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RESOLUçÃO DE CONFORMTDADE O0s/2014

Ao_s.08 de dezembro dê 2014, íeuntdos em Lima, peru, os Íìembros do Comitê CientíÍco doSISA do Lsiêoo do Acre Danrer NeDsiâil. Eufran fenerra Oo nnra.at. tirìng i;;|. urorn,I J:z cy van Me,ra-Frtno nos ÌeíÍros da ara c" ,àuniãã 
-ããr,Ëãr#il 

ï"ü_' 
", 

or"u'r-u.""0" auReduçôes dê Ernrssóes no peÍrodo de 2afi e 2o.,;a pi"õirÃã rsÁ-ó", i"ì,ãïâ' ncr e oaseguinte forma

1) considera-se, para ereito dê cálcuro de redução de dêsíorestamênto no Estado do Acrêno ámbúo do SISA o níveJde referênciã ôue usa a taxa médja histórica ae ãesnàìËstamenro,usando se os dados do pRoDES ro pdiooo de 2001 "iõ;o ;;;ir"ì;d;-""""""'pro1"çao
dê 496 hn'/ano {quatrocentos e novella e ."rs ou ,orã,ro, qrããiãàlï pã *", j* zmopar a o per;odo dê quanlilrcaçào de 2O11 a 2A2O.

2) A R-.solução dê Conformidade 003/2014 rêÍerê_sê ao Relaiório de Monitoramento tMC2014103 êos dados do PRODES oublj.lrios êm novembro de 20 j 3 o quêl apresentou queaiaya anual do desfloresra.neTto para o penodo de egoslo de 2012 ê juho 20,3 ro oe 199kF'. consrderanoo o re,atóno anua, do pRoDEs proii."ao 
"ì ro"",idã J"ãú "o ."..oapresenlou uma rêvisão da taxâ anual do desílorestêÍnento p"l." o p"rioão 

_A"'"!o"to 
Ou2012 a julho 2A13 que é de 221 km2 côr.espondendo a uma dfêrença de 1.1% com retaçãoa taxa prêrìminarrde '199 km2. Desta formâ a redução da taxa anuar ãà ãesroresËmento noEsiâdo do Acre, em relacâo ao nivêt dê referênãia de eó6 krí;ü âã" !ã'kr, p.,"2012t2An

3) Para os dados apresentados peio reratóÍio do pRoDES paÉ o ano dê 2014 verifrca-seque n o ano 2013/20 i4 a esi matrva prehminar cia taxa anuar'do desflorl"ìurr,*to iol o" sr zhm'. usando isro como basê a estrmativa de redução ;;;Ë-"ãeï;ïç;o'ïo"liu"r a"reíerênc,a coresponde a 1eá knì,.

4) Portanio, de acordo com os pêrâmelros aprovadôs no Relatório de Moniio€mênto lÌúC
?3]1i0,."^o: 

ol.1ï1'-"rnbro oe 2014, consrderando a,"di;;; b;o;;;"" õ,-."ïì"r." c"rz'',Ìu'na e urì 
'aÌo. 

de conveÍsão pêdrão co)/c de 3 67. e arnda a revrsão dã rara anuar dedestrorêstamento para o periodo dê agosto de 2otZa lutúo:Ots, a eltir"rìuã*OJiãoïçao o"emissões dê dioxldo de cêrbono equi/aterìlê em retaião ao ni"iri c" i"tËi"Ã"i"- 
'à"ï".nt"

de desÍÌore-stamenÌo no fstado do Acre. é de t2 a1 ;ithá"" a" iòO] êr""'ã i"àoo auagosto de 2013 a Jutho 2014. 6 sslinsg;r. orêtrminêr dê redução d" 
"ri,."ãài 

ã"ã0",0" O"caÍbono correspondê a I 31 Írihões dê tCO,
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5) Considêrando que historicamênte o PRODÊS tem revisáo das taxâs anuâis após apublic€Éo oÍiciêt das estimahvas que podem vâriar ate t lx, e a atuai rlviúo o. à"" o"oesÌbíesÌamento para o ano de 2O1Z2O\A, a quanlidêde de reduçôes de ernÌssôes é de1211 ínilhões de tCO2. parc o ano 2o11tm14 ? estimatrva pretiminar ãa qu"nìúã0" a.Íeduçõês de emissòês supondo uma possíver vaÍiàção positiva da taxa ao a.&Ìoi"lì"r"nto
oe luyô, ê oê /,5 mithões de tCOr. Considerâmos que êsta estimatíva é consêrvadorã eatende os requìsitos para fìns de regisko dos ativos geiados nos referid; p;ríoá;". 

