
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 

ALTERA O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 19/2018 
que visa a aquisição de equipamentos, instrumentais e 
móveis para área da Saúde conforme Termos de  
Propostas 12437.956000/1150-01 e 12437.956000/1170-01 
firmados junto ao Ministério da Saúde.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 sofreu alterações quanto a data e horário de abertura, 

alterações no Preâmbulo e nos itens abaixo descritos que passam a ter a seguinte 

redação: 

 

No PREÂMBULO onde se lê: “às 10:00 horas, do dia 13 do mês de novembro de 

2018” leia-se : “às 10:00 horas  do dia 27 de novembro de 2018”. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

Fica incluído o subitem 8.1.4. com a seguinte redação: 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Apresentar juntamente com a Proposta a Autorização de Funcionamento do 

Estabelecimento - AFE expedido pelo órgão competente do Ministério da Saúde – ANVISA. 

 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DE PREÇO: 

Fica alterada a descrição do item 52, que passa a ter a seguinte redação: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 
Vlr. Unit. 

de 
Referência 

Vlr. Total 
de 

Referência 

52 

Autoclave horizonal de solo, capacidade mínima 
para 100 litros, equipamento com uma porta 
simples com fecho central, com impressora 
acoplada, câmara externa em aço inoxidável AISI 
304, câmara interna aço inoxidável  AISI 316 L, 
Ciclos programáveis, com osmose reversa, painel 
de comando microprocessado sensível ao toque 
(touch screen), alimentação elétrica, dimensões 
internas mínimas : 410 X 410 X 600 MM, 
acompanha cesto de aço inox e suporte do cesto 
interno compatível com as dimensões internas 
mínimas exigidas, voltagem 220V ou 380V, 
Potência 18KW, o equipamento deve trabalhar na 
faixa de temperatura 111ºC à 134ºC, com 

 
1 

    
78.000,00  

   
78.000,00  



rodízios, conexões hidráulicas em cobre ou aço 
inox, com gerador de vapor, com bomba de 
vácuo de anel líquido, aquecimento elétrico. 
Apresentar Registro da ANVISA 
Apresentar folder/catálogo do equipamento 
Garantia mínima de 12(doze) meses. 
A Licitante deve possuir assistência Técnica no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Deverá estar incluso no valor proposto os custos 
de transporte e instalação do equipamento. 

 

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA fica determinada para às 10:00 horas, do 

dia 27 do mês de novembro do ano de 2018, na sala de Licitações junto a Secretaria 

Municipal de Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442, quando se reunirá 

a Comissão do Pregão com a finalidade de receber os envelopes de documentação e 

propostas para aquisição de equipamentos, instrumentais e móveis na área da saúde em 

conformidade com os Termos de  Propostas 12437.956000/1150-01 e 12437.956000/1170-

01 firmados junto ao Ministério da Saúde. 

 

O EDITAL na integra encontra-se a disposição dos interessados no site: 

www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: 

contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de 

Licitações. 

São José dos Ausentes, 09 de novembro de 2018. 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/
mailto:contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br

