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PROMOTORIAS DO INTERIOR
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Promotoria de Justiça Cumulativa de Epitaciolandia/AC
PORTARIA N° 02/2017
NÚMERO DO MP: 06.2017.00000352-0.
Aos 08 de junho de 2017, o Ministério Público do Estado do Acre,
por meio do Promotor de Justiça Ildon Maximiano Peres Neto,
instaura, através da portaria em epígrafe, Inquérito Civil para
atendimento aos interesses postos sob a proteção do Ministério
Público.
SUPORTE FÁTICO DA INSTAURAÇÃO
Problemas estruturais da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bela Flor, tanto pelas condições gerais, como
HVSHFt¿FDVGHDFHVVLELOLGDGHFRQIRUPHDSRQWDGRHPH[SHGLHQWH
oriundo da escola e constatado em declarações de pais.
OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO
$SXUDomRGRVIDWRVD¿PGHGDUVXSHGkQHRjDWXDomRGR
Ministério Público, notadamente em relação aos dispositivos
legais e constitucionais referentes à proteção de crianças e
DGROHVFHQWHLQFOXVLYHSDUD¿QVGHDFHVVLELOLGDGHPHUFrGR
disposto na Lei n. 13.146/2015.

RESOLVE:
INSTAURAR o respectivo INQUÉRITO CIVIL para a completa
UHDOL]DomRGDV¿QDOLGDGHVDFLPDUHIHULGDV
Registre-se e autue-se o presente expediente administrativo,
numerando-se e rubricando-se documentos e termos, em ordem
crescente, lançando as anotações de praxe em livro próprio;
Registrado e autuado o presente expediente administrativo,
encaminhe-se cópia da presente Portaria para publicação no
'LiULRR¿FLDOFHUWL¿FDQGRVHRFXPSULPHQWRQRVDXWRV
Nomeio a servidora Rita de Cássia Loureiro como responsável
por secretariar os trabalhos que serão engendrados, a quem
determino que proceda à juntada dos documentos que constavam
da notícia de fato em que se autuou os expedientes sobre o caso,
EHPFRPRQRWL¿TXHDH[6HFUHWiULD0XQLFLSDOGH(GXFDomRSDUD
sua oitiva, bem assim da atual diretora da indigitada escola para
depoimento.
Expeça-se ordem de missão para visita à escola, com apoio
GR&RUSRGH%RPEHLURVSDUDYHUL¿FDomRGDVFRQGLo}HVGH
segurança estrutural da escola.
Brasileia/AC, 08/06/2017.
Ildon Maximiano Peres Neto
Promotor de Justiça

CPL
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 025/2017 – Sistema de Registro de Preços
Processo nº 2297/2017 – Diretoria de Administração
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de
consumo destinados à utilização em diversas áreas do Ministério
Público do Estado do Acre.
Abertura: 26 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 no site desta Instituição: http://www.mpac.mp.br, ou
em seu Departamento de Licitações, do dia 13 ao dia 25 de junho
de 2017, de 08:00 às 18:00 horas.
Rio Branco – Acre, 12 de junho de 2017.
Rosimeire de Fátima Ribeiro
Pregoeira do MPAC
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