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a necessidade em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibi-
lidade de prorrogação do contrato, inabilitação da empresa que impeça de contratar com Administração; 
VI - comunicar à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes a necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, 
apresentando para tanto as devidas justificativas; 
VII - submeter à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes para as providências cabíveis, pleitos da Contratada referente aos reajustes, 
repactuações e reequilíbrio econômico-financeiro; 
VIII - exigir que o contratado repare, corrija renova, reconstrua e/ou substitua, às suas expressas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreção resultantes da execução ou materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93; 
IX - encaminhar para conhecimento e providência da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes questões relevantes que não puder 
solucionar; 
X - observar a execução do contrato, dentro dos limites orçamentários e prazos para eles determinados; 
XI - formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas 
com a mesma; 
XII - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle, o que não impede de 
ser auxiliado pelos fiscais de contrato inerentes à área de atuação; 
XIII - demandar, agendar e acompanhar as necessidades de informações e reuniões pleiteadas pela empresa contratada� 
Art. 5º Compete ao servidor designado como fiscal do contrato, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais 
para que tome providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a ela 
confiadas, até o término da vigência do contrato. 
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas no Contrato; 
II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o 
resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Gestor de Contrato sobre tais eventos; 
III - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto; 
IV - requerer ao Gestor do Contrato a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente constatar irregularidades que precisem ser sanadas; 
V - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato; 
VI - auxiliar o Gestor de Contrato, quando solicitado, em resposta a eventuais diligências dos órgãos; 
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimento dos produtos; 
VIII - acompanhar e fiscalizar a execução e entrega pela empresa dos serviços e produtos esperados pela SEE. 
Art. 6º Os servidores designados para exercer a gestão e a fiscalização do aludido contrato devem desempenhar suas atribuições conforme as 
disposições legais pertinentes� 
Art� 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação� 
Publique-se� Registre-se� Cumpra-se� 

Andreya de Oliveira Abomorad
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, em exercício
Decreto nº 8�375/2021

