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2ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 334/2022 – SESACRE 

 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Unidades de 

Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, 

HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E 

HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas 

Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.  

 

A PREGOEIRA comunica aos interessados, que o Pregão acima mencionado Aviso de 

Licitação publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.357, Diário Oficial da União – Seção 3 – Nº 162, 

ambos do dia 25/08/2022 e ainda no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ac.gov.br  da 

NOTIFICAÇÃO nos termos abaixo: 

1) Trata-se do pedido de Impugnação, referente ao item 9. Contratação. 

Em resposta à solicitação quanto a impugnação referente ao item supracitado. Permanece 
conforme especificação editalícia, haja vista, que a descrição está clara e concisa. 

Comprovação da Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante. Estando a AFE vencida 
deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da petição de renovação de AFE, 
acompanhada de cópia da AFE vencida, desde que a petição de renovação tenha sido 
protocolada no período compreendido entre 60 (sessenta) e 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data de vencimento, que corresponde a 1 (um) ano após a data de publicação 
da concessão inicial no DOU, nos termos e condições previstas no artigo 20 da RDC nº 16, 
de 01 de abril de 2014, quando aplicável; e 

Ressaltamos, que a douta empresa observe que no final fala quando aplicável, portanto, 
quando não se aplica, ora não é necessário apresentar documentos. 

2) As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas. 

 

Rio Branco-AC, 27 de setembro 2022. 

 
 

Bruna Souza de Almeida 
Pregoeira  


