ELEV LTDA., conforme consta do Processo Administrativo nº
19.05.0050.0003773/2018-35:
I - Fiscal Titular: Germano Pimentel Farias
II - Fiscal Substituto: Tiago Bezerra Frota
Art. 2º - Compete ao servidor designado como ¿scal do contrato
em comento, ¿scalizar a execução, relatando ao gestor do
contrato os incidentes contratuais para que tome as providências
pertinentes, além das demais atribuições legais a ele inerentes.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
GABINETE DA SECRETARIAGERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ACRE, em Rio Branco, aos sete dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezoito.
RODRIGO CURTI,
Secretário-Geral do MPAC.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 019/2018 – Sistema de Registro de Preços
Processo nº 19.05.0252.0002672/2018-57 – Diretoria de
Tecnologia da Informação
O Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do
Acre, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados,
e em especial às empresas que adquiriram o Edital do Pregão
Presencial nº 019/2018, que devido a modi¿cações no Termo
de Referência e Edital do referido certame, ¿ca reaberto o prazo
inicialmente estabelecido, conforme exposto abaixo:
OBJETO: Registro de preço para futura contratação de empresa
especializada no aluguel de Impressoras Multifuncionais, com

tecnologia de Jato de Tinta e a Laser, fornecimento de insumos
(tintas e toner), Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva,
Cabeças de Impressão e demais componentes para o perfeito
funcionamento das mesmas, exceto papel.
ABERTURA: 20 de agosto de 2018
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Sede do Ministério Público do Estado do Acre, 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 08 a 19 de agosto de
2018, de 08:00 às 15:00 horas.
Rio Branco – Acre, 07 de agosto de 2018.
Karen Monteiro de Oliveira
Pregoeira do MPAC

