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1ª NOTIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 287 2022 – 
IDAF 

 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material permanente tipo veículos: 
Quadrículos, a fim de atender as necessidades deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – 
IDAF. 

 

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO comunica aos 

interessados que o Pregão acima mencionado 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário 

Oficial do Estado Nº. 13.334, Diário Oficial da União nº 3 – seção 3 nº 140, pág. 171 ambos 

do dia 26/07/2022; no site www.ac.gov.br, e no site, www.comprasgovernamentais.gov.br, 

NOTIFICA nos termos abaixo: 

 
1). Em atendimento ao pedido de esclarecimento solicitado por empresas interessadas no 
processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da 
Autoridade Superior do Órgão – IDAF, conforme abaixo: 
 

QUESTIONAMENTO: Excluir do objeto QUADRICICLOS a exigência de CÂMBIO 

MANUAL.  

RESPOSTA: Justificativa na qual citaremos também neste presente documento. Conforme texto a 
seguir: 

Isso posto, a empresa fez dois questionamentos a respeito das exigências 
estabelecidas na especificação do item (Quadriculo), o primeiro ponto abordado 
trata-se do "câmbio com cinco marchas manuais, mais a ré manual;". A empresa 
sugere a retificação na redação ora descrita, passando para "câmbio com cinco 
marchas, mais a ré manual ou automático. Entretanto, o IDAF não irá seguir tal 
recomendação, pelo fato que esses veículos serão destinados para atender as 
necessidades das unidades veterinárias locais no interior do estado e, na maioria 
dos municípios dificilmente é possível encontrar oficinas autorizadas ou até 
mesmo locais que possuam mão de obra especializada visando realizar as 
manutenções preventivas e corretivas nos Quadrículos de modelos automáticos, 
quando os mesmos saírem de garantia. 

 

Vale ressaltar, que o IDAF possui em sua frota vários Quadrículos modelos 
automáticos, distribuídos nas unidades veterinárias em todo o estado do Acre, e 
podemos afirmar com clareza a grande complexidade de localizar empresas que 
prestem serviços de manutenção nesses veículos de modelo automático. Em Rio 
Branco capital do estado do Acre, é possível localizar empresas inclusive 
autorizadas que prestem tais manutenções, contudo, o transporte desses veículos 
que estão no interior do estado para a capital exigiria gastos elevados de recursos 
em virtude da logística de transporte. 
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Portanto, o IDAF irá manter no edital a presente redação "câmbio manual de cinco 
marchas à frente e uma à ré", com o intuito de evitar problemas futuros com as 
manutenções dos veículos. Com base na justificativa citada anteriormente. 

 

2). As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas, inclusive a data de 

abertura permanecerá a mesma. 

 

 
Rio Branco – AC, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

Joelson Queiroz Souza Amorim 
Pregoeiro da comissão permanente de licitação  

 


