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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direi-
tos Humanos – SASDH, autorizou a Dispensa de Licitação, que trata 
da locação de um imóvel, localizado na Travessa Ponta Porã, nº 55, 
Quadra nº 42, Bairro: Capoeira, destinado a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e ao uso do Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro 

-
damento no Artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 e com base no 
Parecer Jurídico contido nos autos do processo administrativo nº 078/
SASDH/2019, RATIFICO a Dispensa de Licitação nos termos do artigo 
24, inciso X, da Lei supracitada.
As despesas decorrentes desta contratação correrão através da 
dotação orçamentária, conforme Lei Complementar n° 42 de 24 de 
dezembro de 2017 – LOA 2018, com a seguinte distribuição órgão:
Programa de Trabalho: 
01.020.605.08.244.0205.2306.0000 (Bloco de Serviços da Proteção 
Social e Especial);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 (Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física);
Fonte: 117 (Fundo a Fundo).
Rio Branco – Acre, 04 de novembro de 2019

Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL

AVISO DE SUSPENSÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 – CEL/PMRB
A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Bran-
co – Acre, torna público a SUSPENSÃO da CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 003/2020 – CEL/PMRB, cujo o objeto é a CREDENCIAMENTO DE 
AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO/INTEGRAÇÃO PARA PROGRAMA 

prestação de serviços de recrutamento e seleção de estudantes, para 
atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA - Processo 
CEL/PMRB N° 027/2020, em virtude de pedidos de esclarecimento.
Rio Branco – Acre, 12 de março de 2020.

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz 
Presidente da CEL /PMRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2020
OBJETO: eventual e futura contratação de Pessoa Jurídica, para aqui-
sição de material de consumo (ferro e arame).
Origem: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB.
Data da Abertura: 07/04/2020 às 08h30min (oito horas e trinta minutos).
Retirada do Edital: 16/03/2020 à 06/04/2020 Horário: 8h às 17h, através 
do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL/PMRB – Rua Alvorada, 
nº. 411 – 2º Piso - Bosque – Rio Branco-AC – CEP: 69.900-631.
Rio Branco-AC, 12 de março de 2020.

Maria Cristina Soares Rocha
Pregoeira
Consta no processo a via original assinada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER 
GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor-Presidente, em exercício, através da portaria 094/2019, de 06 
de junho de 2019, neste ato representante da Fundação Municipal de 
Cultura Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, resolve para que se produza 
os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGAR todos os atos prati-

cados pela Comissão Especial de Licitação referente ao PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 342/2019 que trata do PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020 – CPL/PMRB, cujo objeto 
é Aquisição de equipamentos musicais, para atender as necessidades 
do convenio n°870364/2018, Equipamentos para os centros Culturais 
Lydia Hammes, Thaumaturgo Filho e Neném Sombra; em favor da 
Empresa: MARCELO ARAUJO SILVA CIA LTDA, vencedora dos items 
03,06,07 com valor total de R$ 2.053,40 (Dois mil cinquenta e três reais 
e quarenta centavos). 
Local e data: Rio Branco – AC, 12 de março de 2020

Assina: Erick Pinheiro Caniso, Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
GARIBALDI BRASIL 

EXTRATO DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e La-
zer Garibaldi Brasil - FGB, no uso de suas atribuições, considerando o 
item 16.3 do referido Edital, torna público que por razões de interesse 
público e motivado por conveniência administrativa, resolve REVOGAR 
o Edital de Credenciamento nº. 01/2019, cujo objeto é o credenciamento 
de artistas, bandas, grupos e coletivos culturais para a prestação de 
serviços artísticos no âmbito da Fundação Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer Garibaldi Brasil, no Município de Rio Branco.
Local e data: Rio Branco – AC, 03 de fevereiro de 2020.

Assina: Antônio Sérgio de Carvalho e Souza - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 
– RBTRANS

Contrato RBTRANS nº 029/2020
Pregão Presencial SRP nº 029/2019 – CEL/PMRB
Ata de Registro de Preços nº 005/2019
Das Partes: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – 
RBTRANS e a empresa MS LIMA EIRELI - EPP.
Do objeto do Contrato: Aquisição de diversos materiais de consumo 
(material de expediente), para atender as necessidades da Superinten-
dência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, 
Do valor: Fica registrado o valor de R$ 43,20 (quarenta e três reais e 
vinte centavos).
Da vigência: Do dia 12/02/2020 a 12/08/2020.
Dotação orçamentária: Programa: 01.017.202.26.453.0601.2264.0000 
- Manutenção da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 
RBTRANS. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo); 
Fonte: 10 (Arrecadação Própria).
Data de Assinatura:  27 de fevereiro de 2020.