'-.

Lima, 08 dê dezêmbro dê 20í 4
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REPUBLiCADAPOR NCORREçÃO

RESOLUÇÃO DE CONFORT\,4 tDADE OO3/20.14
Aos 08 dÊ dezembro de 2014 reúndos em Lima. peru. os.nembros dô
comilê cienríico do stsado Esrado do Acre. Daniet Nêpslad EuÍán
Ferre a do Amaral, ltuing Foster Brow. LLiz cytvãn Mena t ho, nôs
iemos da ata dã reufião, detiberaEm sob.e a qú€nl dade dê Reduçóes
de EmÌssões no peÍiodo de 2ot3 e 2014 do pragrama ISACaòono do
Ac€ da segu rle roma:
1 Conside.a se, pêra eteitô de cátcLtô de reduçãô de desitoresla-
mentono Eslâdo doAcre no âmbilo do slsA o nívetde refeÍênc!
que usa taxa méd a hislórica de desÍorestêmento. Lsando-se os
dadosdoPRODES. no pertodô dê 2OO1 a 2010 conslituindo sena
projeção de 496 km./ano (quatrocenros ê novenia e sers qu ôme-
lrôs quadrâdos por anô) alé 2020 pára o perlôdo de quanriícação
de 2411 ê 2A20.
2 A resolLção de ConJormidade l]O3/20.14 refere se ao Retatório
de lVonitôramentô tlrtC 2014/03, aos dados do pRODES DLbti.â
ooce rove-orodè.o roqratàpesê o I qle d,.,é â Ldtoo
desílorestamênlo paÍa ô períoda de agosio de 2012 a luthô 2013
fôl de 199 kh.. Cons derando o retalór o anuâr do PRODES óLbt
càoo em 10/e-oro de /o ra o "smo dp "s", lor L " Í",rs;o d"
tâxa anLâl do desfÌorestamenlo pâra o peÍlôdo de agôsrô de 20l2
a julho 2013 que é de 22.1 km,. co(espondendo â !ma d ieÍençâ
de 11% com telaçâa à rarâ pretminar de cada 199 km?. Desra
lorma ê .edução da raxa ânuâ de desítoreslamenlô nô Eslado do
Acrê em relêção ao ntvê de reierência de496 kmr/a.o é dê 27S

3. Para os dâdos apresentados peto retatóÍio pRoDEs para o ano de
2014 verica-se qle no âno 2013/2014 a esi mlivâ pretminar dé râxa
ânual do desnoreslamento foi de 312 kó" usando isto como bâse â
esfimativa de redução de emissÕes êm relação aô niveÌde referênc a
coíesponde a 184 km:.
4. Pôrlanlo, de êcordo com os parãmelros aprova.los no Relêló.to
de Monitorâmenio l[4C 2014103 de 01 de dezembÍo de 20.]4. cón-
siderandô a medtda de biomassâ por heclare de 123 rc/hâ e um
íalor de conve.são pâdÍão CO2 /C de 3 67 e a nda a Íevisãô da
taxa ânualde desioÍesramènto para o periôdo de agôsro de 2012
a Iulhô de 2013, a estimaliva da .ectução de emtssÕes de dióxido
de carbono equivâ erte em retáção ao ntvet de .eÍerencja decoÍ
renre de desíorêstamenlo nô Estado do acre é de 12.41 mt hóes
de tCO2 Para o periodo de ágosto de 2013 a tutho 2014. a esl
malÌva pÍe m nãrda Íedução de em ssões de dióxdo dê carbono
cóÍesponde a 8.31 mÌthÕes de ic02.
5 Consderândo què tiistorcêmenle o PRODES tem revsão.las iê-
ras anuais após a publicaçáo oiiciat das esrimalvas quê podem varar
até 11%, e a atual re! são da laxa de desiìorestamento para o ano de
20'12/2013, a qLarudade de redúção de red!çÕês de emssÕès è dê
12 4'l mihões de ìCO2. Para o â.0 2013/2014 a eslimaliva oreiminàr
Ôr orc, r.lãoê oe 

