
⑧"w" SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N 139/2022

O Município dc Tianguá, através do actor clc Compras, Cotação dc Preços c Cadastro de Presa:tdorcs dc
Serviços c Fornecedores torna púh]ico p:tra conhecimento (]c interessados, quc estará rccct)ando, cm ltté 5
(cinco) dias corridos após csL8 publicação, cotações dc preços para AQUISIÇÃO l)E NIATERIAIS
DE CoNSUNIO DIVERSOS PARA AVALIAÇoES E ATENDlbIEN'l'oS
FISIoTERAPEt:TICOS REALIZADAS PELO PRoGRA\IA NUTRIR, l)E
RESPONSABILIDADE DO SETOR (;T Do cIJlnAR DA SECRETARIA \lIJNICIPAI
DE SAtinr l)E TTANGUÁ-CE, ASSIXI COMO TANIBÉXÍ PARA o CENTRO DE
FISIOTERAPIA DO N'llINI('leIO, visando a formação dc orçanlcnto estimado. Tianguá-CE 06 dc
Julho dc 2022. Joclson Mitx da Salva -- Encarregado do actor de Compras

b.MODELO DE PliOPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proptlsla dc preços deverá vir com o [)npcllimbrado da

empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipaldc Finanças
Ao: Setor de Compras

EM PRESA

CNP.l

TELEFONE: ( /( ) E-MAIL
END:
BAIRRO/LOCALIDADE
ESTADO:

CEP:
N'

CIDA l) l=:

ITEM ESPECtFtCATAO UNID.
UND

:VALOK
UNIV:i

VALOR
TOTAL

BOSU- MEIA BOLA
Produto idealpara realizar um
trcinanlcnto funcional complete). A meia
l)ola com base permite o trabalho dos
músculos do corpo. Fornece exercícios
proporcionados como equilíbrio, potência
alongamento, fortalecimento, entre outros

01

com 3,0mm de espessura, garante
Resistente produzido em látex

resistência e absorção de impactos;
Versátil: associação dc rcsistores

clásticos proporciona diversos tipos de
exercícios:

Prático: gera resistência, o quc
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fortalecimento muscular:
Eficiente: perlnitc execução de

exercícios que nao são possíveis cm bolas
inteiras:

Seguro: suporta até 260 kg,
permite o uso de prática de exercícios
com segurança

Meia Bola Bosu com Elásticos.
l\.loas e Bomba

Material: látex 3,0 nlm
Peso máximo stlportado: 260 kg;
Dimensões
Diâmetro: 55 cm;

1. Altura: 25 cm
BOLA SUÍÇA 55 cm
Auxilia em exercícios de reabilitação
quanto para atividades de
condicionamento físico. Os exercícios (lue
utilizam esta bola contrit)uem para o
aumento da força, equilíl)rio e
coordenação.

Reeducação posturas
Mobilização;
Estabilização \ ertebral;
Modulação do tânus;
Desenvolvimento motor:
Condicion:tmento físico/fltness:
Exercícios para estimulação do

desenvolvimento infantil;
Exercícios dc Fortalecimento;
Relaxamento
Alongamentos;
Posicionamento en] terapias;
Técnica Bobath:
Composição de PVC
Suporta de 200kg

BANDAGEN'l ELÁSTICA ADESIVA
É cl.etiva para melhorar a função do músculo
fraco dando suporte, ou relaxar o músculo
muito ctlntraído, e através dela ocorre a

supressão ncurol(lgica da dor após a aplicação
da t)andarem na área afetada

Composição: 96% algodão, 4% elastanol
[Tipoalcrgênico:
Ventilado, permite transpiração da pele;
DimenMes: 05m x 05çm (Cxl);

BOLA CliAVO CRESPA PARA
PROPRIOCE PÇAo \l

UND

02

UND 100

03

04
UND 80
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Oferece uma variedade dc usabilidade, e por
ser crespa proporciona estímulos etetivos ao
organismo podendo ser útil cm atividadcs
rclitcionadas a reabilitação e tâmtlém cm
massagem rclaxantc

Exercícios de propriocepção de
Membros Superiores;

Prevenção dc LER e DORT de

Membros Superiores:
Estim ulação da Sensib ilidadcl
Massagem rclaxante
Massagem em pontos gatilhos.

BOLA CRAVO CRESPA PARA
PKopKiocnpçÀO p
Oferece uma variedade de usabilidade, e
por ser crespa proporciona estímulos
efetivos ao organismo podendo scr útilem
atividades relacionadas a reabilitação e
também em massagem rclaxante.

