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ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 035/2021
TIPO: Menor preço global� OBJETO: Registro de preços para con-
tratação de empresa especializada em serviços de segurança e 
medicina do trabalho a fim de elaborar Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA (NR-09); Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho – LTCAT; Laudo de Insalubridade – LI (NR-
15); Laudo de Periculosidade – LP (NR-16); Plano de Gerenciamento 
de Resíduos do Serviço de Saúde - PGRSS; Análise Ergonômica 
do Trabalho – AET (NR-17); Gerenciamento de Absenteísmo Em-
presarial – GAE; Gestão de Cipa (NR-05); Gestão de Treinamentos; 
Gestão da NR-32 para as unidades de saúde; Gestão de Controle 
de Equipamento de Proteção Individual – EPI (NR-06); Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-07), bem 
como realizar exames médicos e complementares em conformidade 
com o PCMSO, para atender as necessidades do Município de Epi-
taciolândia/AC, através da Secretaria Municipal de Administração� 
DATA DE REABERTURA: 29 de setembro de 2021, ás 09h00min 
(nove horas)� O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos 
interessados para consulta e aquisição, de segunda a quinta-feira 
das 07h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e sexta-
-feira, das 07h00min às 13h00min, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito 
a Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257 – Bairro Aeroporto e 
no Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site 
do município ou através do e-mail: licitacao@epitaciolandia�ac�gov�br
Epitaciolândia/AC, 15 de setembro de 2021�

Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 076/2021

FEIJÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ 
                                                                     
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2021 - PMF
A Prefeitura Municipal de Feijó, em cumprimento ao disposto no § 2º do 
Art� 15 da Lei 8�666/93 e no Art� 10 do Decreto Federal nº 7�892/2013 
e suas alterações, e conforme o Pregão Presencial SRP nº 012/2021 
– Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Contratação de Pes-
soa Jurídica para o Fornecimento de Material Odontológico, para as 
Ações de Promoção, Prevenção, Educação e Tratamento em Saúde 
Bucal do SUS no Nível da Atenção Básica no Município de Feijó - Acre� 
FORNECEDOR: MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI, inscrito 
no CNPJ Nº 27�664�758/0001-80, com sede na Rua Coronel Alexandri-
no, nº 494, Bosque, CEP: 69�900-658, Rio Branco-Acre, vencedor do 
certame com o menor preço por item�

ASSINAM: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/PREFEITO MU-
NICIPAL/CONTRATANTE e o Sr� MARCELO BRILHANTE CABANELA/
FORNECEDOR�
DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021� VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) 
MESES�   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ       
                                                               
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2021 - PMF
A Prefeitura Municipal de Feijó, em cumprimento ao disposto no § 
2º do Art� 15 da Lei 8�666/93 e no Art� 10 do Decreto Federal nº 
7�892/2013 e suas alterações, e conforme o Pregão Presencial 
SRP nº 012/2021 – Objeto: Registro de Preço para eventual e futu-
ra Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Material 
Odontológico, para as Ações de Promoção, Prevenção, Educação 
e Tratamento em Saúde Bucal do SUS no Nível da Atenção Bási-
ca no Município de Feijó - Acre� FORNECEDOR: J V NOGUEIRA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, inscrito no CNPJ Nº 
27�896�988/0001-75, com sede na Rua Isaura Parente, nº 671, Bair-
ro: Bosque, CEP: 69�900-493, Rio Branco-Acre, vencedor do certa-
me com o menor preço por item�

ASSINAM: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/PREFEITO MUNI-
CIPAL/CONTRATANTE e o Sr� VITOR PESSOA NOGUEIRA/FORNE-
CEDOR�
DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021� VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) 
MESES�   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ  
                                                                    
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021 - PMF
A Prefeitura Municipal de Feijó, em cumprimento ao disposto no § 2º do 
Art� 15 da Lei 8�666/93 e no Art� 10 do Decreto Federal nº 7�892/2013 
e suas alterações, e conforme o Pregão Presencial SRP nº 012/2021 
– Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Contratação de 
Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Material Odontológico, para 
as Ações de Promoção, Prevenção, Educação e Tratamento em Saúde 
Bucal do SUS no Nível da Atenção Básica no Município de Feijó - Acre� 
FORNECEDOR: ODONTO PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 01�070�964/0001-79, com sede na Estrada 
de Porto Acre, nº 145, Loja 06, Bairro: Alto Alegre, CEP: 69�921-230, Rio 
Branco-Acre, vencedor do certame com o menor preço por item�

ASSINAM: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/PREFEITO 
MUNICIPAL/CONTRATANTE e o Sr� ANTONIO JOSE FARIAS DE 
SOUZA/FORNECEDOR�
DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021� VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES�  

JORDÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇAO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE AO DIARIO 13�065
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2021
TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO 
DE JORDAO ACRE�
Valor do Contrato: R$ 331�036,14 (trezentos e trinta e um mil trinta e seis 
reais e quatorze centavos)�
Onde se lê:
Data da Assinatura do Contrato: 02/06/2021
Vigência Final: 02/06/2022
Lê - se a:
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2021
Vigência Final: 14/03/2022
 
