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SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
ANO IV - EDIÇÃO 185 - 12 de Maio de 2020
Secretaria de Administração
ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
1.A Prefeitura Municipal de Cosmópolis
torna público, o Adendo ao Edital do
Pregão Eletrônico n° ۰40/2020 – Aquisição
de equipamentos para uso no Setor de
Odontologia – Secretaria Municipal de
Saúde.

outro para a pressão de saída de ar. filtro de
ar com drenagem automática e regulador de
pressão de saída do ar. filtro de aspiração
(entrada de ar no reservatório) mangueira
do motor metálica e flexível, válvula de
alívio (solenóide) para despressurização
dos cabeçotes.
Cosmópolis, 11 de Maio de 2020.
Engº José Pivatto – Prefeito Municipal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pág. 08 – Item 12.1 - Das Condições de
entrega e pagamento
Onde se lê: A entrega dos equipamentos
EDITAL
deverá ser realizada em até 10 (dez)
dias após a solicitação da Secretaria
EDITAL Nº 001/2020; MODALIDADE:
Responsável.
Concorrência Pública; OBJETO: Seleção
Pág. 08 – Item 12.1 - Das Condições de de propoﬆas de interessados em imóvel
entrega e pagamento
induﬆrial para concessão adminiﬆrativa
Leia se: A entrega dos equipamentos deverá com promessa de doação, nos termos da Lei
ser realizada em até 30 (trinta) dias após a Municipal nº 3.795/16 e Decreto Municipal nº
solicitação da Secretaria Responsável.
5.412/19, visando a inﬆalação de indúﬆria
Pág. 12 e 17 – Anexo I e V - Item 1 – Termo junto ao Diﬆrito Induﬆrial deﬆe Município
Cosmópolis;
ENCERRAMENTO:
de Referência e Modelo de apresentação de
29/06/2020 às 09:30 horas; ABERTURA:
da Propoﬆa Comercial
Onde se lê: Compressor odontológico 29/06/2020 às 10:00 horas. O Edital
isento de óleo: capacidade de 45 litros. Com completo poderá ser retirado no Setor de
tratamento interno e externo antioxidante Compras e Licitações, à Rua Dr. Campos
(pintura eletroﬆática). Possui abertura na Sales, 398, Centro, Cosmópolis SP, de
parte inferior para futuras inspeções. Com segunda à sexta - feira das 08:00 às 16:00
1,2 hp e dois cabeçotes. Reduzido nível hs ou pelo site www.cosmopolis.sp.gov.br
de ruído: 54 db pressoﬆato com chave
Cosmópolis, 11 de Maio de 2020.
geral liga/desliga. Válvula de segurança.
Dispositivo de alívio do excesso de pressão.
Engº José Pivatto - Prefeito Municipal
Rele térmico (protetor de sobrecarga de
tensão). Desligando automaticamente
o aparelho em casos de temperatura
excessiva. Dois manômetros: um para
verificar a pressão interna do reservatório e
outro para a pressão de saída de ar. filtro de
ar com drenagem automática e regulador de
pressão de saída do ar. filtro de aspiração
(entrada de ar no reservatório) mangueira
do motor metálica e flexível, válvula de
alívio (solenóide) para despressurização
dos cabeçotes.
Pág. 12 e 17 – Anexo I e V – Item 1 - Termo
de Referência e Modelo de apresentação
da Propoﬆa Comercial
Leia se: Compressor odontológico isento
de óleo: capacidade de 45 litros. Com
tratamento interno e externo antioxidante
(pintura eletroﬆática). Possui abertura na
parte inferior para futuras inspeções. Com
1,2 hp e dois cabeçotes. Reduzido nível de
ruído: 54 db a 60 db pressoﬆato com chave
geral liga/desliga. Válvula de segurança.
Dispositivo de alívio do excesso de pressão.
Rele térmico (protetor de sobrecarga de
tensão). Desligando automaticamente
o aparelho em casos de temperatura
excessiva. Dois manômetros: um para
verificar a pressão interna do reservatório e

