
                                                                                                                                                       
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rua Benjamin Constant, 830 – Centro – CEP: 69.900-062 Rio Branco – AC, 
Fone: (68) 3215-2628 – e-mail: compras.saude.ac@gmail.com  

 

AVISO DE CHAMAMENTO 
               (Caráter emergencial - Art. 4º da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020) 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS – CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL Nº.001 /2020. 

Identificação do Processo – ADA 19.20.0019699 

Objeto:  O presente Edital tem por objeto o recebimento de propostas de fornecedores interessados 

para aquisição EMERGENCIAL de equipamentos médicos hospitalares, medicamentos e materiais 

médicos hospitalares EPIs, para o enfrentamento do COVID no âmbito do PROSER. 

SENHORES FORNECEDORES, INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇO SERÁ ENTRE OS DIAS 
29/05/2020/10:00h ATÉ O DIA 04/06/20/15:00h. (Horário de Brasília/DF). 

Os documentos de habilitação e propostas de preço devem atender a todas as exigências do Edital 

e/ou Termo de Referência, anexo integrante deste aviso. 

Tendo em vista o Decreto Estadual 5.469, de 20/03/2020, que declara Estado de Calamidade Pública 

em todo o território do Estado de Acre, os documentos de habilitação e proposta deverão ser 

enviados exclusivamente via correio eletrônico, e-mail: chamamento.proposta@gmail.com até a 

data e horário estipulados na forma prevista neste aviso. 

O Fornecedor receberá resposta ao e-mail enviado confirmando o recebimento. O fornecedor deverá 

informar, no corpo do e-mail, ao menos o número do Chamamento o qual pretende participar. 

As propostas recebidas serão abertas, no dia 05 de junho 2020 às 11:00h horário de Brasília/DF, e 

será publicada no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE através do Site: 

http://saude.acre.gov.br/ a relação constando razão social, CNPJ, e valor da proposta.  

Os interessados podem acompanhar o processo pelo Portal da SAÚDE: http://saude.acre.gov.br/, 

após finalização do processo a SESACRE publicará o resultado no portal da saúde. 

Disponibilidade do Edital/Termo de Referência ou consulta na íntegra através do portal: 

http://saude.acre.gov.br/. 

Maiores informações e esclarecimentos sobre o referido Chamamento PARA RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS serão prestados pelo Departamento do Compras, na Secretaria de Estado de 

Saúde/SESACRE, através do e-mail chamamento.proposta@gmail.com ou pelo Telefone: (68) 

3215-2643.  

Publique-se. 

Rio Branco/AC, 28 de maio de 2020. 
 
 
 
 

Virgínia Medim Abreu 
Presidente da Comissão 
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