Assinam: Nélio Anastácio de Oliveira – Contratante 
Mayana Lima Cavalcante Sales - Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA - INC N°001, DE 12 DE 
MARÇO DE 2020.

risco ou “baixo risco A”, médio risco ou “baixo risco B” e alto risco para os 

O Secretário Municipal de Saúde Oteniel Almeida dos Santos e o Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente Aberson Carvalho de Sousa, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município 
de Rio Branco, Art. 62; Lei Complementar Nº 54, de 07 de dezembro 
de 2018 e, o Decreto Municipal nº 1.683 de 11 de novembro de 2019,
CONSIDERANDO a necessidade de centralizar, uniformizar e integrar 
os procedimentos de concessão e dispensa, de alvará e licenciamento 
de atividades econômicas;

-
lização, harmonização, integração de procedimentos e processos, eli-
minação de duplicidade de exigências, a entrada única de documentos, 
a execução de procedimentos essencialmente declaratórios, a informa-
tização por meio de recursos de tecnologia da informação, e as demais 
premissas estabelecidas pela Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007 e 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

ANDREATO
Realce
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CONSIDERANDO a necessidade de promover a entrada única de dados cadastrais e documentos, a linearidade do processo e a execução de pro-
cedimentos essencialmente declaratórios, nos termos do caput do art. 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 
3º, 4º e 5º, da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, RESOLVEM:

-
dades econômicas sujeitas ao licenciamento sanitário e ambiental, listando as dispensadas ou baixo risco ou “baixo risco A”, as de médio risco ou 
“baixo risco B” e as de alto risco, previstas no Decreto 1.683 de 11 de novembro de 2019, no âmbito do Município de Rio Branco/AC.

Art. 5º As atividades dependentes de perguntas para determinar o risco estão relacionadas no anexo IV.

atividade como alto risco, e negativas como baixo risco ou “baixo risco A” ou médio risco ou “baixo risco B”.

risco está relacionada no anexo VI.

no anexo VII.

relacionada no anexo VIII.

atividade deverá ser submetida à avaliação do órgão competente para posterior enquadramento quanto à classe de risco ambiental e/ou sanitário.
Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I-Atividades Alto Risco sujeitas a vigilância sanitária.
CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ALTO RISCO 

0892403 
1032501 Fabricação de conservas de palmito 
1041400 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 
1042200 
1053800 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 
1061902 Fabricação de produtos do arroz 
1062700 Moagem de trigo e fabricação de derivados 
1065102 Fabricação de óleo de milho em bruto 
1065103 
1072401 
1072402 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 
1081302 Torrefação e moagem de café 
1082100 Fabricação de produtos à base de café 
1091101 
1099602 Fabricação de pós alimentícios 
1099603 Fabricação de fermentos e leveduras 
1099606 
1099607 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 
1099699 
1121600 Fabricação de águas envasadas 
1122404 Fabricação de bebidas isotônicas 
1122499 
1742701 Fabricação de fraldas descartáveis 
1742702 Fabricação de absorventes higiênicos 
2052500 Fabricação de desinfetantes domissanitários 
2061400 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 
2062200 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
2063100 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
2110600 Fabricação de produtos farmoquímicos 
2121101 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 
2121102 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 
2121103 
2123800 Fabricação de preparações farmacêuticas 
2660400 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
3250701 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 
3250702 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 
3250703 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 
3250704 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 
3250705 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 
3250709 Serviço de laboratório óptico 
3600602 Distribuição de água por caminhões 
4639702 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645103 Comércio atacadista de produtos odontológicos 
4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649409 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
4771702 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 
4771703 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
8122200 Imunização e controle de pragas urbanas 
8511200 Educação infantil - creche 
8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências 
8610102 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
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8621601 UTI móvel 
8621602 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 
8630501 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
8630502 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
8630504 Atividade odontológica 
8630506 Serviços de vacinação e imunização humana 
8630507 Atividades de reprodução humana assistida 
8640201 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 
8640202 Laboratórios clínicos 
8640203 Serviços de diálise e nefrologia 
8640204 
8640205 
8640206 Serviços de ressonância magnética 
8640207 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 
8640208 
8640209 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 
8640210 Serviços de quimioterapia 
8640211 Serviços de radioterapia 
8640212 Serviços de hemoterapia 
8640213 Serviços de litotripsia 
8640214 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 
8640299 
8650007 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 
8690902 Atividades de banco de leite humano 
8711501 Clínicas e residências geriátricas 
8711502 Instituições de longa permanência para idosos 
8711503 
8712300 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 

