPL, em exercício 

4,5 cm  

11 cm 

“Há turbulência entre o
governo e sua base”
Em pronunciamen-

to na sessão desta 
terça-feira (18) o de-

putado Edvaldo Magalhães 
(PCdoB) comentou as de-
clarações do presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), deputado Ni-
colau Júnior (PP), proferidas 
ao final da sessão da última 
quinta-feira (13). Para o co-
munista, as declarações do 
progressista revelam a tur-
bulência que há entre o go-
verno e sua base.

“O presidente desta casa 
disse que há um desrespei-
to por parte da equipe do 
governo. Essa foi uma afir-
mação repetida pelo menos 
três vezes por Nicolau. E 
ao finalizar sua fala, vossa 
excelência, com todas as 
letras, afirmou que o gover-
nador precisava dizer quem 
mandava no governo. 
Quem fez essa afirmação 
foi o presidente da Aleac, 
aliado do governo”, disse 
Edvaldo Magalhães.

O parlamentar ressal-
tou que o discurso foi fei-

to não por um parlamen-
tar da oposição, mas pelo 
presidente do Poder Le-
gislativo. “Depois de um 
acontecimento como esse 
não dá para achar que não 
tem nada acontecendo. Há 
turbulência, isso não tem 
como negar. Ninguém aqui 
pode dizer que está tudo 
normal depois desse discur-
so. Naquele dia, Nicolau re-
assumiu a presidência desta 
casa”, enfatizou.

Ao falar a respeito do 
Pró-Saúde, o oposicionista 
voltou a dizer que é precipi-
tada a declaração do secretá-
rio Alysson Bestene em criar 
o Instituto de Gestão de Saú-
de do Acre para salvar os tra-
balhadores do Pró-Saúde.

“No sábado li uma ma-
téria do secretário de Saúde, 
Alysson Bestene, anuncian-
do a versão 3.0 do Pró-Saúde. 
Quem tirou da pauta o PL do 
Pró-Saúde foi o presidente 

da Assembleia. Esta Casa foi 
tomada pelos servidores, o 
debate foi tencionado. Não 
passou 48 horas do desaba-
fo do presidente e já houve 
uma retranca”, pontuou.

No grande expediente, 
Edvaldo Magalhães retor-
nou à tribuna para falar a 
respeito da pesquisa de opi-
nião pública referente às 
intenções de votos em Rio 
Branco, realizada pela Real 
Time Big Data e divulgada 
pela TV Gazeta na última 
segunda-feira (17). Para o co-
munista, não há nada defi-
nido nessa disputa.

“A pesquisa foi feita num 
momento em que não se 
sabe quais peças estão no 
jogo do tabuleiro, portan-
to, não existe um favorito. 
Os números mostram que a 
construção política está em 
curso. Nesta semana que an-
tecede o Carnaval até o final 
de março, um esforço políti-
co para a construção dessas 
alianças pode definir quem 
terá potencial para vencer o 
jogo municipal”, frisou.

Daniel Zen comenta crise na economia nacional
Em pronunciamento na 

sessão desta terça-feira (18), 
na Assembleia Legislativa 
do Acre (Aleac), o deputado 
Daniel Zen (PT) teceu alguns 
comentários acerca do atual 
cenário econômico nacio-
nal. Segundo o parlamentar, 
a produção industrial caiu 
“drasticamente” em 2019 

registrando uma queda de 
25% na balança comercial.

“Já havia um prenúncio 
de que algo ruim iria acon-
tecer no cenário econômi-
co nacional. O primeiro 
indicador da crise é a queda 
na produção industrial. A 
economia vinha se recupe-
rando bem depois da crise 

de 2013, mas infelizmente 
a balança comercial fechou 
2019 com uma queda de 
25%. Uma queda significa-
tiva, até porque importa-
mos mais do que exporta-
mos, ou seja, um prejuízo. 
Não tivemos déficit, mas 
tivemos uma redução drás-
tica do superávit”, disse.