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETARIO

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNOS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DA ESCOLA DE 
MÚSICA DO ACRE EMAC
EDITAL Nº 001/2021/SEE, DE 08 DE ABRIL DE 2021
A Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, em exercício, por intermédio da Escola de Música do Acre-EMAC, no uso de suas atri-
buições legais, com fulcro no Decreto n° 2�338, de 28 de maio de 2019, torna público o Processo Seletivo para o ingresso de alunos em vagas dos 
cursos de Formação Inicial e Continuada da Escola de Música do Acre para o ano letivode 2021�
1� DAS VAGAS
1�1� Serão oferecidas 340 (trezentas e quarenta) vagas para os diversos cursos musicais, distribuídos nos períodos/turnos, vespertino e noturno;
1�2� As vagas serão ocupadas obedecendo aos seguintes critérios de seleção:
1.2.1. Alunos matriculados do ano de 2020 que fizeram parte do processo educacional e cumpriram 75% de presença somando as aulas remotas 
e presenciais durante o ano letivo de 2020�
1�2�2 Alunos da Escola Vocacionada de Arte�
1�2�3� Candidatos da comunidade civil em geral, de acordo com o previsto no Item 3 - das Disposições Gerais�
2� DA VALIDADE
2�1� O resultado do processo seletivo de que trata o presente Edital terá validade somente para o ano letivo de 2021� 
3� DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3�1� O Processo Seletivo regido por este edital destina-se ao ingresso gratuito de alunos em novas vagas nos cursos de formação inicial e continu-
ada da Escola de Música do Acre�
3�2� As vagas são destinadas a candidatos comidade a partir de 06 anos de idade;
3�3� Entrada direta dos alunos que ja cursavam no ano letivo de 2020, conforme ítem 1�2�1�
3�4� Entrada através de sorteio interno na Escola Vocacionada de Arte�
3�5�Candidatos da comunidade civil em geral concorrerão por meio de sorteio público (curso Instrumento Iniciante);sorteio e teste de aptidão (curso 
Instrumento Intermediário);
a) O teste de aptidão é de caráter eliminatório e classificatório realizado durante 03 (três) dias;
b) A Banca Avaliadora do teste de aptidão será formada por professores da EMAC;
c) Para este certame será oferecida uma turma com 25 vagas para alunos com mais de 60 anos de idade, de iniciação musical entre os instrumen-
tos de violão, flauta doce ou canto;
4� DO PROCESSO SELETIVO
a) O Processo Seletivo seguirá as etapas de inscrição, sorteio e teste de aptidão (para o curso Instrumento Intermediário), obedecendo a seguinte 
ordem, podendo ter suas datas alteradas, conforme disposição da Comissão do Processo Seletivo�
5�DO SORTEIO
5�1� A primeira fase do processo de admissão de alunos após a inscrição será o sorteio público, no qual poderão ser selecionados até o dobro da 
quantidade de vagas disponíveis ofertadas de acordo com ositens 1 e 3, por ordem de chamada;
5�2� Os sorteios públicos ocorrerão por curso (Musicalização e de instrumentos), tendo a primeira etapa para selecionar os candidatos aos cursos Ini-
ciantes (Musicalização e de Instrumento) e na segunda etapa para selecionar os candidatos aos cursos Intermediários (Musicalização e de Instrumento);
5�3� O sorteio público das vagas ocorrerá da seguinte forma:
5�3�1 Data, Horário e Local de realização do sorteio - 21/04/2020, às 8h, nas dependências do Auditório da Escola de Música do Acre – EMAC, o 
sorteio será transmitido através de uma Live pelo canal da Escola de Música do Acre no Youtube�
6� DA PROVA PRÁTICA 
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6�1 A segunda fase do processo de admissão de alunos será a avaliação Prática, onde constarão conteúdos de percepção musical (repetição de 
ritmo e melodia);
6.2. O preenchimento das vagas disponibilizadas e a formação do cadastro de reserva obedecerão à classificação dos candidatos na nota da 
avaliação Prática, por ordem decrescente�
6�3� A Avaliação Prática deverá ser realizada através da gravação de um vídeo pelos alunos e enviada através do e-mail prova pratica�emac@gmail�
com entre os dias 23 e 27de abril de 2021�
6�4� Com o intuito de realizar uma comprovação de identidade, antes da gravação do vídeo tocado, o candidato deverá falar seu nome, idade e 
apresentar seu documento oficial com foto ao lado do rosto.
6.5. Os vídeos encaminhados após a data de 27 de abril serão automaticamente desclassificados e o aluno perderá a vaga, os alunos desclassifi-
cados ou não aprovados na avaliação, serão substituídos por alunos do cadastro de reserva�
6�6� O sorteio público das vagas e prova práticaseguirá o seguinte cronograma:
CRONOGRAMA

Inscrição 14 a 19 de Abril de 2021
Sorteio 21/04/2021

Prova prática/audição (para o curso intermediário) 23 a 27/04/2021
Publicação dos resultados das provas 29/04/2021

Interposição de recurso 30/04 a 03/05/2021
Resultado da interposição do recurso 05/05/2021

Matricula online 06 e 07/05/2021
Início do Ano Letivo 12/05/2021

7�DA INSCRIÇÃO
7�1�O período de inscrições do Processo Seletivo será de 14 a 19 de Abril de 2021, através do link disponibilizado no endereço eletrônico:https://
agencia�ac�gov�br/
7.2.O preenchimento incorreto da ficha de inscrição (dados em locais próprios, informações incorretas como, por exemplo: nome do candidato, 
telefone e/ou e-mail inválidos) acarretará na exclusão do candidato do Processo Seletivo;
7�3� Ao se inscrever, o candidato ou o responsável pelo candidato (PARA MENORES DE IDADE), deverá optar por apenas 01 (um) dos turnos 
ofertados: tarde ounoite; As turmas de musicalização infantil serão abertas apenas no turno da tarde;
7�4�O responsável pela inscrição do candidato com idade entre 06e 12 anos deverá estar ciente de que este, sendo selecionado para compor uma 
turma, terá aulas demusicalização infantil e iniciação a um instrumento musical podendo ser violino, viola de arco ou flauta doce de acordo com a 
sua turma e professor tutor; 
7�5�Os candidatos aos cursos de INSTRUMENTO INTERMEDIÁRIO e INSTRUMENTO INICIANTE, a partir de 13 anos de idade, poderão inscre-
ver-se em apenas 01 (um) instrumento, não havendo segunda opção�
7.6.A inscrição será permitida apenas uma vez com a escolha de apenas um instrumento musical, ficando constatadas duas inscrições para o 
mesmo candidato, ou o candidato selecionar mais de um instrumento, este será eliminado do processo e sua inscrição será invalidada�
7.7.Na ficha de inscrição, devem ser respeitadas as informações sobre a presença de deficiências e/ou transtornos do candidato, para posterior 
acompanhamento através de mediador/assistente educacional ou interprete� Caso essas informações não sejam prestadas, porém percebidas pelo 
corpo docente, será solicitada uma avaliação da Divisão de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esporte, sendo con-
firmada deficiência e/ou transtorno, o candidato será desclassificado do Processo Seletivo, mediante a comprovação de omissão das informações.
8� DAS VAGAS
8�1� As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
CURSO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL -06 A 08 ANOS –TARDE

