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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- http://saude.ac.gov.br

  
 

PARECER Nº 12/2023/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-
DEPEP/SESACRE-DIGSUS

PROCESSO Nº 0019.014994.00101/2022-55
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ASSUNTO: Parecer das Propostas – Pregão Eletrônico Nº 038/2023. Processo
Administrativo: 0019.014994.00101/2022-55.

  

  

Objeto:  Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar Centro de Controle Oncológico
do Acre – CECON-AC, através da Emenda Parlamentar 3.303/2020, Portaria 1162/2014 e Proposta 1140/05, no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE".  
Parecer das Propostas – Pregão Eletrônico Nº 038/2023. Processo
Administrativo: 0019.014994.00101/2022-55.
Data da análise: 27 de fevereiro de 2022.
Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza. 
 
Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 779, de 22 de julho de 2020,
retificada no Diário Oficial Nº 13.050 de 24/05/2021- Caderno Único, no qual institui a Comissão de
Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo
2°.
E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema Comprasnet,
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados
do formulário Situação: TODAS, Pregão 038/2023, direcionado a JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 01 – LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no
sistema Comprasnet. ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES da marca LOKTAL, modelo/versão
WAVEVAC DUAL. Produto com REGISTRO ANVISA 10362619001.  No que se refere às especificações
técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das
especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
Feito análise em cima do manual do equipamento no site da ANVISA:
https://consultas.anvisa.gov.br//saude/25351696650201589/numeroRegistro=10362619001. Dado o exposto,
informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo
de Referência (TR). No manual oferta como Opcionais - Especulo Vaginal: Tipo “ Collin ” com duto aspirador
e tratamento superficial em nylon ou epóxi disponível em três tamanhos: Nº1 - pequeno, Nº2 - médio e Nº3 -
grande. Sendo que no TR solicita ESPÉCULO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. Logo, não está apto a
concorrer Certame.
 
Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 01 – QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
– conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema Comprasnet. ASPIRADOR DE
VAPORES OU GASES da marca DELTRONIX-ASPIRADOR, modelo/versão VS7001. Produto com
REGISTRO ANVISA 10229170019. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela
empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de
Referência.
Feito análise em cima do manual do equipamento no site da ANVISA:
https://consultas.anvisa.gov.br//saude/25351581554200721/numeroRegistro=10229170019. Dado o exposto,

http://www.comprasnet.gov.br/


15/03/23, 07:29 SEI/AC - 6260967 - Parecer

https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6903861&infra_si… 2/3

informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de
Referência (TR), entretanto, deve entregar com os acessórios, conforme especificações do TR. Já que no
manual do fabricante, refere como opcionais. Logo, fica sugerida a classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 02 – MUNDI EQUIPAMENTOS
MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores
lances, disponível no sistema Comprasnet. BANCO MOCHO COM ASSENTO da marca GG, modelo/versão
MD200 STANDARD COM ARO. Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO
ANVISA. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-
se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.  
Feito análise em cima do prospecto do equipamento, dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo
com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência (TR), entretanto, deve entregar
com com apoio para os pés circular em aço inoxidável, conforme especificações do TR. Já que no manual do
fabricante, não refere a respeito do material. Logo, fica sugerida a classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 03 – DELTRONIX EQUIPAMENTOS
LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema Comprasnet. BISTURI
ELETRICO da marca DELTRONIX, modelo/versão SEG 100+. Produto com REGISTRO ANVISA
10214670025. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto
encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
Feito análise em cima do manual do equipamento no site da ANVISA:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351590958201601/?numeroRegistro=10214670025. Dado o exposto,
informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de
Referência (TR), entretanto, deve entregar com os acessórios e 1 (UM) UNIDADE DE TRANSPORTE,
conforme especificações do TR. Já que no manual do fabricante, refere como opcionais. Logo, fica sugerida a
classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 04 –FLORESTAMED COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com
os melhores lances, disponível no sistema Comprasnet. CARRO DE EMERGÊNCIA COM
CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR da marca CMOS DRAKE, modelo/versão VIVO. Produto com
REGISTRO ANVISA 80058130015. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela
empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de
Referência.
Feito análise em cima do manual/prospecto do equipamento no site da ANVISA:
https://consultas.anvisa.gov.br//saude/25351584934201097/numeroRegistro80058130015. Dado o exposto,
informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de
Referência (TR), entretanto, deve entregar com os acessórios e Carro de emergência construído em aço
inoxidável, conforme especificações do TR. Logo, fica sugerida a classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 05 –ROYAL ATACADISTA E COMERCIO
LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema Comprasnet. ESTUFA
DE SECAGEM da marca SOLIDSTEEL, modelo/versão SSDC 850 L. Produto não regulado pela GGTPS,
ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.
Feito análise em cima do manual do equipamento apresentado pelo Licitante. Dado o exposto, informamos que
o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência (TR),
entretanto, deve entregar em estrutura em aço inox AISI 304, já que no prospecto do fabricante apresenta como
opcional: Externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Logo, fica sugerida a classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 06 –COSTA & SOUZA COMERCIO
HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema
Comprasnet. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL da marca GG EQUIPAMENTOS, modelo/versão
REFLETOR AUXILIAR. Produto com REGISTRO ANVISA 81793010002.
No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e
colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
Feito análise em cima do manual do equipamento e no prospecto apresentado pelo licitante. Dado o exposto,
informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo

Ó
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de Referência (TR), entretanto, deve entregar PEDESTAL COM HASTE INFERIOR EM INÓX E BASE DO
PEDESTAL EM INÓX , conforme consta no TR. Logo, fica sugerida a classificação.
 
Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 07 –BRASIL CENTRAL COMERCIO DE
PRODUTOS E SERVICOS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no
sistema Comprasnet. MICROSCÓPIO BINOCULAR da marca LABOR IMPORT, modelo/versão L2000-B-
P. Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.
No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e
colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
Feito análise em cima do prospecto do equipamento apresentado pelo licitante. Dado o exposto, informamos
que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de
Referência (TR), entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias. Logo, fica sugerida a
classificação.
 
É o parecer.
 

Maria Rosiany Anute de Souza
Área Técnica de Equipamentos Hospitalares

Portaria Nº 779/2020
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista,
em 28/02/2023, às 13:03, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da
Instrução Norma�va Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 6260967 e o código CRC 0C989D61.

Referência: Processo nº 0019.014994.00101/2022-55 SEI nº 6260967
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