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Comissão Permanente de Licitação – CPL 03 
Secretaria Adjunta de Licitações do Acre 
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SEICT 

 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2020 - CPL 03 – SEDUR 
     
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 03 retifica o Processo Licitatório, publicado 
no Diário Oficial do Estado Nº 12.980 Pág. 26, no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 30 Pág. 150, 
ambos do dia 12/02/2021 e na Internet nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e 
www.comprasnet.gov.br. 

 
Onde se Lê:  
 
             “Objeto: Contratação de empresa de Engenharia (Pessoa Jurídica) para execução de “serviços 
de duplicação, adequação e reabilitação do pavimento da rodovia AC-405, nos trechos de Cruzeiro 
do Sul ou Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul e Subtrecho: COHAB e Aeroporto internacional 
de Cruzeiro do Sul, segmento est. 00 a est. 558 + 9,579m, extensão de 11,17km”. Contratação de 
empresa de serviços de apoio à regularização fundiária urbana de interesse social que realize o 
trabalho topográfico e técnico social da área da área denominada HABITASA – CADEIA VELHA, no 
município de Rio Branco – Acre, compreendendo a (mobilização social, levantamento 
socioeconômico, coleta de documentos, preenchimento de formulários, trabalho jurídico, proposta 
urbanística e o levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da área delimitada pelo 
perímetro de intervenção), com área de aproximadamente 387.082,03m² contemplando 
aproximadamente 750 lotes, de acordo com o Termo de Compromisso nº 352.926- 28/2011 assinado 
em 31.08.2011, entre o Governo do Estado do Acre e o Ministério das Cidades através da CAIXA, a 
serem desenvolvidos na extensão da área de intervenção proposta da HABITASA–CADEIA VELHA, no 
município de Rio.”. 
  
 
Leia-se:  
 
              “Objeto: Contratação de empresa de serviços de apoio à regularização fundiária urbana de 
interesse social que realize o trabalho topográfico e técnico social da área da área denominada 
HABITASA – CADEIA VELHA, no município de Rio Branco – Acre, compreendendo a (mobilização 
social, levantamento socioeconômico, coleta de documentos, preenchimento de formulários, 
trabalho jurídico, proposta urbanística e o levantamento planialtimétrico cadastral 
georreferenciado da área delimitada pelo perímetro de intervenção), com área de 
aproximadamente 387.082,03m² contemplando aproximadamente 750 lotes, de acordo com o 
Termo de Compromisso nº 352.926-28/2011 assinado em 31.08.2011, entre o Governo do Estado 
do Acre e o Ministério das Cidades através da CAIXA, a serem desenvolvidos na extensão da área 
de intervenção proposta da HABITASA–CADEIA VELHA, no município de Rio Branco”. 
 
 

Rio Branco-AC, 23 de Fevereiro de 2021.  
 
 

Anselmo de Miranda 
        Pregoeiro 
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