
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

ALTERA O EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 12/2019 para aquisição de 

Sistema de Digitalização de Imagens 

Radiográficas com leitor integrado, de leitura 

única (monocassete) de cassetes e um conjunto 

de placas de fósforo para Raio-X para 

atendimento da Secretaria Municipal 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 de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 12/2019 sofreu alterações quanto a data e horário de abertura, alterações 

no Preâmbulo e nos itens, subitens e anexos abaixo descritos: 

 

No PREÂMBULO onde se lê: “às 10:00 horas, do dia 28 de maio de 2019”  

                                  leia-se : “às 10:00 horas  do dia 07 de junho de 2019”. 

 

No item 1. DO OBJETO:  

Na coluna “Discriminação”: 

Atera-se as exigências: “Resolução de escala de cinzas: aquisição de dados 

de 20 bits/pixel e saída p/ processador: 16 bits/pixel”. 

Para seguinte exigência: “Resolução de escala de cinza e aquisição de 

dados de no mínimo 12 bits/pixel”. 

 

No  ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Item 2 – DESCRIÇÃO DO BEM:  

Na coluna “Discriminação”: 

Atera-se as exigências: “Resolução de escala de cinzas: aquisição de dados 

de 20 bits/pixel e saída p/ processador: 16 bits/pixel”. 

Para seguinte exigência: “Resolução de escala de cinza e aquisição de 

dados de no mínimo 12 bits/pixel”. 

 



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

dia 07 do mês de junho do ano de 2019, na sala de Licitações junto a Secretaria Municipal 

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

Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os envelopes de documentação e 

propostas para aquisição de Sistema de Digitalização de Imagens Radiográficas com leitor 

integrado , de leitura única (monocassete) de cassetes e um conjunto de placas de fósforo para 

Raio-X para atendimento da Secretaria Municipal 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, 27 de maio de 2019. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 

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