8720499 

8730101 Orfanatos 
8730199 
9603305 Serviços de somatoconservação 
9609206  Serviços de tatuagem e colocação de piercing

Anexo II - Atividades “Baixo Risco A” sujeitas a vigilância sanitária. Dispensadas de Licenciamento.
CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BAIXO RISCO 

1091102 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 
3250706 Serviços de prótese dentária 
4635401 Comércio atacadista de água mineral 
4635402 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 
4637107 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 
4637104 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 
4691500 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
4721102 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4722901 Comércio varejista de carnes - açougues 
4723700 Comércio varejista de bebidas 
4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
4729699 
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica 
5590601 Albergues, exceto assistenciais 
5590603 Pensões (alojamento) 
5611204 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5611205 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
7729203 Aluguel de material médico 
8591100 Ensino de esportes 
8650002 
8650003 Atividades de psicologia e psicanálise 
8650004 
8650005 Atividades de terapia ocupacional 
8650006 Atividades de fonoaudiologia 
9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure 

Anexo III – Atividades “Baixo Risco B” sujeitas a vigilância sanitária.
CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BAIXO RISCO 

3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 
3812200 Coleta de resíduos perigosos 
3821100 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
3822000 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
4621400 Comércio atacadista de café em grão 
4622200 Comércio atacadista de soja 
4623105 Comércio atacadista de cacau 
4631100 Comércio atacadista de leite e laticínios 
4632001 
4632002 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 
4633801 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 
4633802 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 
4634601 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
4634602 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 
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4634603 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 
4634699 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 
4635499 
4637101 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 
4637102 Comércio atacadista de açúcar 
4637103 Comércio atacadista de óleos e gorduras 
4637105 Comércio atacadista de massas alimentícias 
4637106 Comércio atacadista de sorvetes 
4637199 
4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4711301 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 
4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 
4721103 Comércio varejista de laticínios e frios 
4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
4722902 Peixaria 
4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
4789099 
5510801 Hotéis 
5510802 Apart-hotéis 
5510803 Motéis 
5590699 
5611201 Restaurantes e similares 
5612100 Serviços ambulantes de alimentação 
5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos 
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
8512100 Educação infantil - pré-escola 
8513900 Ensino fundamental 
8599699 
8622400 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 
8690901 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 
8690903  Atividades de acupuntura 
8690904 Atividades de podologia 
8711504 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
8711505 
8720401 Atividades de centros de assistência psicossocial 
8800600 Serviços de assistência social sem alojamento 
9312300 Clubes sociais, esportivos e similares 
9313100 Atividades de condicionamento físico 
9321200 Parques de diversão e parques temáticos 
9603301 Gestão e manutenção de cemitérios 
9603302 Serviços de cremação 
9603303 Serviços de sepultamento 
9603304 Serviços de funerárias 
9603399 
9609205 Atividades de sauna e banhos 
9609207 Alojamento de animais domésticos 
8121400 Limpeza em prédios e em domicilio
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541206 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541207 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4789002
3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
4543900 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
9529104 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos Não-motorizados
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores
4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4687703 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

Anexo IV – Risco dependente de informação de atividades sujeitas a vigilância sanitária.

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DEPENDENTE DE INFORMAÇÃO PERGUNTAS  PARA 
DEFINIR RISCO  

1031700 Fabricação de conservas de frutas 1 
1032599 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 1 
1043100 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais 2 
1061901 3 
1063500 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 1 
1064300 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 1 
1065101 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 4 
1069400 1 
1071600 Fabricação de açúcar em bruto 1 
1081301 1 
1092900 Fabricação de biscoitos e bolachas 1 
1093701 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 1 
1093702 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 1 
1094500 Fabricação de massas alimentícias 1 
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1095300 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 5 
1096100 Fabricação de alimentos e pratos prontos 1 
1099604 Fabricação de gelo comum 6 
1099605 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) 1 
1122403 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas 1 
1731100 Fabricação de embalagens de papel 7 
1732000 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 8 
1733800 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 8 
2014200 Fabricação de gases industriais 9 
2019399 10 
2029100 10 
2071100 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 11 e 12 
2091600 Fabricação de adesivos e selantes 13,14 
2093200 Fabricação de aditivos de uso industrial 15 
2219600 16 e 17 
2222600 Fabricação de embalagens de material plástico 18 
2312500 Fabricação de embalagens de vidro 19 
2341900 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 20 
2349499 21 
2591800 Fabricação de embalagens metálicas 22 
2829199 23, 24 e 25 
3092000 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 26 
3250707 Fabricação de artigos ópticos 27 
3291400 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 28 
3292202 29 
3299006 Fabricação de velas, inclusive decorativas 30 

