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Assunto' Ven^car regularidade do residencial denominado Eco
Tropical, focalizado na APA do igarapé São Francisco
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar
Inquérito Civil para a proteção do meio ambiente, do consumidor,
da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos
CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório visa
apurar a regularidade do residencial denominado Eco Tropical,
localizado na APA do Igarapé São Francisco
CONSIDERANDO que não obstante este Parque» tenha envidado
esforços para a resolução do problema, este, até o presente
momento, ainda não foi solucionado
CONSIDERANDO, em suma, que o presente Procedimento foi
instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenham
sido í/ializadas as apurações, e. ainda, que os elementos de
prova até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as
investigações. DETERMINO a conversão do presente em Inquérito
Civil, tendo como fundamento o § 6.D do art 2° da Resolução n"
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e art 25, § 3°,
III. da Resolução n.° 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça
do Ministério Público do Estado do Acre
Em consequência, DETERMINO que seja adequado o cadastro

no SAJ/MP ao presente Despacho, consignando, ainda, como
objeto "Ven^car regularidade do residencial denominado Eco
Tropical, localizado na APA do Igarapé São Francisco.", tendo
por Requerente Ministério Público do Estado do Acre e como
Requerido Municipio de Rio Branco.
Como providências, seguem as determinações seguintes:
1.Remessa de cópia do presente Despacho para publicação no
Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre
2 Junte-se o Oficio n° 1 396/2017, datado de 26/05/2017. e o
OFICIO N" 082/2017/PRES/IMAC. de 01/06/2017.
3 Diante das informações prestadas pelo Presidente do IMAC.
encarninhem-se os autos ê Eng. Civil Sônia Santos para exame
da matéria (aferir se o loteamento está em área de proteção
ambiental), devendo ser elaborado o competente relatório técnico,
no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o posicionamento já
externado pelo NAT às Ás 20/29
Cumpra-se.
Rio Branco-AC. 01 de novembro de 2017.
Wendy Takao Hamano
Promotor de Justiça

CPL

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria Geral de Justiça

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 036 / 2017
Pregão Presencial n° 037 / 2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 4544 /2017 - Diretona de Administração
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa de
engenharia para, sob demanda prestar serviços de manutenção
predial corretiva e pequenas reformas com fornecimento de
peças, equipamentos, materiais e mão de obra na forma
estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil - SINAPI, nas educações do Ministério
Público do Estado do Acre - MPAC na capital e interior
Assinatura: 25/10/2017
Vigência 12 meses
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n" 040/2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 2755/2017 - Diretoria de Administração
Objeto Registro de Preços para futura contratação de pessoa
física ou jurídica para executar serviço de transporte de pessoas
e pequenas cargas por meio da locação de veiculo automotor,
tipo caminhonete, com motorista, no Municipio de Plácido de
Castra -AC. mediante condições e especi^cações estabelecidas
no Termo de Referência.
Abertura 16 de novembro de 2017
Hora 09 30 horas
Local. Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Plácido
de Castro, na Avenida Diamantino Augusto de Macedo nu 1079 Bairro Centro - Plácido de Castro - Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se á disposição dos
interessados no site desta Instituição, http //www.mpac mp.br.
ou em seu Departamento de Licitações, ou ainda, na Sede do
Ministério Público do Estado do Acre em Plácido de Castro, do
dia 06 ao dia 15 de novembro de 2017. de 08 00 às 15 00 horas
Rio Branco -Acre, 01 de novembro de 2017
Rosimeire de Fátima Ribeiro
Pregoeira do MPAC
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Celso Jerònirno de Souza
Procurador de Justiça
Secretário - Geral do MPAC
Marcos dos Anjos Souza
Tenda Comércio e Construção Ltda
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N" 151 /2016
Pregão Presencial n° 023/2016
Processo n" 1457 / 2016 - Diretoria de Administração
(Prorrogação)
Partes: Ministério Público do Estado do Acre e a Empresa
Elevaenge Com e Assist. Técnica em Elevadores LTDA - ME
Objeto Prorrogação da vigência do contrato principal
correspondente a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
em elevadores e plataformas enclausuradas com acionamento
hidráulico para pessoas com de^ciéncia ou com mobilidade
reduzida do Ministério Publico do Estado do Acre, com
fornecimento de peças, componentes, malenais de consumo e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços
Despesas Programa n°: 304 001 03.091 2241 2646.0000-