Assinam: 
FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
CONTRATANTE
YAN SILVA DA CUNHA
CASTRO E CUNHA ENGENHARIA
CONTRATADA 

MÂNCIO LIMA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA/AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE ABERTURA DE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 004/2021
A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, através da Comissão Organi-
zadora de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 
153/2021, no uso de suas atribuições legais, nos moldes da Lei Munici-
pal nº 468, de 19 de agosto de 2021, TORNA PÚBLICA a realização de 
Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas para os 
cargos temporários de NUTRICIONISTA, ENFERMEIRO e TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM da Secretaria Municipal de Saúde, para execução 
das Portarias Federais 2�222, de 25 de agosto de 2020, 731, de 16 de 
abril de 2021 e 894, de 11 de maio de 2021, todas do Ministério da Saú-
de, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos�
1� DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1�1� Esta seleção e a respectiva contratação reger-se-ão pelas nor-
mas deste Edital, seus anexos e eventuais retificações, além da le-
gislação Municipal, Estadual e Federal a respeito do tema, em es-
pecial as Leis Municipais nº 257, de 10 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores 
do Município de Mâncio Lima e 166, de 07 de agosto de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mâncio Lima, 
bem como os princípios estabelecidos no Art� 37, “caput”, da Cons-
tituição Federal, sendo executado pela Comissão Organizadora no-
meada pelo Decreto nº 153/2021�
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1�2� A realização da inscrição implica na concordância do candidato 
com as regras estabelecidas neste Edital, com renúncia expressa a 
quaisquer outras�
1.3. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 
06 (seis) meses, a contar da data de publicação da Homologação dos 
resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual pe-
ríodo, a critério exclusivo da Administração Municipal� 
1.4. Toda a execução deste Processo Seletivo Simplificado, bem como 
os atos e informações pertinentes, serão divulgados por meio do ende-
reço eletrônico https://www.manciolima.ac.gov.br e os principais serão 
publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. 
1�5� O conteúdo programático da prova objetiva está disponível no Ane-
xo deste Edital�
1�6� O candidato aprovado exercerá suas atribuições em todo o períme-
tro do Município de Mâncio Lima, simultaneamente, incluindo-se zona 
urbana, zona rural e zona ribeirinha� 
1�7� As funções do cargo, carga horária, requisitos e remuneração são 
os estabelecidos em anexo deste Edital�
1.8. O Processo Seletivo Simplificado será composto por uma etapa 
única de prova objetiva�
1�9� A Prova Objetiva será aplicada na cidade de Mâncio Lima/AC�
1�10� Será de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Planejamento a realização dos demais atos posteriores ao 
Processo Seletivo Simplificado, em especial os decorrentes da convo-
cação e contratação�
1�11� No ato da contratação, o candidato deverá cumprir todos os requi-
sitos necessários previstos em Lei, sendo que o não cumprimento, ou 
cumprimento parcial, ensejará na desclassificação. 
2� DAS INSCRIÇÕES
2�1� As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, em link 
próprio, no site oficial da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima https://
www.manciolima.ac.gov.br, iniciando-se em 17/09/2021 e encerrando-
-se no dia 27/09/2021, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 
e Pagamento da Taxa de Inscrição� 
2�1�1� O valor da taxa de inscrição será de:
a) R$ 30,00 (trinta reais) para o cargo de técnico em enfermagem�
b) R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de enfermeiro e nutricionista� 
2�1�2� A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida 
em hipótese alguma e será utilizada para custeio das despesas relativas 
à realização do Certame�
2�1�3� O boleto de pagamento deverá ser gerado no ato da inscrição e 
pago dentro do prazo estabelecido neste Edital� 
2�2� Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes in-
tegrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo Simplificado, 
das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese�
2�3� É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identi-
ficação correta e precisa dos requisitos e das atribuições das funções.
2�4� Não serão admitidas mais de uma inscrição ou inscrição condicio-
nal ou provisória�
2�5� Não serão aceitas inscrições por via postal, telefone, fax, e-mail ou 
sem o pagamento da taxa de inscrição e/ou deferimento da isenção�
2.6. Os candidatos receberão a confirmação de sua inscrição através 
do e-mail indicado�
2�7� A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato�
2�8� A Comissão Organizadora não será responsável pela veracidade 
das informações enviadas pelo candidato, sendo que, caso sejam apre-
sentadas informações falsas, o candidato será desclassificado.
2�9� O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Se-
letivo Simplificado após o cumprimento de todas as instruções descritas 
neste Edital�3� DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3�1� A isenção do valor da inscrição só ocorrerá para o candidato:
a) que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) e estiver desempregado;
b) for doador de sangue, fazendo a comprovação de que doou nos últi-
mos 12 (doze) meses�
3�2� O candidato interessado em pleitear a isenção da taxa de inscrição 
deverá preencher o campo correspondente na plataforma de inscrições 
que será acessada por meio do site da prefeitura de Mâncio Lima https://
www.manciolima.ac.gov.br e anexar cópia da carteira de trabalho (páginas 
que contenham fotografia, identificação civil e contratos de trabalhos para 
que se identifique o alegado desemprego), comprovação de inclusão no 
Cadastro Único (CadÚnico) ou comprovação de que doou sangue nos úl-
timos 12 (doze) meses. Os documentos deverão ser anexados na ficha de 
inscrição preenchida no site, dentro do período estabelecido�
3�3� As datas de divulgação dos resultados dos pedidos de isenções 
de inscrição, bem como de possíveis recursos constam no cronograma 
anexo deste Edital�
3�4� Os resultados dos pedidos de isenções serão disponibilizados no 
site da Prefeitura Municipal, na aba específica de Processo Seletivo 
Simplificado. 

