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DECRETO Nº 1.302 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 
 

“Altera o Decreto nº 1.127 de 12 de 
setembro de 2014, que disciplina a 
aplicação, no âmbito da Administração 
Pública municipal de sanções 
administrativas de natureza pecuniária ou 
restritiva   de   direitos   ao   fornecedor, 
institui o Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores do Município 
de Rio   Branco   –   SICAFRB,   cria   o 
Cadastro Municipal de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração  Pública  do  Município  de 
Rio   Branco   –   CADIMP   e   dá   outras 
providências.” 

 
 
 
 

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  RIO  BRANCO,  Capital  do 

Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58, incisos V e VII da 

Lei Orgânica do Município de Rio Branco, 

 
 

 
DECRETA: 

 
 

 
Art. 1º O parágrafo único e o caput do art. 7º do Decreto nº 1.127 

de 12 de setembro de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
 
 

 

“Art. 7º A apuração de infração cometida por fornecedor cabe à 

autoridade competente, por intermédio de Comissão integrada por, 

no mínimo, 03 (três) servidores efetivos, com a função de instruir o 

Processo Administrativo de Apuração das Infrações de 

Fornecedores – PAAIF, se ocorrer após a publicação da 

homologação/adjudicação do objeto, bem como nas dispensas e 

inexigibilidade de licitação.
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Parágrafo único. Quando a infração ocorrer antes da publicação 

da homologação/adjudicação, aplica-se o disposto no art. 11, IV, 

deste Decreto”. 

 
 

Art.  2º  O  inciso  IV  do  art.  11  do  Decreto  nº  1.127  de  12  de 

setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“IV   especificamente ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Finanças, instaurar o Processo Administrativo de 

Apuração das Infrações de Fornecedores - PAAIF, visando 

aplicação de penas aos licitantes no cometimento de ilícitos nos 

certames; bem como, proceder ao descredenciamento do licitante, 

consoante art. 10, § 1º, do Decreto 769/2005, art. 7º da Lei nº 

10.520/ 2002 e art. 47 da Lei nº 12.462/2011 aplicável nas 

respectivas licitações nas modalidades pregão e RDC.” 

 
 
 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

revogando-se todas as disposições em contrário. 

 
 

Rio Branco-Acre, 07 de dezembro de 2015, 127º da República, 
 

113º do Tratado de Petrópolis, 54º do Estado do Acre e 132º do Município de Rio 
 

Branco. 
 
 

 
Marcus Alexandre 

Prefeito de Rio Branco 
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