TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Aquisição e instalação de piscinas para o Centro de Convivência
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

1,0000 UN

2

1,0000 UN

3

1,0000 UN

4

2,0000 UN

5

2,0000 UN

6

2,0000 UN

7

2,0000 UN

8

2,0000 UN

9
10

1,0000 UN
1,0000 SV

Piscina em fibra, modelo infantil
com medidas de 3,00 M x 1,80 M e 0,80 M de profundidade,
contendo 01 banco e degraus na cor azul.
Aquecimento solar para piscina infantil
com placas na medida total de 5,00 M² e controlador digital
com anticongelamento.
Trocador de calor ( aquecimento elétrico)
certificado pelo inmetro, com temporizador e controlador
microcomputadorizado, controlado com monitor de lcd. Modelo
com 26,000BTUS/ 1.61kW/h
Piscina em fibra modelo adulto
com medidas de 10,00 m X4,30m e 1,40 m. de profundidade,
contendo 01 banco e 04 degraus na cor azul.
Cascata branca
personalizada, injetada em polipropileno com aditivo U.V
com 59 cm de altura e 75 cm de comprimento e placa em
acrílicotransparente com 26 cm de altura e 38 cm de largura.
Aquecimento solar para piscina adulto
com placas n amedida total de 43 m² e controlador digital
com anticongelamento
Trocador de calor (aquelcmento elétrico)
certificado pelo inmetro, com temporizador e controlador
microcomputadorizado, controlado com monitor de lcd. Modelo
com 42600 BTUS/2.73kW/h
Kit capa térmica
10.00m X 4,30m. e recolhedor manual de 5.00 m. em aço inox
e alumínio e peças plásticas com tratamentp anti U.V.
Aspirador automático para limpeza de piscinas
Mão de obra e serviço de instalação

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 09/01/18.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
06.03.27.813.0022.1076.4.4.90.51.91.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