3�5� O candidato disporá, unicamente, do prazo previsto no cronograma 
para contestar o indeferimento da isenção, mediante preenchimento de 
formulário constante no site indicado anteriormente�
3�6� O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá retirar 
o boleto por meio da plataforma de inscrição e efetuar o pagamento dentro 
do prazo estabelecido no Edital�3�7� O candidato que tiver seu pedido de 
isenção indeferido, e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a 
data limite para inscrições, terá automaticamente sua inscrição indeferida�
3�8� Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar informação ou documentação;
c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital�
3�9� As informações prestadas no formulário, bem como a documenta-
ção apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, res-
pondendo este por qualquer erro ou falsidade�
3�10� Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer 
informação, será cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os 
atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade pratica-
da, na forma da lei�
4� DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4�1� Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Pro-
va Objetiva, o candidato deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo 
específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os recursos 
especiais necessários, arcando com as consequências de sua omissão�
4�1�1� O candidato deverá, no ato do preenchimento da inscrição, anexar 
cópia de laudo médico que ateste a necessidade de condição especial�
4.1.2 O candidato que deixar de apresentar o laudo médico que justifi-
que a necessidade do atendimento especial não terá o pedido atendido� 
4�2� Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos, median-
te solicitação nos termos do subitem acima, são: Tempo Adicional de Horário 
de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Melhor Acesso, Lactantes – Local 
para Acompanhante e Bebê, Auxílio para Transcrição, dentre outros�
4�3� As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar 
durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial 
para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade, que ficará 
em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não 
fazendo jus à prorrogação do tempo de prova�
4�3�1� A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o 
lactente e sem acompanhante não realizará a prova�
4�4� No atendimento às condições especiais não se inclui atendimento 
domiciliar, hospitalar e transporte�
4.5. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, 
à apreciação da Comissão Organizadora, observados os critérios de 
viabilidade e razoabilidade�
5� DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
5�1� As informações sobre o local e o horário de aplicação da Prova 
Objetiva serão divulgadas no site https://www.manciolima.ac.gov.br, na 
data constante no cronograma deste edital� 
5�2� É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do tra-
jeto até o local de realização da prova, a fim de evitar eventuais atrasos, 
sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das pro-
vas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas�
5�3� O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário 
e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
5�4� Todos os horários previstos neste Edital referem-se ao horário local� 
5�5� Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ain-
da, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de 
caneta ou material�
5�6� O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova 
Objetiva portando documento oficial e original de identificação, com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido para o 
fechamento dos portões�
5�6�1� Não será admitido o uso de cópias de documentos, ainda que 
autenticadas em cartório� 
5�7� Os portões de acesso aos locais de prova fecharão, impreterivel-
mente, nos 15 (quinze) minutos que antecederem o horário de realiza-
ção das provas� 
5�7�1� Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização 
da prova após o horário fixado para o fechamento dos portões, mesmo 
que as provas ainda não tenham sido iniciadas�
5.8. Serão considerados documentos oficiais de identidade (ORIGINAIS):
a) Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombei-
ros e pelas Polícias Militares;
b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício pro-
fissional (Ordens e Conselhos de Classe) que, por Lei Federal, valem 
como identidade;
c) Passaporte;
d) Carteiras de Identidade expedidas por órgão público que, por Lei Fe-
deral, valem como identidade;
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e) Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto)� 
5�8�1� Não serão aceitos como documentos de identidade:
a) Certidão de nascimento ou Casamento;
b) CPF;
c) Títulos eleitorais;
d) Carteiras de Motorista (modelo sem foto);
e) Carteiras de Estudante;
f) Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
g) Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
5�8�2� O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato (foto e assinatura).
5�9� O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de 
Sala ou de Local, antes do acesso à sala ou ao local de prova�
5�9�1� Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou 
no local de realização das provas de candidatos sem documento oficial 
e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar aguardan-
do que alguém o traga�
5.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à 
carteira indicada pelo fiscal e não poderá consultar ou manusear qual-
quer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de 
início das provas�
5�10� Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham 
terminado as provas no local de realização das mesmas� Ao termina-
rem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sen-
do possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros�
5�11� A Prova acontecerá em dia, horário e local indicados nas publica-
ções oficiais. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem 
justificação de falta, sendo considerado eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de 
prova fora do horário, data e locais pré-determinados�
5.12. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplifica-
do, o candidato que durante a realização das provas:
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela re-
alização das provas; 
b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
d) ausentar-se do recinto da prova sem permissão; 
e) deixar de assinar a lista de presença; 
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não atender as determinações deste Edital;
i) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
j) não devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, antes de 
sair da sala;
k) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do 
início da mesma;
l) for surpreendido portando celular durante a realização das provas� 
Celulares deverão ser desligados, retiradas as baterias, e guardados 
dentro do envelope fornecido pela Comissão ao entrar em sala, manti-
dos lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realiza-
ção da prova;
m) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celu-
lar fora do envelope fornecido ou portando o celular no deslocamento ao 
banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, mesmo 
dentro do envelope fornecido pela Comissão;
n) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer 
outra forma;
o) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calcu-
ladoras e similares ou qualquer tipo de consulta;
5�13� Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de con-
sulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
dicionários, códigos, manuais, impressos ou anotações, agendas ele-
trônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod, ipad, 
pendrive, BIP, walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, 
MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfi-
ca ou similares, controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor 
de mensagens, nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou es-
pecificação, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como: chapéu, boné, gorro, etc� Também não será admitida a utilização 
de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha 
ou obstrua o ouvido� 
5�14� É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo 
o candidato armado realizar as mesmas� Nos casos em que o inscri-
to esteja autorizado a portar armas, deverá apresentar documento que 
comprove sua autorização�
5�14�1� É expressamente proibido fumar no local de realização das provas�
5�15� O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3h e 00 min�
5�15�1� A prova terá início às 13:00h, com os portões sendo fechados 
às 12:45h� 
5�16� O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão 
de Respostas�

