
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA 
CNPJ: 13.654.454.0001-28 

 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.961/2017 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA, torna público o acréscimo de 
informações complementares no descritivo dos itens abaixo, constantes do Lote 01, Anexo I, 
Termo de Referência, do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 052/2017. Visando a melhor 
compreensão por parte das licitantes, os produtos abaixo passam a ter as seguintes redações: 
 
Item Descrição Quant. Um 

15 Bisturi elétrico (eletro cautério), potência de 100 WATZ. 5 Unid. 

16 Bomba de infusão, para equipo padrão universal. 10 Unid. 

23 Caneta para bisturi eletrônico, compatível com a marca S&C. 10 Unid. 

37 

Detector fetal, digital, portátil, utilizado para detectar batimentos cardíacos 
fetais. Equipamento portátil com proteção contra respingo de líquidos em 
geral, com suporte no gabinete incorporado para transdutor, com entrada 
para fone de ouvido além da caixa de som embutida, com indicador 
luminoso pra liga/desliga bem como indicador luminoso de bateria fraca; 
com controle de volume, com medida BCF que abranja a faixa de 50 a 200 
BPM, com frequência de ultrassom entre 2,0 Mhz e 2,4 Mhz, com 
alimentação por bateria de 9 volts recarregável. 

40 Unid. 

51 

LASER He-Ne- Aparelho de terapia laser infravermelho uso terapêutico, 
circuito eletrônico microprocessado, Tempo de dosimetria automático. 
Identificação automática da caneta laser, Frequência de operação 2000 
Hz. Sensor para detecção de emissão Laser, detector de ponto de 
acupuntura audível e visual com controle de sensibilidade, alimentação. 
Acessórios:  01 cabo para caneta laser, 01 caneta para aplicação de laser 
830 nm, 01 caneta para aplicação de laser 650 nm, 01 cabo de força 
tripolar, 01 manual do usuário e 01 caneta toposcópio.  

2 Unid. 

 
 
 
 

Termosires Dias dos Santos Neto  
Prefeito Municipal  
20 de setembro de 2017 
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