INSTRUMENTOS DIAS VAGAS TURNO-TARDE
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Segunda-feira 10 13h15’ às 15h35’
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Quarta-feira 10 13h15’ às 15h35’
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Sexta-feira 10 13h15’ às 15h35’

CURSO MUSICALIZAÇÃOINFANTIL E PIANO-09 A 11 ANOS –TARDE
INSTRUMENTOS DIAS VAGAS TURNO-TARDE

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Terça-feira 15 13h15’ às 17h
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Quinta-feira 15 13h15’ às 17h
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL Sexta-feira 15 13h15’ às 17h
PIANO INFANTIL Sexta-feira 03 15h50’ às 17h
VIOLÃO INFANTIL Sexta-feira 06 15h50’ às 17h

INSTRUMENTO INICIANTE A PARTIR DOS 12 ANOS- TARDE
INSTRUMENTOS DIAS VAGAS TURNO DA TARDE

PIANO A1 Segunda-feira 03 13h15’às 15h35’
PIANO B1 Terça-feira 03 15h50’ às 18h10’
PIANO C1 Quinta-feira 03 13h15’ às 15h35’
PIANO D1 Sexta-feira 03 13h15’às 15h35’
UKULELE A1 Segunda-feira 05 13h15’às 15h35’
UKULELE B1 Terça-feira 05 15h50 às 17h
UKULELE C1 Quinta-feira 05  13h15’às 15h35’
CAVAQUINHO A1 Terça-feira 05 13h15’ às 15h35’
CAVAQUINHO B1 Quinta-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLÃO A1 Segunda-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLÃO B1 Quarta-feira 05 13h15’ às 15h35’
VIOLÃO C1 Quinta-feira 05 15h50’ às 18h10’
CLARINETE E FLAUTA A1 Segunda-feira 05 15h50’ às 18h10’
CLARINETE E FLAUTA B1 Sexta-feira 05 13h15’ às 15h35’
VIOLINO A1 Segunda-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLINO B1 Quinta-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLINO C1 Sexta-feira 05 15h50’ às 18h10’

INSTRUMENTO INTERMEDIÁRIO A PARTIR DOS 12 ANOS –TARDE
INSTRUMENTOS DIAS VAGAS TURNO DA TARDE

PIANO A2 Segunda-feira 03 15h50’ às 18h10’
PIANO B2 Terça-feira 03 13h15’às 15h35’
PIANO C2 Quinta-feira 03 15h50’ às 18h10’
VIOLÃO A2 Quarta-feira 05 15h50’ às 18h10’
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VIOLÃO B2 Quarta-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLÃO C2 Quinta-feira 05 13h15’ às 15h35’
VIOLÃO D2 Sexta-feira 05 13h15’ às 15h35’
CLARINETE E FLAUTA A2 Terça-feira 05  17h às 18h10’
CLARINETE E FLAUTA B2 Sexta-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLINO A2 Quarta-feira 05 15h50’ às 18h10’
VIOLINO B2 Quinta-feira 05 13h15’ às 15h35’
CANTO CORAL Quarta-feira 25 13h15’ às 15h35’

