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SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
 - SEAD 

Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos 
- SELIC 

 

2ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 455/2022 – SESACRE 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Fretamento de Aeronaves em 
trechos intermunicipais, para evacuação de pacientes COM E SEM O USO DE MACA, 
transferência inter-hospitalar (adulto, criança e neonatos), visando atendimento do Departamento 
do Complexo Regulador/Tratamento Fora de Domicílio - TFD, a fim de atender as demandas da 
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE. 

 
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado da 
RETIFICAÇÃO nos termos abaixo: 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimentos, informamos a todos os interessados quanto 
à resposta da Autoridade Superior do Órgão – SESACRE, conforme abaixo: 

 
DOS QUESTIONAMENTOS E DAS RESPOSTAS: 

 
QUESTIONAMENTO 01: 

 
Questionamento 01: Requer que seja alterada a modalidade de disputa de LOTE para disputa por 
ITEM, tendo em vista a ampla concorrência entre os licitantes, e que não restou comprovadamente 
justificada a escolha da modalidade LOTE. 
  
Resposta: Esclarecemos que as informações já foram alteradas na 1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 455/2022 – SESACRE. 
  
  
Questionamento 02: Requer alteração no descritivo dos itens 01 (AEROMÉDICA COM MACA - 
base Rio Branco), 02 (AEROMÉDICA SEM MACA - base Rio Branco), bem como, 
acrescentar os itens 03 (AEROMÉDICA COM MACA - base Cruzeiro do Sul) e 
4 (AEROMÉDICA SEM MACA - base Cruzeiro do Sul).  
  
Resposta: Esclarecemos que acatamos parcialmente com tal apontamento, desta forma, solicitamos 
proceder com a retificação do Tópico 6. (ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS E QUANTIDADES DOS 
SERVIÇOS) do Termo de Referência - Anexo I do Edital, conforme segue:  
  
6. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 

  
TEM TIPO DE AERONAVE UND 

1 
Fretamento de aeronave Aeromédica com e sem maca para realização de transporte de 
pacientes entre os municípios do Estado do Acre, para voos por IFR e VFR, noturno e 
diurno (Base município Rio Branco). 

KM 

2 
Fretamento de aeronave Aeromédica com e sem maca para realização de transporte de 
pacientes entre os municípios do Estado do Acre, para voos por IFR e VFR, noturno e 
diurno (Base município Cruzeiro do Sul). 

KM 
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 6.1 O valor dos serviços de fretamento deverá ser apresentado POR ITEM, com a individualização por  
menor valor por KM/VOO, devendo ser considerada a saída de Rio Branco, para a realização dos trechos 
ida e volta pelos municípios dentro do Estado do Acre.  

  
QUESTIONAMENTO 02: 
 
Questionamento 01:  Requer alteração em todo TDR, onde menciona o termo Departamento de 
Aviação Civil (DAC), o mesmo foi substituído por Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC em 
2006, assim solicitamos a alteração para o novo regimento.  
  
Resposta: Esclarecemos que as informações já foram alteradas na 1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 455/2022 – SESACRE.  
  
  
Questionamento 02: Requer informação quanto a Ata será Hora/Voo ou KM?  
  
Resposta: Esclarecemos que a Ata será KM/VOO, diante do enunciado, proceder com a retificação no 
Subitem 7.2 do Tópico 7. (DO QUANTITATIVO) do Termo de Referência - Anexo I do Edital, 
conforme segue:  
  
7. DO QUANTITATIVO 
  
7.2 Os serviços (km/voo) que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para 
suprir eventualidade, quando necessário.  
  
  
Questionamento 03: Requer informação quanto a tabela de KM ou HORA VOO, a mesma tem que ser 
apresenta no envelope da proposta? Se sim, solicitamos o envio de uma lista das cidades que serão 
atendidas para que se possa fazer os cálculos de HORA/VOO ou KM.  
  
Resposta: Esclarecemos que não será necessário apresentação no envelope da proposta, tendo em vista 
que a planilha constante no Subitem 16.1 será para efeitos de pagamentos. 
 

1-  DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação: 
Data de abertura: 31 de março de 2023 às 09h15min (horário de Brasília). 
Data de retirada: 21/03/2023 à 30/03//2023. 

2- As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 
 

Rio Branco – AC, 20 de março de 2023. 
 
 
 

Bruna Souza de Almeida 
Pregoeira 


