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CNMP, e no art. 25, da Resolução n ° 28/2012. do Colégio de
Procuradores de Justiça do MPAC, a fjm de que seja apurado
possível prática de fraude na contratação de empréstimo
consignado por pessoas idosas pela empresa Xapuri Crédito.
II - DETERMINAR que seja autuada esta Portaria e devidamente
registrada no Sistema de Automação da Justiça do Ministério
Público (SAJ/MP), devendo ser, em seguida, publicada.
III - DETERMINAR que o objeto do presente procedimento
seja descrito como "CONSUMIDOR. IDOSO. Apura possíveis
irregularidades em empréstimos consignados".
IV - NOMEAR, sob compromisso, para secretariar o presente
feito o Ribamar Jesus Nunes Gomes.
V - DETERMINAR que, para o exercício das atribuições inerentes
às funções institucionais do Ministério Público, deverão ser
colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico,
tais como depoimentos, certidões, relatórios e documentos.
VI - DETERMINAR que, ao serem expedidas as requisições.
aos ofícios correspondentes seja anexada cópia da presente
Portaria e de quaisquer outros pertinentes ao objeto do presente

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.
VII - DETERMINAR o desarquivamento dos Atendimentos e
Notícias de Fato que já compõem o presente procedimento e
que estejam ilegíveis, de modo que, com os originais, haja nova
digltalizacão,
VIII - NOTIFIQUEM-SE as pessoas atendidas/declarantes a
comparecer nessa Promotoria de Justiça a i,m de prestar maiores
esclarecimentos sobre os descontos nos respectivos benefícios
p ré vidência rios.
IX - REQUISITE-SE informações à Xapuri Crédito acerca da
autorização para funcionamento, regularidade empresarial, dados
dos representantes e funcionários atuais.
Providenciadas as medidas preliminares, voltem os autos
conclusos para posteriores deliberações.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
Xapuri/AC, 11 de julho de 2017.

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

bem como. guincho para os veículos que compõem a frota do
Ministério Público do Estado do Acre, no município de Rio Branco
e Cruzeiro do Sul.
Abertura: 26 de julho de 2017
Hora: 09 horas
Local: Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
- Rua Marechal Deodoro, n° 472- Ipase - Rio Branco - Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no sile desta Instituição: http://www.rnpac.mp.br, ou
em seu Departamento de Licitações, do dia 14 ao dia 25 de julho
de 2017, de 08:00 às 18:00 horas.
Rio Branco-Acre, 13 de julho de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 032/2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 2421/2017- Diretoria de Administração
Objeto: Registro de preços para futura prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em geral em veículos
automotores, incluindo serviços de lanternagem, pintura,
funilaria, borracharia, alinhamento, balanceamento e cambagem,
autoelétrica e efetrônica, refrigeração, arrefecimento, vidracaria,
capotaria, estofaria, tapeçaria, com fornecimento e troca de
peças, óleo, Qdos, acessórios, equipamentos obrigatórios e
outros itens necessários para o seu perfeito funcionamento,
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Fernando Henrique Santos Terra,
Promotor de Justiça.

Rosimeire de Fátima Ribeiro
Pregoeira do MPAC
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