5.16.1. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de reali-
zação da prova após decorrida 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início�
5�16�2� O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno 
de Questões se deixar a sala faltando 1 (uma) hora para o término do 
horário da prova�
5.16.3. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão per-
manecer na sala até que o último candidato termine sua prova, retiran-
do-se todos de uma só vez�
5�16�4 Não será concedido tempo adicional de prova em nenhuma hipótese�
5�17� Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de regis-
tro, deverá ser imediatamente manifestada ao fiscal ou representante 
da Comissão, no local e no dia da realização da prova para o registro da 
ocorrência e, caso necessário, serão tomadas as providências cabíveis�
6� DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será 
constituída de questões de múltipla escolha, conforme o Quadro de Pro-
vas, subitem 6�4�
6�1�1� Cada questão terá 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma correta�
6�2� Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único 
Cartão de Respostas que não poderá ser rasurado, amassado ou man-
chado, podendo vir a ser desclassificado caso não atenda este requisito.
6�3� O candidato deverá seguir atentamente as recomendações conti-
das na capa de seu Caderno de Questões e em seu Cartão de Respos-
tas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Comissão e 
auxiliares durante a realização das provas�
6�4� A organização da prova, seu detalhamento, número de questões 
por disciplina e valor das questões encontram-se representados nas 
tabelas abaixo:

Disciplinas Quantidade de 
Questões

Valor da 
Questão

Pontuação 
Máxima

Língua Portuguesa 10 1 10
Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 10 1 10

Conhecimentos Específicos 15 2 30
Totais 50 50

6.5. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que 
não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais 
da Prova Objetiva�
6�6� O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para 
o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção�
6�7� O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das 
opções de resposta� Será considerada errada e atribuída nota 0 (zero) 
à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com 
emenda ou rasura�
7� DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
7�1� O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamenta-
do, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando 
as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão, em 
texto livre, a ser preenchido no prazo estipulado no cronograma deste 
Edital, por meio do site https://www.manciolima.ac.gov.br.
7�1�1� Também poderá ser apresentado recurso contra as etapas de re-
alização deste Certame, conforme cronograma anexo� 
7�1�2� O candidato que não atender aos requisitos mínimos descritos 
neste item terá seu recurso negado�
7�2� Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspon-
dentes às questões da Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atri-
buídos a todos os candidatos, indistintamente�
7�3� As anulações de questões ou alterações de gabarito, notas, resul-
tados ou etapas do edital, provenientes das decisões dos recursos ou 
pedidos de revisão, serão dados a conhecer, coletivamente, por todos 
os meios de divulgação cabíveis�
8� DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
8.1. A nota final no Processo Seletivo Simplificado será a nota final da 
Prova Objetiva�
8.1.1. A classificação do Processo Seletivo Simplificado obedecerá, pri-
meiramente, a ordem de maior pontuação� 
8�2�  Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) 
candidato(a) que:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscri-
ção, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 10�741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso)� Dentre os(as) idosos(as), é assegurada prio-
ridade aos maiores de oitenta anos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, da 
referida Lei;
b) obtiver maior número de pontos em CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS;
c) tiver maior idade, considerando, se necessário, dia, mês e ano� 
9� DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
9�1� Os requisitos básicos para contração são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou se encaixar no previsto do 
parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
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c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações militares, para o candidato do sexo 
masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatí-
vel com nova investidura em cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado de curso obrigatório para o car-
go, devidamente registrado, conforme requisito da função pretendida, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do 
respectivo documento;
h) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de 
conselho de classe correspondente, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
i) estar apto, físico e mentalmente, para o exercício das funções;
j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação;
k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos 
constitucionalmente admitidos;
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas neste Edital de aber-
tura do Processo Seletivo Simplificado;
n) apresentar declaração de bens�
9�2� O candidato, se aprovado, por ocasião da contratação, deverá 
provar que possui todas as condições para a investidura do cargo, 
apresentando, pessoalmente, todos  os documentos exigidos pelo 
presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-
-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito 
à vaga, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento, localizada na Rua Mimosa Sá, 021, Centro, neste Mu-
nicípio de Mâncio Lima/AC; 
9�3� Não comparecendo o candidato convocado no prazo previsto ou 
verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contra-
tação, será convocado o próximo classificado, observando-se a ordem 
classificatória.
9�4� O candidato que não tiver interesse na contratação imediata, po-
derá requerer, uma única vez, sua alocação no final da lista de classifi-
cados. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, ha-
vendo a desistência do titular, poderá ser chamado o próximo candidato 
classificado, observada a ordem classificatória.
9�5� O candidato aprovado e que venha a tomar posse do cargo poderá 
ser exonerado a qualquer momento, nos seguintes casos:
a) inassiduidade;
b) ineficiência;
c) indisciplina;
d) insubordinação;
e) falta de dedicação ao serviço;
f) má conduta�
10� DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente po-
derão ser feitas por meio de edital de retificação.
10�2� A Prefeitura de Mâncio Lima não se responsabiliza por informa-
ções de qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros�
10�3� É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as pu-
blicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações refe-
rentes a este Processo Seletivo Simplificado, durante todo o período de 
validade�
10.4. Os resultados finais e convocações serão divulgados exclusiva-
mente no site Oficial da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima e Diário 
Oficial do Estado do Acre.
10�5� Acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Simpli-
ficado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa 
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 
comunicados e instruções�
10�6� Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em 
todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado são de uso e 
propriedade exclusivos da Comissão Organizadora, sendo termi-
nantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a devo-
lução ao candidato�
10�7� Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Quadro de Vagas;
b) ANEXO II – Atribuições;
c) ANEXO III – Conteúdo Programático;
d) ANEXO IV – Cronograma Previsto� 
Mâncio Lima/AC, 15 de setembro de 2021� 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
Edital 004/2021
Decreto nº 153/2021

