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De todo o exposto, e convicto de que a melhor solução para
o caso apresentado seria o arquivamento, assim o faço com
espeque nos argumentos acima, tendo como fundamento a falta
de justa causa em lhe dar seguimento, com base na Resolução
23/2007, do CNMP e Resolução 28/2012, do CPJ/AC.
Data da Promoção de Arquivamento: 26/05/2017

Razões de Arquivamento: Analisando minuciosamente o conjunto
SUREDWyULRMXQWDGRDRVDXWRVYHUL¿FRTXHDVLWXDomRTXHHQVHMRX
a instauração do presente procedimento restou prejudicada,
em razão da eliminação dos candidatos que, em tese, foram
EHQH¿FLDGRVLUUHJXODUPHQWHEHPFRPRQmRSDLUDPG~YLGDVGH
que a suposta subcontratação da banca examinadora FUNCAB
sequer existiu, tampouco, que trouxe qualquer prejuízo, razão
pela qual essa alegação também não merece prosperar, pois em
nada feriu os mandamentos legais vigentes.

Adenilson de Souza
Promotor de Justiça

CPL
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 029/2017 – Sistema de Registro de Preços
Processo nº 2094/2017 – Centro de Especialidade em Saúde
Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamentos
e materiais de consumo odontológicos para a estruturação
e funcionamento do consultório odontológico do Centro de
Especialidades em Saúde do Ministério Público do Estado do
Acre
Abertura: 13 de junho de 2017

Instituído de acordo com o art. 263, da Lei Complementar nº 291, de 29 de dezembro de 2014.
Implementado através do Ato PGJ nº 001, de 09 de janeiro de 2017.

Hora: 09 horas
Local: Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
–
Rua Marechal Deodoro, nº 472 – Ipase – Rio Branco – Acre.
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados do dia 01 ao dia 13 de junho de 2017, no site desta
Instituição: http://www.mpac.mp.br, ou em seu Departamento de
Licitações, Rua Marechal Deodoro, nº 472 – Ipase – Rio Branco –
Acre – Acre de 08:00 às 18:00 horas.
Rio Branco – Acre, 31 de maio de 2017.
Rosimeire de Fátima Ribeiro
Pregoeira do MPAC

Expediente:
Diretoria de Comunicação - dempac@mpac.mp.br - 3212-5270 - www.mpac.mp.br

