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3ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 272/2022 – SESACRE 

 
 
 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde 
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, no município de Rio Branco/AC. 
 
 
O PREGOEIRO DA DIVISÃO DOS PREGÕES  – Comunica aos interessados que o Pregão 
acima mencionado, 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial  do Estado Nº 13.329, Diário 
Oficial da União Nº 135 – seção 3, ambos do dia 19/07/2022  e  2) Aviso de Suspensão, publicado 
no Diário Oficial  do Estado Nº 13.338, Diário Oficial da União Nº 143 – seção 3, 3) Aviso de 
Licitação , publicado no Diário Oficial  do Estado Nº 13.373, Diário Oficial da União Nº 179 – 
seção 3, ambos do dia 20/09/2022 e 4) Aviso de Prorrogação,  , publicado no Diário Oficial  do 
Estado Nº 13.376, Diário Oficial da União Nº 182 – seção 3, ambos do dia 23/09/2022 e nos sites 
www.comprasnet.com.br, www.licitacao.ac.gov.br ou www.acrecompra.acre.gov.br, foi 
RETIFICADO : 
 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: Requer que seja incluída na qualificação técnica ou no ato 
da assinatura da ata de registro de preço ou contrato o LAUDO DE INSPEÇÃO DO VEÍCULO 
EMITIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGENTE (2022), para que seja comprovado que o 
veículo está apto a desenvolver os trabalho (entregas) proposto dentro das normas de inspeção sanitárias 
vigente., 
 
RESPOSTA DA SESACRE : Esclarecemos que concordamos com tais apontamentos, desta forma, 
solicitamos proceder com a inclusão dos Subitens 10.8, 10.9 e 10.10 do Tópico 10. (CONDIÇÕES 
ESPECIAIS) do Termo de Referência - Anexo I do Edital, conforme segue: 
 

DA RETIFICAÇÃO: 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

 

10. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

10.1 Os produtos a serem fornecidos devem atender ao disposto na legislação de alimentos, vigente no 

âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme prevê a ANVISA 

http://www.comprasnet.com.br/
http://www.licitacao.ac.gov.br/
http://www.acrecompra.acre.gov.br/
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na PORTARIA nº 1.428, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 e RESOLUÇÃO RDC 216, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2004; 

10.2 Devem estar explícitas no rótulo, conforme a legislação em vigor a data de fabricação, o prazo de 

validade, as informações nutricionais dos alimentos e a identificação do fabricante ou fornecedor; 

10.3 Os produtos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria de Estado de Saúde, a qual caberá o direito 

de recusar, caso o(s) material (ais) não esteja (AM) de acordo com o especificado; 

10.4 O objeto licitado deverá ser fornecido de acordo com os quantitativos informados na nota fiscal; 

10.5 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do produto; 

10.6 Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos 

documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital. 

10.7   O veículo para realizar o transporte de gêneros alimentícios refrigerados deve ser adequado 

para este fim, fechado, isotérmico e conforme normas e recomendações vigentes da ANVISA. 

 

LEIA-SE: 

[...] 
 

10. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

10.1 Os produtos a serem fornecidos devem atender ao disposto na legislação de alimentos, vigente no 

âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme prevê a ANVISA 

na PORTARIA nº 1.428, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 e RESOLUÇÃO RDC 216, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2004; 

10.2 Devem estar explícitas no rótulo, conforme a legislação em vigor a data de fabricação, o prazo de 

validade, as informações nutricionais dos alimentos e a identificação do fabricante ou fornecedor; 

10.3 Os produtos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria de Estado de Saúde, a qual caberá o direito 

de recusar, caso o(s) material (ais) não esteja (AM) de acordo com o especificado; 

10.4 O objeto licitado deverá ser fornecido de acordo com os quantitativos informados na nota fiscal; 

10.5 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do produto; 
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10.6 Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos 

documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital. 

10.7   O veículo para realizar o transporte de gêneros alimentícios refrigerados deve ser adequado para 

este fim, fechado, isotérmico e conforme normas e recomendações vigentes da ANVISA. 

10.8 Deverá ser apresentado pelo PARTICIPANTE no certame o Laudo de Inspeção do 

Veículo, utilizado para realizar o transporte dos produtos alimentícios perecíveis, emitido plea 

Vigilância Sanitária com a finalidade de comprovar se o mesmo está apto a desenvolver os 

trabalhos  propostos. A não aptidão do mesmo levará a desclassificação e a convocação do 2º 

(segundo) colocado, e assim sucessivamente. 

10.9 Nas situações em que o PARTICIPANTE subcontrate veículo para realizar o transporte dos 

produtos alimentícios perecíveis, este deverá apresentar o Laudo de Inspensão do Veículo emitido 

pela Vigilância SanitÁria, mesmo que em nome  de outra empresa e/ou pessoa fisica, 

porém deverá apresentar cópia do contrato vigente do serviços contratado, tendo no objeto a 

especificação do serviço, bem como a identificação do veículo. 

10.10 A não apresentação dos referidos documentos, implicará na desclassificação, facultando a 

convocação sucessiva. 

 

   DATA DE ABERTURA FOI ALTERADA 

A data da abertura do Pregão acima mencionado fica marcada para o dia 13/10/2022 às 
09h15min (Horário Brasília),  07h15min (Horário de Rio Branco – AC) . 

 
Período de retirada do Edital: 29/09/2022 a 12/10/2022. 
 
As demais informações constantes do Edital continuam inalteradas. 
 

 
    Rio Branco-AC, 28 de Setembro de 2022. 

 
 
 

José Alexandre Monteiro de Castro 
Pregoeiro da Divisão de Pregões 
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