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS E REMUNERAÇÃO

Cargo Vagas Cadastro  
de Reserva

Formação/
Exigência

Carga 
Horária Vencimentos

Nutricionista 01 01

Conclusão de 
curso de gra-
duação em 
Nutrição, com 
diploma regis-
trado no MEC 
ou Instituição 
autorizada por 
Lei e registro 
no respectivo 
órgão de Clas-
se (CRN)� 

40h

Remuneração 
R$ 2�100,00
Gratificação
R$ 1�000,00

Enfermeiro 01 01

Conclusão de 
curso de gra-
duação em 
Enfermagem, 
com diploma 
registrado no 
MEC ou Ins-
tituição auto-
rizada por Lei 
e registro no 
respectivo ór-
gão de Classe 
(COREN)�

40h

Remuneração 
R$ 2�100,00
Gratificação
R$ 1�000,00

Técnico em 
Enfermagem 01 01

Conclusão de 
curso de Téc-
nico em Enfer-
magem, com 
diploma regis-
trado no MEC 
ou Instituição 
autorizada por 
Lei e registro 
no respectivo 
órgão da Clas-
se (COREN)�

40h

Remuneração 
R$ 1�149,00
Gratificação
R$ 500,00

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
NUTRICIONISTA
O nutricionista deve atuar em consonância com os demais profissionais 
do NASF e das equipes de Saúde da Família e com a área/setor respon-
sável pela gestão das ações de alimentação e nutrição no município, 
visando qualificar a atenção à saúde e melhorar a sua resolubilidade. 
Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, imple-
mentar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas 
e eventos� Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento com 
base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessi-
dades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos 
alimentos, obedecendo aos Padrões necessários� Dentre outras ativida-
des previstas nos instrumentos legais e inerentes ao cargo de Nutricio-
nista� Haverá atendimento contínuo na zona urbana, rural e ribeirinha, 
em todo o perímetro do município�
ENFERMEIRO
Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em 
saúde; Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção, con-
trole e reabilitação da saúde; Realizar consulta de enfermagem; Emitir 
parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; 
Supervisionar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, es-
tagiários e residentes; Notificar os pacientes com suspeitas de doenças 
e notificação compulsória; Coordenar equipes de inspeção de serviços 
de saúde; Planejamento, organização, coordenação, execução e avalia-
ção de todos os serviços de Enfermagem; Realizar todas as atividades 
cabíveis aos profissionais voltados à atenção básica para atuação nas 
Unidades Básicas de Saúde� Haverá atendimento contínuo na zona ur-
bana, rural e ribeirinha, em todo o perímetro do município�
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Com atuação voltada para o paciente, à família e à comunidade, o pro-
fissional foca na prevenção de agravantes e melhora na saúde. O auxílio 
prestado precisa ser baseado no modelo de prevenção, bem como na 
redução de riscos comuns à saúde, como doenças crônicas, infecciosas 
e sexualmente transmissíveis� Realizar atividades de suporte à equipe 
de saúde no cumprimento das políticas de atendimento ao cidadão, ati-
vidades técnicas e auxiliares de promoção, proteção e recuperação da 
saúde� Haverá atendimento contínuo na zona urbana, rural e ribeirinha, 
em todo o perímetro do município�
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos� Semântica: sinonímia, anto-
nímia, paronímia e homonímia: significados contextuais das palavras. 
Denotação e conotação. Coerência e coesão textuais. Ortografia oficial: 
correção ortográfica, acentuação gráfica; divisão silábica. Pontuação e 
efeitos de sentido. Classes de palavras: identificação, classificação e 
emprego� Correlação entre modos e tempos verbais� Crase� Sintaxe� 
Estrutura da oração. Termos da oração: identificação, classificações e 
emprego� O período simples e o período composto� As relações semân-
ticas: coordenação e subordinação� As diferentes vozes presentes no 
texto: Discurso direto, indireto e indireto livre� Intertextualidade e inter-
discursividade� Variação linguística e adequação ao contexto�
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
História e Geografia do Município de Mâncio Lima. História e Geografia 
do Estado do Acre. História e Geografia do Brasil. Atualidade e aspectos 
políticos do Município de Mâncio Lima� Atualidade e aspectos políticos 
do Estado do Acre� Atualidade e aspectos políticos do Brasil� 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA
