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 de materiais permanetes para Secretaria da Assistencia Social e
CRAS.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

2,0000 UN

2
3

1,0000 UN
1,0000 UN

4

1,0000 UN

5
6

1,0000 UN
1,0000 UN

Aparelho purificador de agua
3 temperaturas natural fresca ou gelada, processo de
filtragem por dupla camada, sendo carvão ativado em três
granometrias, dolomita criais de Quartz e prata coloidal,
purificação com sistema de acionamento por puch bothonfluxo
momentâneo e fluxo contínuo, capacidade para atender ate 40
pessoas por hora com água gelada, capacidade de
reservatório 2,6 litros acionamento por placas de comando e
teclado, sistema de refrigeração por comprensor (motor) com
sistema de retrolavagem,inox 220v.
Arquivo de Aço 4 Gavetas
Armário sob medida
1 balcão 4,0 mts comprimento por 2,20 mts de altura, e 0,55
cm de profundidade, pés em alumínio 12cm com regulagem,
puxador alça de metal linea 192 cromado, 5 dobradiças de
35mm com amortecimento por porta, balcão todo em 18mm mdf,
caixaria em 18mm br tx da duratex, frente em 18mm vanila da
fibraplac, fundo 6mm br tx duas faces da duratex, todas as
portas com chave, balcão tamponado 36mm vanila, parte
interna conforme o projeto.
Balcão para Forno e Micro sob medida
1 balcão menor de 1,7mts de comprimento e 1,20mts de altura
com 0,55cm de profundidade, pés em alumínio com regulagem,
puxador alça de metal linea 192 cromado, dobradiças 35mm
com amortecimento, balcão todo em 18mm mdf, caixaria em
18mm br tx da duratex, frente em 18mm vanila da fibraplac,
fundo em 6mm br tx duas faces da duratex, odas as portas
com chave, balcão tamponado 36mm vanila, parte interna
conforme o projeto.
VENTILADOR C/REGULAGEM DE ALTURA GIRATÓRIA
Computador Completo
Processador: Intel Core I3; Barramento: 8GT/SDMI3; Memória
RAM: 08GB; HD: 01TB; com entrada USB e CD(le e grava CD e
DVD); conexao HDMI; Bivolt;
Com Mouse, teclado e caixa de som.
Com tela de 18,5' estabilizador.

--------------------------------------------------------------------------------

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 08/05/18.

__________________________________________________________
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:
11.01.08.244.0035.2107.4.4.90.52.12.00.00
11.01.08.244.0035.2107.4.4.90.52.35.00.00
11.01.08.244.0035.2107.4.4.90.52.42.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