4632003 fracionamento e acondicionamento associada 31 

4635403 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 32 
4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 33 
4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 34 
4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 34 
5211701 Armazéns gerais - emissão de warrant 35 
5211799 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 35 
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 36 
7120100 Testes e análises técnicas 37 
7500100 Atividades veterinárias 38 
8129000 39, 40, 41, 42, 43 e 44 
8292000 Envasamento e empacotamento sob contrato 45 
8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 46 
8630599 46 
8650001 Atividades de enfermagem 46 
8650099 46 
8690999 46 
9601701 Lavanderias 47 
9602502 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 46 
9609299 46 

Anexo V - Perguntas Necessárias para determinar o risco do Anexo IV 
N°  TEXTO DA PERGUNTA 
1 O resultado do exercício da atividade econômica será diferente de produto artesanal? 
2 O produto fabricado será comestível? 
3 
4 O polvilho, resultado do exercício da atividade econômica, será diferente de produto artesanal? 
5 O resultado do exercício da atividade econômica será diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido artesanalmente? 
6 O gelo fabricado será para consumo humano ou entrará em contato com alimentos e bebidas? 
7 O produto se destina a entrar em contato com alimento ou será usado para embalar produto a ser esterilizado? 
8 O produto se destina a entrar em contato com alimento ou produto para saúde? 
9 

10 O resultado do exercício da atividade será produto de uso ou aplicação como aditivo de alimentos? 
11 O resultado do exercício da atividade será utilizado para o revestimento interno de embalagens que entram em contato com alimentos? 

12 O resultado do exercício da atividade serão tintas, vernizes, esmaltes, lacas, pigmentos e/ou corantes que utilizam precursores no processo 
de síntese química nestes compostos? 

13 O resultado do exercício da atividade será utilizado para o revestimento interno de embalagens que entram em contato com alimentos? 

14 O resultado do exercício da atividade serão adesivos, colas, decalques e selantes para uso industrial e doméstico de origem animal, vegetal 
e sintética que utilizam precursores no processo de síntese química destes compostos? 

15 O resultado do exercício da atividade será aditivo alimentar ou insumo farmacêutico ou insumo para cosméticos, perfumes e produto de higie-
ne ou insumo para indústria de produto para saúde ou insumo para saneantes? 

16 Haverá a fabricação de preservativos? 
17 Haverá a fabricação de luvas para procedimentos médicos, odontológicos ou hospitalares? 

18 O resultado do exercício da atividade será embalagem de material plástico que entra em contato com alimento e/ou para diagnóstico de uso 
in vitro ou produto não estéril indicado para apoio a procedimentos de saúde? 

19 Haverá a fabricação de embalagens de vidro que entram em contato com alimento? 
20 Haverá a fabricação de produtos refratários utilizados como embalagem que entra em contato com alimento? 
21 Haverá a fabricação de produtos cerâmicos não refratários utilizados como embalagem que entram em contato com alimento? 
22 Haverá a fabricação de embalagens metálicas que entram em contato com alimento? 

23 Haverá fabricação de aparelhos ou suas partes, equipamentos ou acessórios de uso ou de aplicação médica, hospitalar, odontológica ou laboratorial 
destinadas ao diagnóstico, prevenção, apoio, tratamento ou reabilitação da saúde, inclusive os de educação física, embelezamento e correção estética? 

24 Haverá a fabricação de equipamentos ou aparelhos de uso ou aplicação médica, hospitalar, odontológica ou laboratorial destinadas ao diag-
nóstico, prevenção, apoio, tratamento ou reabilitação da saúde, inclusive os de educação física, embelezamento e correção estética? 