Código de Ética Profissional do Nutricionista. Código Sanitário do Muni-
cípio de Mâncio Lima� Conceito de Alimentação e Nutrição� Nutrientes: 
Definição, propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilida-
de, metabolismo, necessidades e fontes alimentares� Alimentação nos 
Ciclos da Vida. Guia Alimentar para a População Brasileira. Modifica-
ções da dieta normal� Desnutrição e Obesidade� Doenças Gastroin-
testinais� Doenças Endócrinas� Doenças Cardiovasculares� Doenças 
Renais� Doenças Hepáticas� Doenças do Sistema Musculoesquelético� 
Síndromes de Má Absorção� Erros inatos do metabolismo� Transtornos 
comportamentais que afetam a ingestão de alimentos� Produção e mé-
todos de conservação de alimentos. Conceito, classificação e composi-
ção química de alimentos� Higiene de alimentos, parâmetros e critérios 
de controle higiênico-sanitário, utilização de procedimentos operacio-
nais padrão. Perfil Nutricional e Consumo Alimentar. Fatores determi-
nantes do estado nutricional da população� 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção 
à saúde� Prevenção e controle de infecções� Prevenção de agravos� 
Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Intro-
dução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem� Aspectos 
legais e éticos de exercício da Enfermagem� O ambiente de trabalho� 
Técnicas básicas de Enfermagem� Educação em Saúde� Política Nacio-
nal de Humanização� Intervenções de Enfermagem no domicilio� Técni-
cas Básicas de Enfermagem (Administração de medicamentos, sondagem 
nasogástrica e/ou vesical, cuidados com feridas, nebulização, coleta de 
material para exames, oxigeno terapia)� Parada cardiorrespiratória (PCR)� 
Assistência de Enfermagem ao pré-natal, parto e puerpério� Aleitamento 
Materno� Planejamento Familiar� Doenças cardiovasculares� Hanseníase e 
Tuberculose� O funcionamento do Sistema Único de Saúde�                      
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem: técnicas e ações básicas na assistência 
de enfermagem� Noções básicas de saúde e doença� Legislação e Ética 
de enfermagem� Administrações de medicações� Aleitamento materno� 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios 
da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções 
de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental 
– intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis 
– Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio� Sistema Único de Saúde� 
Procedimentos técnicos:  verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, 
coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; 
Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e 
controle de infecções; primeiros socorros� 
ANEXO IV
CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS DATAS 
Período de inscrições pela Internet 17/09 a 27/09/2021
Solicitação de isenção do valor da inscrição 17/09 a 20/09/2021
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 22/09/2021
Recurso contra o indeferimento da isenção 22/09 a 23/09/2021
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 24/09/2021
Último dia para o pagamento da Guia de Depósito 28/09/2021
Divulgação dos pedidos de atendimento especial�
Divulgação preliminar das inscrições 30/09/2021

Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 30/09 a 01/10/2021
Resposta aos recursos contra o resultado das 
inscrições preliminares
Divulgação e homologação das inscrições
Divulgações dos locais de provas

05/10/2021

Realização da Prova Objetiva 10/10/2021
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova 13/10/2021
Período para interposição de recursos contra o ga-
barito da Prova 13/10 a 14/10/2021

Divulgação das respostas dos recursos contra o 
gabarito da Prova 
Gabarito Oficial
Resultado Preliminar

15/10/2021

Período para interposição de recursos contra o Re-
sultado Preliminar 15/10 a 18/10/2021

Divulgação das respostas dos recursos contra o 
Resultado Preliminar 19/10/2021

Resultado Final 20/10/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA/AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

CONCURSO PÚBLICO 
CARGO DE NUTRICIONISTA
EDITAL N° 002/2021
RESULTADO FINAL
A Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada pelo De-
creto n°137/2021, de 14 de julho de 2021, no uso de suas atribui-
ções legais, em virtude de Sentença proferida no Processo 080005-
81�2016�8�01�0015, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL após a 
prova objetiva para o cargo de Nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto�

