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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAG 
Secretaria Adjunta de Licitações do Acre 

Comissão Permanente de Licitação 02 

 1ª NOTIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 277/2022– SEPA 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material permanente (Trator agrícola, 

implementos agrícolas e veículo automotivo de passeio), visando atender a Secretaria de Estado de 

Produção e Agronegócio - SEPA.. 

A PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO comunica aos 

interessados que o Pregão acima mencionado Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do 

Estado Nº 13.330, Diário Oficial da União – Seção 3 – Nº 136, pág. 148 ambos do dia 20/07/2022; 

Aviso de Suspenso publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.339, Diário Oficial da União nº 

144 seção 3 pág. 156 ambos do dia de 01/08/2022 e ainda no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ac.gov.br,  foi retificado nos termos abaixo: 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento solicitado por empresas interessadas no 

processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade 

Superior do Órgão – SEPA, conforme abaixo: 

1. DOS QUESTIONAMENTOS E DAS RESPOSTAS:

A empresa solicitou esclarecimentos quanto ao edital da licitação e seus 

anexos, fazendo as seguintes indagações: 

QUESTIONAMENTO 1: Item 04: Solicita dois tipos de pulverizadores, 

atomizador e de barras. Esclarecer qual dos dois modelos vocês gostariam que seja ofertado. 

RESPOSTA: Gostaria que seja ofertado o pulverizador em barra com no 

mínimo 12 metros. 

QUESTIONAMENTO 2:  Item 07: Qual é o modelo, ano e marca do 

trator que será acoplado a lâmina? Com essas informações saberemos fazer a cotação do produto 

correto. 

RESPOSTA: Ano corrente ou superior compatível com trator de 

90CV, não será informado marca e nem modelo pois entendemos que quando informados, a um 

direcionamento de licitação 

1) DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação

Data e horário da abertura da sessão: 22 agosto de 2022 às 09h15min (horário de Brasília). 

Período de retirada: 10/08 a 19/08/2022. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.ac.gov.br/
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2) As demais informações contidas no Edital continuam 

inalteradas. 

 

 

Rio Branco-AC, 09 agosto de 2022. 

 

 

 

Janda Feitosa de Araújo 
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação  

Consta no processo a via original devidamente assinada 

 

 

 

 