25 
26 Haverá a fabricação de triciclos não-motorizados, peças e acessórios que serão utilizados como produtos para saúde? 
27 Haverá fabricação de produto para saúde? 
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28 Haverá no exercício a fabricação de escova dental? 
29 Haverá no exercício da atividade a fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar? 
30 Haverá no exercício da atividade a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas como cosmético ou saneante? 
31 Haverá no exercício da atividade a realização de fracionamento, acondicionamento, embalagem e/ou rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo? 
32 Haverá a realização de atividade de engarrafamento e/ou rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo, de água mineral? 
33 O resultado do exercício da atividade compreenderá a comercialização de produtos para a saúde? 

34 
Haverá no exercício da atividade o transporte e/ou 
Armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saúde, sangue, produtos que necessitam 
de condições especiais de temperatura e umidade? 

35 Haverá, no exercício da atividade, o armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saú-
de, sangue e/ou produtos que necessitem de condições especiais de temperatura e umidade? 

36 Haverá o desenvolvimento de softwares que realizam ou 

37 Haverá no exercício da atividade a análise de produto sujeito à Vigilância Sanitária? 
38 O resultado do exercício da atividade incluirá a comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem? 
39 Haverá no exercício da atividade o procedimento de esterilização de produtos relacionados à saúde? 
40 Haverá a prestação de serviços de reprocessamento por gás óxido de etileno (E.T.O) ou suas misturas? 
41 Haverá a prestação de serviços de esterilização por gás óxido de etileno ou suas misturas em hospital ou entidade a ele assemelhada? 
42 Haverá a prestação de serviços de irradiação de alimentos por radiação ionizante? 
43 Haverá a prestação de serviços de esterilização através de óxido de etileno (E.T.O) ou radiação ionizante? 
44 Haverá a prestação de serviços de eliminação de microrganismos nocivos por meio de esterilização em equipamentos médico-hospitalares e/ou outros? 

45 
Haverá, no exercício da atividade, o envasamento, 
Fracionamento e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais como: engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos 
e bebidas, empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou empacotamento de preparados farmacêuticos? 

46 Haverá no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos? 
47 O exercício da atividade compreenderá lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processa roupa hospitalar? 

Anexo VI- Atividades de Alto Risco sujeitas ao licenciamento ambiental.
POTENCIAL POLUIDOR

ORD. CNAE CLAS. DO 
RISCO DESCRIÇÃO UNIDADE MINIMO PEQUENO MEDIO GRANDE EXCEPCIONAL

3812200 ALTO RISCO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS Coleta (Tonelada/dia) 0-2 2-5 5,1-20 20,1-40 40,1-999999999

4681801 ALTO RISCO

COMERCIO ATACADISTA DE 
ALCOOL CARBURANTE, BIO-
DIESEL, GASOLINA E DEMAIS 
DERIVADOS DE PETROLEO, 
EXCETO LUBRIFICANTES, NAO 
REALIZADO POR TRANSPOR-
TADOR RETALHISTA (TRR)

Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-
1000

1000,1-
2000 2000,1-999999999

4731800 ALTO RISCO
COMERCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTIVEIS PARA VEICU-
LOS AUTOMOTORES

Capacidade de 
armazenamento 

(m³)
0-30 30,1-90 90,1-

105
105-1-

180
180,1-

99999999999

0810007 ALTO RISCO EXTRACAO DE ARGILA E BENE-
FICIAMENTO ASSOCIADO

Área Requerida no 
DNPM (Hectares) 0-3 3,1-10 10,1-20 20,1-30 30,1-999999999

0810006 ALTO
RISCO

EXTRAÇÃO DE AREIA DE 
AREIA, CASCALHO  OU PEDRE-
GULHO E BENEFICIAMENTO 
ASSOCIADO 

Área Requerida no 
DNPM (Hectares) 0-3 3,1-10 10,1-20 20,1-30 30,1-999999999

4930203 ALTO RISCO TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO 

Capacidade de
transporte mensal (m³) 0-150 150,1-205 250,1-

500
500,1-
1000 1000,1-999999999

3821100 ALTO RISCO TRATAMENTO E DISPOSICAO DE 
RESIDUOS NAO-PERIGOSOS (Tonelada/dia) 0-2 2,1-5 5,1-20 20,1-40 40,1-999999999

3822000 ALTO RISCO TRATAMENTO E DISPOSICAO 
DE RESIDUOS PERIGOSOS (Tonelada/dia) 0-2 2,1-5 5,1-20 20,1-40 40,1-999999999

Anexo VII - Atividades de médio risco “baixo risco B” sujeitas ao licenciamento ambiental.
POTENCIAL POLUIDOR