CLASSIFICAÇÃO NOME PONTOS
1º DAIANE ESTEFANE DE SOUZA ROCHA 76
2º ALICE DA SILVA MALVEIRA 64
3º SUELLEN RAMOS DE ARAÚJO 63
4º VANESSA SANTOS ARAUJO 62
5º MARCILENE DA SILVA FERREIRA 60

6º GABRIELY AKEME DE ARAÚJO 
KINPARA 59

7º GLAUCIMAR BORGES DE ANDRADE 
BARROS 56

8º AUREA GABRIELLE DE ARAÚJO 
CASTRO 55

9º DEBORA ELIS DE ARAÚJO PEREIRA 54

10º ANDRESSA CRISTINI MATIAS DE 
SOUZA 54

11º NICOLE MARIA LIMA DAMASCENO 52
DESCLASSIFICADO

AUSENTE EZAUL EVARISTO DA SILVA SANTOS -

Mâncio Lima/AC, 15 de setembro de 2021� 

Comissão Organizadora do Concurso Público
Edital 002/2021
Decreto nº 137/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2021�
Tendo em vista o resultado classificatório obtido nos autos do proces-
so licitatório em referência que tem por objeto Aquisição de material 
de consumo (Fardamentos escolares, fardamentos ACS, camisetas)� 
HOMOLOGO em todos os seus termos para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos, e ADJUDICO junto com o pregoeiro e sua equipe seu 
objeto aos licitantes vencedores as empresas conforme segue: Para M� 
E� PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 10�227�152/0001-85: para o item 5 o 
valor de R$ 24,60; para o item 9 o valor de R$ 58,50; para o item 13 o 
valor de R$ 68,60; para o item 22 o valor de R$ 45,00; para o item 25 o 
valor de R$ 50,00; para o item 36 o valor de R$ 37,30; para o item 42 o 
valor de R$ 44,40; para o item 48 R$ 63,90; para o item 49 o valor de R$ 
61,50; para o item 54 o valor de R$ 59,90; para o item 60 o valor de R$ 
24,90; para o item 61 o valor de R$ 25,75; para o item 64 o valor de R$ 
19,30� Para F� L� RODRIGUES CNPJ: 12�194�177/0001-55: para o item 
3 o valor de R$ 19,90; para o item 4 o valor de R$ 24,80; para o item 6 
o valor de R$ 64,00; para o item 7 o valor de R$ 70,00; para o item 10 
o valor de R$ 63,50; para o item 15 o valor de R$ 49,80; para o item 17 
o valor de R$ 44,70; para o item 20 o valor de R$ 63,80; para o item 26 
o valor de R$ 43,90; para o item 29 o valor de R$ 44,50; para o item 34 
o valor de R$ 55,90; para o item 37 o valor de R$ 39,40; para o item 41 
o valor de R$ 43,40; para o item 43 o valor de R$ 44,20; para o item 46 
o valor de R$ 70,00; para o item 47 o valor de R$ 71,70; para o item 



74DIÁRIO OFICIALNº 13.12774    Quarta-feira, 15 de Setembro de 2021

52 o valor de R$ 29,99; para o item 58 o valor de R$ 57,99� Para E� C� 
S� MALHARIA CNPJ: 30�621�535/0001-40: para o item 1 o valor de R$ 
27,00; para o item 8 o valor de R$ 61,00; para o item 16 o valor de R$ 
44,60; para o item 23 o valor de R$ 47,70; para o item 24 o valor de R$ 
42,50; para o item 27 o valor de R$ 42,30; para o item 31 o valor de R$ 
36,90; para o item 32 o valor de R$ 39,00; para o item 38 o valor de R$ 
37,90; para o item 44 o valor de R$ 46,90; para o item 55 o valor de R$ 
67,67; para o item 56 o valor de R$ 64,70; para o item 62 o valor de R$ 
27,60� Para R� P� CRUZ - ME CNPJ: 14�325�029/0001-58: para o item 2 
o valor de R$ 27,60; para o item 11 o valor de R$ 73,90; para o item 12 o 
valor de R$ 66,80; para o item 14 o valor de R$ 44,90; para o item 18 o 
valor de R$ 64,90; para o item 19 o valor de R$ 69,90; para o item 21 o 
valor de R$ 64,80; para o item 28 o valor de R$ 43,00; para o item 30 o 
valor de R$ 45,00; para o item 33 o valor de R$ 51,00; para o item 35 o 
valor de R$ 59,50; para o item 39 o valor de R$ 38,50; para o item 40 o 
valor de R$ 43,90; para o item 45 o valor de R$ 46,90; para o item 50 o 
valor de R$ 121,67; para o item 51 o valor de R$ 110,90; para o item 53 
o valor de R$ 37,60; para o item 57 o valor de R$ 59,80; para o item 59 
o valor de R$ 22,90; para o item 63 o valor de R$ 31,40�
Mâncio Lima, 14 de setembro de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº� 48/2021
Em vista das razões alinhadas durante todo o processo, ainda, pelo de-
senrolar da documentação emitida nos autos deste procedimento, RATI-
FICO a Dispensa de Licitação Nº�48/2021 para Contratação da empresa 
CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI, inscrita no CNPJ Nº� 16�917�181/0001-55, situada na Rua Ja-
monhanga, S/n, Quadra 62, Lote 13, Aparecida de Goiânia – GO, no 
valor total de R$ 28�819,76 (Vinte e oito mil, oitocentos e dezenove reais 
e setenta e seis centavos), para aquisição de Máscara N95, Máscara 
de carvão aditivado e luvas para Gari, para uso nos serviços de limpeza 
pública no Município de Mâncio Lima - Acre, para atender as demandas 
da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento, com fulcro no art� 
75, inc� II, da Lei nº 14�133/2021� 
Mâncio Lima/AC, 03 de setembro de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº� 46/2021
Em vista das razões alinhadas durante todo o processo, ainda, pelo 
desenrolar da documentação emitida nos autos deste procedimen-
to, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº� 46/2021 para Contratação 
da empresa QUALIVIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SE-
GURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ Nº� 
03�912�598/0001-83, situada na Avenida Nações Unidas 175, sala 
01 – Bairro Bosque, Rio Branco – AC, no valor total de R$ 10�042�67 
(Dez mil e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), es-
pecializada para avaliação individual de condições de insalubridade 
no ambiente de trabalho, para possível viabilização do pagamento 
adicional de insalubridade aos profissionais da Secretaria de Saúde, 
com fulcro no art� 24, inc� II, da Lei nº 8�666/93� 
Mâncio Lima/AC, 31 de agosto de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº� 047/2021
Em vista das razões alinhadas durante todo o processo, ainda, pelo 
desenrolar da documentação emitida nos autos deste procedimento, 
RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº� 047/2021 para Contratação de 
empresa, OMEGASUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima – Acre, inscrita no 
CNPJ Nº 09�367�511/0001-10, situada na Avenida Cel� Mâncio Lima, 