'êor çoè< oe em 5so6s <Lpo'do r-àpo,r/e ra
riação poslllva da taxa do desflorestamentô de 10% é de 7.S mihões.
supondo !má posslvel váriação posliva da lãxê .to dêsioreslamento
de 10%éde 7,5 mrhÕesde tCO2. CônsjdeÍamosqúe esla esrimatilaé
de consedãdo.a e atende os requÌslos pâra íns dè ÍegiriÍo dos alivos
gerados nos Íeler dos periodos

PORÌARIAN O 074 DE 25 DE SETÊI,IBRO DE 2015
a PÍesdênte da Escola do setuidor púbÌÌco do Acre. usãndo das atrl
bulçÕes que thesão conierdas peio Decrelo Esiêdúêtn.64j de29de

RESOLVE:
Àl'o. Dólq'cr o. seruroo e. èb.i,o,o càdo) pd.á ê- oo)e.rêr -rà
â r'9 sld ão vrgei e é ra em lomô 9F o õs ò Í..d'r ao , ON o^ O
nq 006/2015 celebrado enrre a Escota do Setuidor público do Acre
FESPAC E A EMPESA EDGAR GOMES OEABREU & CÌA LÌDA CNPJ
08960.710/0001-75, processo FESPAC no 33903918/2015 assnado
n0 d a 01/0s/2015, com vigênciê a cônlêr da dalâ dá êssinllura aié ô
ler ' 

'o do .r.o. qL- |er oo. oóe.od or.éra\;o oe êmplóòà pc,c
'Òãi.à'Oz.aoi., rL60qprêoa àt; o- oa à @írncc óop.o,ìs oj.tA\
B MA (CPA l0 e CPA 20) com câÍgâ horárta lôtátde 56 h/a, rotâ de
60 vagâs para seryidóres púbtiôôs, de acordo côm as especiÍcâções
conslanies no Termo de Reêrénca. em cônfomdade côm o art 25
ncisô I e parágráíô prime ro, cômbnadocofr ôan j3 rcisóVt. ãmbos
da Lein'8.666/93 ê suas atreÍâções a ín deãlendeÍas nêcêssidades
dâ CONÌRAÌANÌE

Geslorrllu aÍ: Rodonilon Ponrês de souza de souzd
l- Gês1o. SubstitLlo:ciane Mâra Chavês Sampaìo
llr-FiscatÌilrlar E isànqe ê (,tana Serão
lV Fsca Substilulô RlbensAtbnô Baslos
An. 20. Compele âô seNidor destgnado como qestor do corrrârô de
que lralu esia Porlâria, geíênciâr o atuddo conlraio aré o rérmino de
'Là rioè' d oges.o o mà oesqléoo érpo'depeôé,ó,.oda.
at.ibu.òês à ê ê..nÍid:(
Art.3'. Compele aoservidor. designadó comotìsca do conrrato èm co
me,lo. Ívó)zc á ô^P.J!co,
dê.les lor 'ë1 àr. pdrê o rê tôme dq pÍoridpi. .> .rb.re., 

"tê 
- oa.

demais ãkibuções tegats a eie ineentes Respô.de o Íscatpeó exeF
cício das atribuições a ele cônfadas.p] jo lnoPoloÍèer.dem\gor lcoo.rdê(!p btcdldo re,oo
q ndo sels eíelos a dèta de ass natu a do conlÍàtô

