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1ª NOTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2022 - CPL – SEDUR/IDAF 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Construção do Departamento de 
Transporte na Sede do IDAF/AC localizada no município de Rio Branco – AC. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 
processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 
Diário Oficial do Estado, nº 13.335; Jornal Opinião, ambos do dia 27/07/2022; e ainda nos 
sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br; com o fim de cumprir princípios intrínsecos 
como transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 

 
1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

1.1. Se a LAJE PRE MOLDADA é compatível em características com ESTRUTURA PRÉ 
MOLDADA (VIGAS E/OU PILARES), conforme o item 121.4. Qualificação técnica, na alínea 
b.1, da capacidade profissional e operacional. Se podemos utilizar com acervo para 
participar do referido certame.  
 
2. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (SEDUR) 

2.1. De início, cabe lembrar que a Administração representa o interesse público, agindo em 
nome de toda a coletividade. 

2.2. Quanto ao questionamento, conforme o PARECER Nº 028/2022/SEDUR - 
DILIC/SEDUR - DELIC/SEDUR – DPL, certificamos que o acervo proposto pela empresa 
CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA, não é compatível com o exigido no Edital da 
presente licitação (ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (VIGAS E/OU PILARES).   

 

3. CONCLUSÃO 

Nesse sentido, ante o exposto é de se sugerir que: 

3.1. Seja conhecido, o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa XXXXXXXXXXX, 
tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, responder ao pedido no que cabe a 
esta Secretaria, conforme o item 2.2. 

4. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos de 
esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que as respostas não alteram a 
formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada 
para o dia 16/08/2022 às 10h00min. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 11 de agosto de 2022. 
 
 
 

Richard Brandão Mendes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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