ORD. CNAE CLAS. DO 
RISCO DESCRIÇÃO UNIDADE MINIMO PEQUENO MEDIO GRANDE EXCEPCIONAL

5611205 RISCO B

BARES E OUTROS ESTABE-
LECIMENTOS ESPECIALIZA-
DOS EM SERVIR BEBIDAS, 
COM ENTRETENIMENTO

Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-1000 100,1-2000 2000,1-999999999

9200301 RISCO B CASAS DE BINGO Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-1000 100,1-2000 2000,1-999999999
8230002 RISCO B CASAS DE FESTAS E EVENTOS Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-1000 100,1-2000 2000,1-999999999

9312300 RISCO B CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS 
E SIMILARES Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-1000 100,1-2000 2000,1-999999999

5611201 RISCO B RESTAURANTES E SIMILARES Área útil (m²) 0-100 1001,1 300,1-600 600,1-1000 1000,1-
9999999999

4520005 RISCO B
SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRI-
FICAÇÃO R POLIMENTO DE VEI-
CULOS AUTOMOTORES

Área útil (m²) 0-50 - 
100 100,1-200 200,1-500 500,1- 999999

4930201 RISCO B
TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERI-
GOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

Área útil (m²) 0-250 250,1-500 500,1-1000 1000,1-
2000 2000,1-999999999
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Anexo VIII - Atividades de baixo risco “baixo risco A” de interesse ambiental. 
Dispensadas de Licenciamento.
ORD. CNAE CLAS. DO RISCO DESCRIÇÃO

5611204 RISCO A BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
8230001 RISCO A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Oteniel Almeida dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2017
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 997/2019

RODRIGUES ALVES

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008, 12 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre as Nomeações dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Mulher do Município de Rodrigues Alves para o biênio 2020/2022 e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DE RODRIGUES ALVES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRTETA:
Art. 1º Fica nomeado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rodrigues Alves/Ac.
Art. 2º A nomeação dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Mulher para o biênio 2020/2022 do Município de Rodrigues Alves/AC.
REPRESENTANTES DO PODER PUIBLICO:
1. Secretaria de Saúde:
Camila Vasconcelos dos Santos - Titular
Alyfe Cristina Souza Nogueira - Suplente
2. Secretaria de Educação:
Maria Marija Dias Miranda - Titular
Elissandra de Souza Oliveira- Suplente
3. Secretaria de Assistência Social:
Maria Cordelia da Costa Silva – Titular
Rosimeire Teixeira Lima Verde - Suplente
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
4. Bolsa Família:
Alcione da Silva Rodrigues – Titular
Maria Leidiane Pires Ferreira – Suplente
5. Representantes das Entidades Religiosas;
Simone Bussons de Santana – Titular
Maria Clicia Bezerra Teles da Silva – Suplente
6. Representantes da Cooperativa Agricultura Familiar;
Maria Marli de Souza – Titular
Rosa Maria Alves Américo - Suplente
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, Rodrigues Alves, 12 de março de 2020

Sebastião Souza Correia
Prefeito Municipal

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2020 - SRP
O Município de Sena Madureira-AC, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que prorrogou a data da 
licitação, Pregão Presencial nº 002/2020 - SRP, licitação do tipo menor preço por item, cujo OBJETO: Visa atender o Registro de Preços para futura 

-
ção no Edital, tendo em vista que durante a elaboração do mesmo ocorreu discrepância no quantitativo de veículos necessitados e o que precisará ser 
registrado, e para que nenhuma empresa sinta-se prejudicada, esta comissão opta por reparar o mesmo e reabrir o prazo em sua totalidade para que 
ocorra ampla oportunidade de concorrência por aqueles que vieram a sentir-se atingidos pelo ato ora realizado.
NOVA DATA DE ABERTURA: 25/03/2020 ás HORA: 09 h(horário Acre)
Retirada do Edital: do dia 13 à 24/03/2020, no edifício sede da Comissão Permanente de Licitação das 07h às 13h, e/ou por e-mail: licitaca-
osena@gmail.com 
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, Av. Avelino Chaves, 816 - Centro - Sena Madureira - AC.
Sena Madureira-AC, 11 de março de 2020.
José Douglas Araújo de Farias
Presidente da Comissão de Licitação

João Paulo Cavalcante d’Avila Neto
Pregoeiro do Certame

EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
CNPJ: 04.513.362/0001-37
Pessoa Jurídica: ANTONIO RICARDO LIMA RIBEIRO
CPF: 690.979.762-00.
Objeto: Aquisição de mineral laterita.


