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2ª NOTIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 – CPL – SEHURB 
 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de 
Construção de 19 (dezenove) Unidades Habitacionais, na quadra 08, localizado no Conjunto 
Jequitibá, no Município de Rio Branco – Acre. 

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 13.491 e Jornal OPINIÃO, ambos do dia 14/03/2023 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 

[...] Não identificamos o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ref. ao ANEXO 8 - 
ORÇAMENTO CASA GEMINADA (PLANILHA). Encontramos apenas o cronograma ref. ao 
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTEAMENTO.  
DA DÚVIDA: Na proposta apresentamos somente o cronograma ref. ao ANEXO 4 - 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTEAMENTO, ou será disponibilizado pelo órgão 
licitante o cronograma ref ao ANEXO 8 - ORÇAMENTO CASA GEMINADA (PLANILHA) pra 
que possamos anexar ao nosso orçamento. 
 
2. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (SEHURB): 

DA ADMISSIBILIDADE 

Dispõe o art[1]. 40, inciso VIII, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 que o edital deverá 
conter os ‘esclarecimentos relativos à licitação. Sendo assim, o subitem 10.2.1, do ato 
convocatório delimita o tema, veja-se: 

10.2.1 Os interessados poderão solicitar em tempo hábil até 05 
(cinco) dias úteis anteriores à data de realização da Licitação, 
quaisquer esclarecimentos e informações, que deverão ser 
encaminhados através do e-mail: selic.protocolo@gmail.com ou por 
escrito e entregue sob protocolo da Secretaria Adjunta Especial de 
Licitações - SELIC, localizada na Estrada do Aviário, 927 – Bairro 
Aviário - Rio Branco/Acre - CEP 69900-830, de segunda à quinta-
feira, no horário de segunda à sexta feira, no horário de 7h às 14h. 

Portanto, o prazo para que se possam apresentar pedidos de esclarecimentos é de até 
05 (cinco) dias úteis anteriores à realização da sessão, marcada inicialmente para o 
dia 31/03/2023, às 08h00mim 

Dessa forma, o pedido de esclarecimento da empresa encaminhado no dia 21/03/2023, 
pelo cumprimento do disposto no instrumento convocatório, é considerado tempestivo. 

De início, cabe lembrar que a Administração representa o interesse público, agindo em 
nome de toda a coletividade. 
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Quanto ao questionamento em tela, certificamos juntamente com  Diretoria Técnica e 
Operacional que o cronograma apresentado no ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO LOTEAMENTO, é o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO oficial para que 
essa empresa possa anexar ao orçamento  a ser apresentado. 

CONCLUSÃO 

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

Seja conhecido, o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa (..........), tendo em 
vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, responder ao pedido no que cabe a esta 
Secretaria, conforme exposto acima. 

3. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após a resposta ao pedido de 
esclarecimentos, e considerando que a resposta não altera a formulação das propostas, 
informa que a data da abertura da licitação permanece marcada para o dia 31/03/2023 às 
8h. 

 
Notificado por: 

Rio Branco-AC, 23 de março de 2023. 
 
 
 

Richard Brandão Mendes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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