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Terca-fetra, 11 de Setembro cie 2018

Sequencialmente, em 14/03/2017, os técnicos do NAT retornaram
ao local para uma nova vistoria, sendo constatado que os
serviços de correção não foram concluídos (Às. 288/302).
Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal da Cidade,
por meio do expediente OF/SMC/ASS.JUR/N. 085/2017, de
06/04/2017, informou que após a realização de vistoria conjunta
com os representantes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil,
veri^cou-se que foram executados os reparos na parte interna
dos apartamentos e os serviços de contenção, faltando, ainda, a
conclusão dos reparos nas calçadas e a pavimentação da parte
externa dos prédios (fie. 313/314).
A empresa Albuquerque Engenharia apresentou as petições
de Às. 321/323, 339/524 e 533/540, justiçando a demora na
conclusão das obras em razão do período chuvoso e juntando
cópia do último laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros.
Prosseguindo, a Secretaria Municipal da Cidade, por meio do
expediente OF/SMC/ASS.JUR/ N° 0278/2017, informou que
após a realização de vistoria ^scal realizada pelo Departamento
de Fiscalização de Obras e Posturas, veri^cou-se que foram
executados os serviços principais de recuperação das i,ssuras,
faltando, ainda, vários itens acessórios quanto a alguns danos
experimentados no entorno do prédio e em educações auxiliares
(churrasqueiras etc), (Às. 545/547).
Por conseguinte, sobre o exposto acima a Empresa Albuquerque
Engenharia Importação e Exportação Ltda, manifestou-se,

por meio do expediente de Às.553/566, de que em rei!
aos serviços pendentes (itens acessórios) que não hf
concluído no momento da vistoria de 18.08.2017, dis
os mesmos foram totalmente concluídos em 27.09.20
restando nenhuma pendência.
Ademais, encaminhou o Termo de Entrega dos Serviços
devidamente assinado pelo sindico do condomínio, bem como o
Relatório Fotográ<|,co dos serviços executados.
Visando aferir o que foi informado pela empresa executora, o
engenheiro civil deste Parquet realizou vistoria in loco, elaborando
Relatório Técnico Pericial N° 002/201, (Às.568/574), concluindose com a constatação de ausência de patologias na estrutura.
Assim, considerando o apurado neste Inquérito Civil, dando conta
de que a questão foi resolvida, no que se refere á atribuição desta
Promotoria de Justiça, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do feito,
determinando a sua remessa ao Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Acre, para os ^ns colimados no
artigo 9° da Lei Federal n. 7.347/85.
Dê-se ciência aos envolvidos.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 03 de setembro de 2018.
Alekine Lopes dos Santos
Promotor de Justiça
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 006 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19.05.0050.0004043/2018-20- Diretoria de
Administração
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de veículo
automotor para atender as necessidades dos traslados do
Ministério Público do Estado do Acre - MPE-AC no transporte
de pessoais e pequenas cargas, à exemplo de documentos,
materiais de escritório, dentre outros, mediante condições e
especi<|,cações estabelecidas no Termo de Referência
Cadastramento: até 21 de setembro de 2018 às 11:00 horas
Disputa de lances: 21 de setembro de 2018 às 12:00 horas
Local: http://www.licitacoes-e.com.br
Para todas as referências de tempo será utilizado o horário de
Brasília.
Rio Branco -Acre, 10 de setembro de 2018.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 031 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19.05.0050.0001232/2018-63 - Diretoria de
Administração
OBJETO: Registro de preços (SRP) para AQUISIÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR, do tipo "Split", conforme
especi^cações, variações, condições, quantidades, exigências e
estimativas, encaminhadas pela demandante e estabelecidas no
Termo de Referência.
O Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do
Acre, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados
e em especial aos licítantes que adquiriram o Edital do Pregão
Presencial n° 031/2018 - SRP, que decide SUSPENDER o
certame para revisão do Termo de Referência e Edital. A nova
data de abertura será divulgada na forma da Lei.
Rio Branco -Acre, 10 de setembro de 2018.
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