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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP
69900-060

Telefone: - www.ac.gov.br
NOTIFICAÇÃO Nº 6/2023/SEAD - SELIC- DIPREG/SEAD - SELIC- DEPRE/SEAD - SELIC-

DIRLIC/SEAD - SELIC/SEAD - GABIN
PROCESSO Nº 0038.006889.00072/2022-63
INTERESSADO: DERACRE

1ª RETIFICAÇÃO  E NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO  PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 198/2022

 

OBJETO:  Contratação de Pessoa Jurídica para serviço de hotelaria para hospedagem de funcionários e/ou terceiro
com café da manhã, para atender as demandas operacionais e administrativas do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, no município de Brasiléia.

Comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado, com 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário
Oficial do Estado, nº 13.439, pág. 07, do dia 27/12/2022; Jornal opinião, pág. 10; do dia 28/12/2022; 2) Aviso de
Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, n° 13.499, pág. 11, do dia 10/01/2023; Jornal Opinião, pág 10;
do dia 07/01/2023; e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, www. comprasnet.gov.br; foi
retificado e notificado, conforme abaixo:

 
 

QUESTIONAMENTO EMPRESA "A"
 

1. No Item 11 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, no Termo de Referência 
(RETIFICAÇÃO). 

RESPOSTA DO DERACRE:

onde se ler:
11.2 Licença sanitária e/ou Alvará Sanitário;
 

Leia-se:
11.2 A licitante vencedora, antes da assinatura contratual, deverá comprovar

que o local onde a alimentação será fornecida possui alvará junto à vigilância sanitária;
 

2. Referente aos questionamentos feitos no Item PROPOSTA - ELABORAÇÃO da
presente impugnação, informamos que:

 

Para fins de elaboração de proposta solicitamos qual o tipo de apartamento
deverão ser ofertados? 

RESPOSTA DO DERACRE: Os tipos de apartamentos que serão ofertados são: individual, duplo
e triplo, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

 

Haverá hospede exposto a risco em razão de cargo ou função?

RESPOSTA DO DERACRE: Não

http://www.ac.gov.br/
http://www.licitacao.ac.gov.br/
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Havendo autoridades deverão ser disponibilizados acomodações especiais?

RESPOSTA DO DERACRE: Não

 

Haverá necessidade de segurança especial?

RESPOSTA DO DERACRE: Não

 

Havendo lotação poderá a empresa subcontratar?

RESPOSTA DO DERACRE: Conforme o Item 20 - DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO,
a Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato.

 

Qual o limite máximo de hospedagem dia (simultâneos) estima-se usar, visando a
programação de reservas e o atendimento da capacidade operacional?

RESPOSTA DO DERACRE: A hospedagem será de acordo com as necessidades do órgão, não
tendo uma programação específica.

 

Para cumprimento ou condição de participação nesta licitação será aceito empresas de
agenciamento de hospedagens ou de aplicativos como a Trivado e Airbnb e similares?

RESPOSTA DO DERACRE: Não

 

Nesses caso como deverão ser realizados a comprovação de capacidade técnica?

RESPOSTA DO DERACRE: A capacidade técnica será comprovada mediante apresentação de
Atestado de capacidade técnica, conforme disposto no item 12.7 do Edital.

 

 

3. NO EDITAL, os itens abaixo, passarão a conter a seguinte redação:

a) Data e hora da abertura: 10/ 02 /2023 às 07:30min (Horário de Rio Branco/AC).

 
Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2023.

 
 

 
Francisco Inácio

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO INÁCIO, Membro/Pregoeiro, em 27/01/2023,
às 09:24, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Norma�va
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 6004421 e o código CRC F683A1A6.

Referência: Processo nº 0038.006889.00072/2022-63 SEI nº 6004421
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