Outro fator que pesou 
para a crise econômica foi 
a cotação do dólar. “Alguns 
diziam que com a saída da 
Dilma o dólar cairia para 
R$ 2,50. Daí o Bolsonaro 
assumiu a presidência e 
pasmem, o dólar bateu R$ 
4,38 a maior cotação da his-
tória”, enfatizou.

Deputado Edvaldo Magalhães citou fala de Nicolau

Na sessão desta terça-fei-
ra (18), o deputado Fagner 
Calegário (PL) apresentou 
uma indicação solicitando 
do governo do Estado a im-
plantação de um Plano de 
Acessibilidade, visando à 
reestruturação dos edifícios 
públicos ou de uso coletivo 
sob a tutela do Estado.

“ Trata-se de uma lei que 
já existe, mas que não vem 
sendo aplicada. Portanto, 
peço que o governador seja 
sensível à minha reivindi-
cação a fim de promover e 
facilitar o acesso de pessoas 
portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzi-
da”, justificou.

O parlamentar home-
nageou ainda os líderes co-

munitários. “Hoje, é o dia 
do líder comunitário, essa 
pessoa que pensa em atuar 
no coletivo, que se envolve 
com os problemas da po-
pulação e que busca uma 
solução para sua demanda. 
Parabéns a todos os líderes 
comunitários do Acre”, en-
fatizou.

Calegário lamentou ain-
da o falecimento do ex-de-
putado e ex-prefeito de Plá-
cido de Castro, Luís Pereira 
de Lima, 71 anos. O mesmo 
veio a óbito na madrugada 
da última segunda-feira (17), 
no Hospital Santa Juliana, 
em Rio Branco. “Pai do meu 
amigo Márcio Pereira. Que 
Deus conforte o coração 
dos familiares”, disse.

Calegário pede
mais acessibilidade

O deputado Jonas Lima 
(PT) usou seu tempo na tri-
buna durante sessão desta 
terça-feira (18), para pedir 
que o governo tome provi-
dências urgentes quanto ao 
número de casos de dengue 
na região do Juruá. O parla-
mentar disse que em 35 dias 
perdeu dois parentes, víti-
mas da doença.

Jonas Lima disse que não 
tem nada contra o atual se-
cretário de Saúde do Estado, 
Alysson Bestene, mas que 
o governo caminha para 
o seu 14° mês de gestão e 
ainda não apresentou ne-
nhuma melhora no setor. 
Acrescentou ainda que o 
governador Gladson Came-
li (PP) precisa compreender 
que a Saúde no Acre é de sua 
responsabilidade.

“Nada contra o secre-
tário que aí está, mas o go-
vernador tem que entender 
que a Saúde é responsabili-
dade da gestão dele em to-
dos os municípios do Esta-
do. Em 35 dias de diferença 
perdi dois parentes vítimas 
da dengue, doença que vem 

acometendo centenas de 
pessoas na região do Juruá. 
É preciso que se tome uma 
providência urgente antes 
que mais pessoas sejam ví-
timas dessa enfermidade”, 
solicitou.

O petista sugeriu que o 
parlamento se una para dis-
cutir medidas que possam 
ser tomadas para contar 
o que ele classifica como 
uma verdadeira epidemia 
de dengue. Também recla-
mou sobre a demora do 
Ministério da Saúde en-
viar os insumos utilizados 
para combater o mosquito 
transmissor da doença.

“Precisamos fazer uma 
aliança pelo Juruá, para que 
o Governo Federal faça sua 
parte. Os insumos ficaram 
sem ser enviados por um 
ano, isso contribuiu com a 
proliferação do mosquito, 
que acarretou na morte de 
tanta gente. Governos fe-
deral, estadual e municipal 
precisam trabalhar unidos 
para vencer essa doença 
ou mais pessoas serão víti-
mas”, concluiu.

Jonas Lima fala sobre 
‘explosão’ da dengue


