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vida, â liberdade, â igualdade, â segurança e à propriedade, nos
termos do disposto no artigo 5°, caput da Constituição Federal de
1988;
Considerando que são direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção á maternidade e â infância, a
assistência aos desamparados, nos termos disposto no art. 6°,
caput da Constituição Federal;
Considerando a necessidade de acompanhar o desenvolvimento
do Programa Busca Ativa Escolar no municipio de Bujari,
I - RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
a i,m de acompanhar de modo ininterrupto e permanente o
funcionamento e desenvolvimento do Programa Busca Ativa
Escolar no município de Bujari,.
II - Para o acompanhamento objeto deste procedimento e para
o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais
do Ministério Público, deverão ser colhidos todos os elementos
permitidos e na forma predeterminada no ordenamento jurídico,
tais como depoimentos, certidões, relatórios e documentos, bem
como serem tomadas todas as medidas pertinentes,
III- DETERMINAR, em razão de o presente procedimento possuir
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evidente cunho permanente, que seja anotado o prazo de 01 (um)
ano de vigência ordinária, prorrogando-se sua vigência ao <;,nal de
cada período caso necessário.
IV- DETERMINAR ainda, que seja juntado ao procedimento
administrativo o ofício oriundo do Centro de Apoio Operacional
de Defesa da Criança e do Adolescente e Execução de Medida
Socioeducativas n° 003/2018/CAOP-DCAEEMS/MPEAC.
V - Que seja autuada esta Portaria e devidamente registrada no
Sistema de Automação da Justiça SAJ-MP, devendo, em seguida,
ser publicada
VI- NOMEAR sob compromisso, para secretariar o presente
feito, os Assessores Técnicos Jurídicos Rafael Dantas Padrão e
Carolinne Beiruth Viana.
Providenciadas as medidas preliminares, voltem os autos para
posteriores deliberações.
Cumpra-se
Bujari-AC. 27 de fevereiro de 2018.
Luís Henrique Corrêa Rohm,
Promotor de Justiça.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 005 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19.05.0050.0000276/2018-73 - Diretoria de
Administração
Objeto: Registro de preços para aquisição de itens de natureza
alimentícia para atender as necessidades do Ministério Público
do Estado do Acre, conforme necessidade estimada e descrições
constantes no termo de referência.
Abertura: 13 de março de 2018
Hora: 15 horas
Local: Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
- Rua Marechal Deodoro, n° 472 - Ipase, Rio Branco - 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, do dia 01 ao dia 12 de
março de 2018, de 08:00 ás 18:00 horas.
Rio Branco -Acre. 28 de fevereiro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 004 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19 05.0271.0000220/2018-16 - Secretaria Geral do
MPAC
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de Crachás
Funcionais e Carteiras Funcionais bem como suas diagramações
para atender as demandas do Ministério Público do Estado
do Acre - MPAC, conforme quantidade estimada e descrições
constantes no Termo de Referência.
Abertura 13 de março de 2018
Hora: 09 horas
Local: Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
- Rua Marechal Deodoro, n° 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 01 ao dia 12 de
março de 2018, de 08:00 ás 18'00 horas.
Rio Branco -Acre. 28 de fevereiro de 2018
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