705 sala 07 – Bairro Centro em Cruzeiro do Sul – Acre, no valor total de 
R$ 37�500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), para fornecimento 
de 150 (cento e cinquenta) megas de internet banda larga por meio de 
link dedicado com acesso via fibra optica, para atender as Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Mâncio Lima – Ac� Com fulcro no art� 
75, inc� II, da Lei nº 14�133/2021� 
Mâncio Lima/AC, 03 de setembro de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N� 48/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N� 139/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº� 164/2021
OBJETO: Aquisição de Máscara N95, Máscara de carvão aditivado e 
luvas para GARI, para uso nos serviços de limpeza pública no Municí-
pio de Mâncio lima Acre, para atender as demandas da Secretaria de 
Obras, Urbanismo e Saneamento�  
CONTRATADO: empresa CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ Nº� 16�917�181/0001-
55, situada na Rua Jamonhanga, S/n, Quadra 62, Lote 13, Aparecida de 
Goiânia – GO� No valor global de R$ 28�819,76 (Vinte e oito mil oitocen-
tos e dezenove reais e setenta e seis centavos�) Vigência: 03�09�2021 a 
03�12�2021� Elemento da despesa: 3�3�90�30�00� Fonte de recursos: RP� 
Assinam: ISAAC DE SOUZA LIMA – Contratante e CASSIA PEREIRA 
PINTO – Contratada�    
Mâncio Lima – Acre, 03 de setembro de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N� 46/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N� 135/2021
EXTRATO DO CONTRATO N�158/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para avaliação in-
dividual de condições de insalubridade no ambiente de trabalho, para 
possível viabilização do pagamento adicional de insalubridade aos pro-
fissionais da Secretaria de Saúde.
CONTRATADO: a Empresa QUALIVIDA ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA inscrita no 
CNPJ Nº� 03�912�598/0001-83, situada na Avenida Nações Unidas 175, 
sala 01 – Bairro Bosque, capital de Rio Branco – AC� No valor global 
de R$ 10�042�67 (Dez mil e quarenta e dois reais e sessenta e sete 
centavos)� Vigência: 31�08�2021 a 30�11�2021� Elemento da Despesa: 
3�3�90�39�00� Fonte de Recurso: RP� Assinam: ISAAC DE SOUZA LIMA 
– Contratante e MARCOS SOMOSA TOLENTINO – Contratado� 
Mâncio Lima – Acre, 31 de agosto de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N� 047/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N� 137/2021
EXTRATO DO CONTRATO N�163/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
150 megas de internet banda larga por meio de link dedicado com aces-
so via fibra optica, para atender as Unidades Básicas de Saúde do mu-
nicípio de Mâncio Lima - Ac� 
CONTRATADO: empresa OMEGASUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
inscrita no CNPJ Nº� 09�367�511/0001-10, situada na Avenida Cel� 
Mâncio Lima, 705, sala 07 – Bairro Centro em Cruzeiro do Sul – Acre� 
No valor global de R$ 37�500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais)� 
Nos termos da Lei Federal LEI Nº 14�133/2021, com fulcro no art� 75, 
inciso II� Vigência: 03�09�2021 a 03�12�2021� Elemento de despesa: 
3�3�90�39�00� Fonte de recursos: RP� Assinam: ISAAC DE SOUZA LIMA 
– Contratante e ENOQUE DE ARAUJO MOREIRA – Contratado�  
Mâncio Lima – Acre, 03 de setembro de 2021�

ISAAC DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