Helolsa Aldenora O iveÍa Paniota
Presidentê da Escotâ do Seruidor púb ico doAcÉ

RAÌIFICAçÂO DE INEX]G B LIDADE DE LC ÍAÇÃO
PROCESSO N o 33903918/2015
lnteÍessador Esco â do seryidôr púbt co do acrê FEspAc.
AsslnlorCorrraìação da Empresa EDGAR 6OÀ/tES OEABREU & CtA
LTDApara rea izar 02 (do s) clrsos de câpâcilação, na môdâtdade pre
sencal, pâra seruidores Púbtcos do Eslado
RAÌ FICO nos terhos do ad:gô 26 da Leino8.666, de 2j de junho de
1s93, para asseguÍar a elcác a legalda conkalêção d Íela, por inex gi
bi idade de licìlação qúeÌrata o prèsenle pro@sso, côm íundamento nô
angô25 incso lc/ô arl 13,V| afrbos da mencionada Le conioíme
jlslícálvã constante dos aulos êm èpigrare novalorde R$ 32.480,00
(anla e do s mil qual.ocentos e oirenta rea s), em Íavor da Empresa
EDGAR GOI\rrÉS OE ABREU & C A LÍDA pêssoa juídicá dê d Íelo
p.vado,inscÍilanoCNPJ/rì/Fsobon.o089ôO 710/OOOI-75 êstábet-ê.i
da na RLa Jerónmo Coelho n." 277 sata 05, Ce.to, CEp 9OO1O 241
PorloAlegre/Rs, para reatzação de 02 (dois) cúÍsos preparâtórios para
cerljlicaçãô proÍiss onatANB|MA (CpA 10 ê 20), caraâ horára lotal de
q6 í.r1of l.d e "ê's roros d r à rLme,o dF .è9às oo (!Õ. êê f â)
Rio Bran.o.Acre 2S dÊ;.nsr..r.2a s

le otsa nOenora Oruei,a-eanola
PresÌdenle da Escolâ dô seru dôr

RAÌ FICAçÃO DE NEXIGIB]LIDADE DE LICIÌAÇÃO
PROCESSO N." 33903919/2015
nleressado: Êsóora do SetuÌdor público do Acre - FESPAC

Assunto:Cônlratação da VANÌAGE ÍECNOLOG A DA NFORMAÇÃO
LÌDA EPP paE realzar0l (um) curso dê câpacilação, na môdatidade
presencar, pare 10 (dez) Sefrdores Púbticosdo Estadô.
RAÌ]F CO, nos lerrnos do anigo 26 da Leino 8.666, de 2.1 dejL.ho de
1993, pãra ássêglra. a elcácla legatda cônlrarâção dÍela poÍinexjsi
bilidadede lcilação quetrala o presenre processo comílndaúenlo no
an gô 25. inciso ll dc âÍi 13, Vl. ambôs da menc anadâ Le conformê
lusliÍcâuva conslanie dôs autos em epÍqráie. no vator.le Rg 23.50000
(vinle e oilo mi eqlifhenios reâs), em lavor da VANÌAGEÌECNOLO

FESPAC

FAPAC

REPUBL CADO POR INCORREÇÃO

PORÌAR ANq I51201s/FAPAC DE 13 DE SEÌEI/IBRO DE2O,]5
O DiÍelor GeÍaldê Fundação deAmpâÍo è pesquisã do Esiado do Aúe
- FAPAC, no úso de suas alÍibutçóes leoas que the conÍere o Decíelo
n' 1.600, dè 25 de mêÌço de 2015,
RESOLVE:
Art 10 DesgnaÌâ serudoÍa Vanêskê peresAles Nâscimenio parê res-
ponderpeioSelorde Pessoat da FundaçãodeAmparoà pesqu sado Esta
do do Atre ê FLndo de Oêsenvotvimenlo CienlíÍco e Íecno ógicô - FDCÌ
Arl 20 -A presente porlaria enlrc em vigor fa darâ de sla pubticaçãô,
com êÍe tos á contarde 0l de abri de 20'ts
RegÌstre-se, PublÌqúe-se e Cumpra-se


