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SECRETÁRIA DE ESTADO DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos - SELIC 

1ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 – SESACRE 

OBJETO: Constitui objeto deste termo o registro de preços para eventual aquisição de material médico 

hospitalar IV,  para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do 

Acre - SESACRE. 

O PREGOEIRO comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado Aviso de 

Licitação publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.483, Diário Oficial da União – Seção 3 – 

Nº 41 todos do dia 01/03/2023; Aviso de Suspensão: publicado no Diário Oficial do Estado Nº 

13.491, Diário Oficial da União – Seção 3 – Nº 50 todos do dia 14/03/2023 e ainda no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ac.gov.br  da NOTIFICAÇÃO nos termos 

abaixo: 

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS: 

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 – SESACRE, conforme abaixo: 

1. Questionamento: Gostaríamos de confirmar exatamente qual produto seria. Seria uma Base

para ser utilizada as máscaras, ou seria as Máscaras para ser utilizadas na Base?

Resposta: Em resposta aos questionamentos da empresa comercial,  referente 

ao item 14 do PE 68/2023 a qual solicita esclarecimentos , informamos que o produto 

solicitado é a base para radioterapia conforme descrito. No que se refere ao quantitativo 

solicitado, informamos que a quantidade solicitada é necessária, pois  abrange o  atendimento 

para todo o estado do Acre  e foi baseada no pedido de necessidades das unidades de saúde. 

2. Questionamento: Solicitamos esclarecimentos quanto aos itens: 17, 18, 19, 20, pois consta

o detalhamento do equipamento completo, gerando a dúvida se é para cotar o kit completo ou

somente a abraçadeira que compõe o equipamento?

Resposta: Em resposta ao questionamento da Empresa supra mencionada 

informo que as descrições dos itens: 17, 18, 19 e 20 estão correta conforme descrito, 

necessitamos somente das abraçadeira para que  possamos fazer as reposições dos 

componentes afetados. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.ac.gov.br/
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3. Questionamento . Ao analisarmos o descritivo do item 08 do edital identificamos pontos a

serem observados quanto às exigências. . Na intenção de ampliar a concorrência do certame e

que a Administração adquira um produto que realmente atenda a necessidade do órgão

demandante sugerimos a retificação do descritivo.

Resposta: Em resposta a solicitação da empresa supra mencionada e após análise 

apurada da descrição do objeto do item 08 do processo em questão, sugiro a RETIFICAÇÃO da 

descrição como segue abaixo: 

 Onde se lê: 

ITEM  08 - 200057564 - Exercitador  Respiratório;  Para  Melhorar  O  Volume 

Inspiratorio; Tipo Voldyne; Em Acrilico Branco Cristal;  Capacidade Para 2500ml; 

Adulto; Comporto De Traqueia; Bocal  e Corpor do Exercitador. 

Leia-se: 

ITEM 08 - 200057564 - Exercitador Respiratório; Para Melhorar O Volume 

Inspiratorio;   Tipo   Voldyne  Ou  Similar;  Em Acrilico Branco  Cristal; 

Capacidade          Para       Até 5000ml/Ncs ;          Adulto;       Composto        De 

Traqueia/Mangueira  Com Bocal E Filtro  Para Uso Individual. Atóxico. Atender À 

Legislação Sanitária Vigente e Pertinente ao Produto. 

1- DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação: 
Data de abertura: 11 de abril de 2023 às 09h15min (horário de Brasília). 
Data de retirada: a partir de 28/03/2023.

2- As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas.

Rio Branco – AC, 27 de março de 2023. 

Janda Feitosa de Araújo 

Pregoeira 