INSTRUMENTO INICIANTES E INTERMEDIÁRIOS A PARTIE DOS 18 ANOS-NOITE
INSTRUMENTOS DIAS VAGAS TURNO DA NOITE

VIOLÃOA1 INIC� Segunda-feira 05 19hàs21h
VIOLÃO B1 INIC� Quarta-feira 05 19h às 21h
VIOLÃO C1 INIC� Sexta-feira 05 19h às 21h
VIOLÃO A2 INT� Segunda-feira 05 19h às 21h
VIOLÃO B2 INT� Terça-feira 05 19h às 21h
CANTO CORAL Quinta-feira 25 19h às 21h
Musicalização Terceira Idade Terça-feira 25 19h às 21h
VIOLINO A1 INIC� Segunda-feira 05 19h às 21h
VIOLINO A2 INT� Sexta-feira 05 19h às 21h
COLETIVO HETEROGÊNIO DE CORDAS
(Violino, viola, violoncelo e contrabaixo) 

Terça-feira
E Quinta-feira 20 19h às 21h

9� DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS
9.1.Serão destinadas 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas com deficiências.
9.2. No ato da matrícula,o candidato com deficiência intelectual e/ou transtornos deve estar munido dos seguintes documentos:
 Laudo médico informando a deficiência ou transtorno do candidato;
 Documento comprobatório de que o candidato está recebendo acompanhamento clínico e educacional especializado- matriculado no AEE;
 Receita médica,caso o candidato esteja fazendo uso de medicamentos;
9.3 Para o curso INSTRUMENTO INTERMEDIÁRIO (a partir dos 13 anos), o candidatocom deficiência intelectual e/ou transtornos deverá participar 
da avaliação de aptidão e/ou prova teórica acompanhado por um responsável;
9.4 O aluno com deficiência intelectual e/ou transtornos poderá participar das aulas somente mediante o acompanhamento de um professor mediador.
10� DA MATRÍCULA
10.1 As matrículas deverão ser realizadas via ficha de inscrição on-line disponibilizada aos alunos sorteados através do número de whatsapp do 
mesmo, para a realização desta,os alunos e os responsáveis deverão anexar os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou RG, CPF, comprovante de endereço e declaração de matrícula em escola de Ensino Regular, para menores de 18 
anos� Estes documentos deverão ser escaneados e enviados para o endereço de email provapratica�emac@gmail�com
11� DA ROTINA DAS AULAS
11�1 As aulas inicialmente acontecerão de forma Remota, por meio de grupos de Whatsapp com os seus respectivos Professores� Em momento 
oportuno e, conforme possíveis decretos estaduais e municipais ocorrerão aulas síncronas e assíncronas assim como aulas presenciais�
11�2 Os professores disponibilizarão semanalmente atividades nas mais diversas plataformas tais como: facebook, Whatsapp, Instagram,Youtube, 
Telegram, etc�
11.3 O aluno que tiver três faltas consecutivas, sem uma justificativa coerente, terá a sua matricula cancelada e sua vaga serádisponibilizada para 
o próximo candidato do cadastro de reserva conforme sorteio, e o aluno removido do grupo automaticamente�
12� DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12�1� Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Elaboração e Execução do Processo Seletivo�
Rio Branco – AC, 08 de Abril de 2021�

Andreya de Oliveira Abomorad
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Em exercício
Decreto nº 8�375/2021

SEFAZ

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 082, DE 12 DE ABRIL DE 2021�
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, que lhe confere o Decreto nº 6�511, de 05 de 
agosto de 2020, publicado no Diário Oficial nº 12.855, de 10 de agosto de 2020; e
Considerando a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 65/2021/SEFAZ - DIAT, (SEI: 1377904), exarada pela Diretoria de Administração Tributária;
R E S O L V E:
Art� 1º DESIGNAR a servidora MARKELLE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 9508171, para responder como Chefe de Gabinete da 
Diretoria de Administração Tributária - DIAT, a contar de 30 de maio de 2019, até ulterior deliberação, sem ônus adicionais aos seus vencimentos�
Art� 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação�
Rio Branco-Acre, 12 de abril de 2021�

Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 017/2021 – CPL 04
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA a 
adjudicação referente ao Processo Licitatório SEI/AC n° 0715�004307�00042/2020-99, cujo objeto é a aquisição de baterias seladas de 12V e 9Ah, 
para atender a demanda de componentes nos equipamentos UPS-System: 9390-40-IT, Model: 40 KVA, S/N: EC152CAA05, existentes na sala cofre 
da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, conforme especificações e quantidades descritas no Edital.


