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Sexta-feira, 03 de março de 2017

PORTARIA Procedimento Preparatório n". 11/2016.

como para a eventual propositura de açâo judicial,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE. por sua
Promotora de Justiça, DIANA SORAIA TABALIPA PIMENTEL, da
Promotoría de Justiça Cível da Comarca de Brasiléia/AC. no uso
de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são contendas
e;
CONSIDERANDO que compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO a
defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos
termos do artigo 127, da Constituição Federal, e que compete
ainda ã instituição a promoção de inquérito civil e açào civil pública.
nos termos do artigo 25, IV, V, da Lei Federal n° 8.625/93;

RESOLVE

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art 129
inciso li, preceitua que incumbe ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na mesma Constituição.
CONSIDERANDO que a Constituição Federai e a LC n°75/93
incumbem ao Ministério Público a função institucional de promover
investigações a fim de assegurar o efetivo respeito a defesa
do património público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a notícia trazida a este órgão ministerial pela
senhora L C H . informando a existência de suposta poluição
sonora por parta da madeireira existente ao lado de sua casa,
CONSIDERANDO que a poluição sonora noticiada tem subtraído,
segundo consta, a tranquilidade dos moradores das proximidades
do mencionado estabelecimento comercial, que se vêem privados
do devido descanso em seus lares, ocasionando a situação
prejuízo ao sossego das pessoas;

Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRi"õ'Vfim
de arregimentar dados complementares, na forma regulamentada
pelos §§ 4° a 7° do art. 2° da Resolução n° 23/2007 do CNMP
determinando
Art. 1° Que seja JUNTADA a notícia que originou o presente
procedimento,
Art 2° Que sejam TOMADAS todas as demais medidas
necessárias para promover a coleta de informações, realizando-se
todas as diligências indispensáveis à instrução deste procedimento
investigatóno civil,
Art 3° Que seja autuada esta Portaria e devidamente registrada
em livro próprio e no Sistema de Automação de Feitos do Ministério
Público do Estado do Acre - SAJ, devendo ser, em seguida,
publicada,
Art 4° Ficam nomeadas, sob compromisso, para secretariaremos
trabalhos, as servidoras Karme Frantiesca da Silva e Mischeiy da
Silva Gomes
Providenciadas as medidas preliminares, voltem os autos para
posteriores deliberações
Brasiléia/AC. 00 de dezembro de 2016.
DIANA SORAIATABALIPA PIMENTEL
Promotora de Justiça

CONSIDERANDO ainda a necessidade de realizaçãodediligências
para a melhor apuração dos fatos e de seus responsáveis, bem
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Pregão Presencial n° 009/2016 - Sistema de Registro de Preços

Pregão Presencial n° 010/2017 - Sistema de Registro de Preços

Processo n° 351/2017 - Diretona de Administração
Objeto. Registro de preços para futura contratação de empresa
especializada em produção de material gráfico (revistas) a ser
utilizado em atividades educativas e de divulgação do Ministério
Público do Estado do Acre

Processo n° 3214/2016 - Diretona de Administração
Objeto Registro de preços para futura contratação de empresa
especializada para o fornecimento de serviço de agenciamento
de viagens em níveis regional, nacional e internacional em voos
regulares e fretamenio aéreo tntermunicipal

Abertura 16 de março de 2017
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Hora 09 horas
Local Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
-RuaBenjamin Constam, n° 939-Centro-Rio Branco-Acre

Hora 15 horas

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 03 ao dia 15 de março
de 2017, de 08 00 às 13 00 horas

O edital completo e seus anexos encontram-se ã disposição dos
interessados no site desta Instituição http 7/www mpac mp.br, ou
em seu Departamento de Licitações, do dia 03 ao dia 15 de março
de 2017, de 08 00 às 18 00 horas.

Rio Branco-Acre, 02 de março de 2017.

Rio Branco-Acre. 02 de marco de 2017.
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InsMuído de acordo com o art. 263 da Lei ccmptemeniat n« 2S1 de 23 de dezembro òe 2014
implementado aíravãs Co Alo PGJ n9 001/2017 cie 09 fie janeiro de 2017.

Loca! Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
- Rua Benjamin Constant, n° 939 - Centro - Rio Branco - Acre

Dtreloria de Comunicação - dempac@mpac mp t» -3Í12-527Q - WAW mpac mp br