Exercícios de propriocepção dc
Membros Superiores;

Prevenção de LER c DORT de
Membros Superiores

Estimulação da Sensibilidade
Massaaenl relaxantc;

DISCO DE EQUÍLIBRIO FLEXÍVEL

UND 80

05

UND 06

Usado para o treino dc cquilln)rio e
coordenação. Sua superfície rugosa
massageia o local onde a pressão é
exercida, estimulando a circulação
sanguínea, e conta também com uma
superfície lisa, permitindo a melhor
execução de diversos exercícios. Treino
de equilin)rio e propriocepção; melhorar
coordenação motora - fortalecimento
muscular; reabilitação pós-cirúrgica;
reabilitação pós-trauma

Composição: PVC;
Cor: pretos
Diversos níveis de inflagenl;
Uma face com cravos;
Uma face lisa
Peso máximo suportado: 10o Kg:
Dimensões: 37,5 cm de diâmetro
Com boml)a de ar.

()6
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INCENTlyADoR RESPIRATÓRIO
O }ncet3tivador inspirató .io cotlbina a
i+lspiração pro.ft nda. lettla e pl'oÍollgada.
estimtllo \ istíalde nlndo \lni$cado, con! o
objetivo de prottlox'et" a expansão

Pt'evetlção e ttatatttento de atelectclsias
pós- open vilórias
incentiva a inspiração prol\ uda
Exercita os }ltúsctilos }'espircit6rios.
Atixitia ciprevellção de doettçcis btonco-

Expatlde os alvéolos pttlmotlctfes
(:oypo: poiiestireno cristal.

biclngtieircl: potietiteFlo,

UND 120

07

KIT DE RASPADOliES PARA
LIBE RAÇÃO NllOFASCIAL
Kit dc 7 peças que permitem aplicar a técnica
de Liberação Miofascialem tecidos
superficiais e profundos. Peças de design
anatómico, que sc adcqu:tm a mão do
profissional, proporcionando praticídadc
durante c] tnttamento e além disso, possuem
estrutura arredondada quc minimizam o
desconforto do paciente durante a técnica.
Desenvolvido em Inox com alta durabilidade

e fácil higienização. Liberação miofascial:
estimulação muscular; melhora cla circulação

sanguínea: relaxamento muscular; alívio de
pontos dc tensão
NIARTELo BIJCK REFLEXO
NEURoLo(';lCO
(Confeccionado em aça inoxidável AISI
420. Borracha preta, Peso: 10g; medidas
lprnx.: 18.5 x 6,5 cm)
Nll\l BA\D

3 níveis dc resistências
3 níveis de resistência oferece tema

resisto ncia progressiva, um trabalho ainda
mais intenso com resultados mais eficazes.
Com 3 difcrcntes ínlensi(tartes qt.le

permitem realizar diversos exercícios e
também lcr uma evolução diária nas

atividades na resistência, força muscular,

UND 12

()8

UND

()9

UND

10
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superiores; carga para tratamentos de
decantação articular.
ToRNOZELEIRA/CAMELEIRA - 4kx IUND
Nlaterial resistente, dc revestimento vinílico:
sendo preenchido dc areia, em quantidade
ideal para atingir a carga necessária. O
fechamento cm velcro c dispõe maior

segurança ao usuário. Exercícios de
l.ortalecimcnto dc membros inferiores.

levantamento para fortalecimento de membros
sut)eriorcs; carga para tratamentos del
dccaptação articular.
TORNOZELEIRA/CAXTLEIRA - skg IUND
Material resistente, de revestimento vinílico,
sendo preenchido de areia, em quanticlacle
ideal para atingir a carga ncccssária. O
fectlamento em vclcro e dispõe maior
segurança ao usuário. Exercícios dc
fortalecimento de membros inferiores;

levantamento para fortalecimento de membros
superiores; carga para tratamentos dc
decantação articular.
CONE niitÃgüco IUNn
(:one de plástico de 23 cm para
treinamento desportivo. Apresentação:
Diâmetro da base dc 13cm. Corcel
diversas. Valor por unidade.
TATAME Exl EVA coxa ENCAIXE IUND
NA COR AZtJL
Tatame dc EVA(etileno vinil acatado);
Fabricado com matéria prima especial
para tatame; Superfície texturizada e
siliconiztida; Tamanho: 15mm (altura)
Dimensões 100 cm x 100 cm

12

15

16

10

17

18

Importa o presente orçamcnLO no valor total dc R$ (por

Todas as despesas dos serviços deverão scr consideradas, tais como fretes, disponibilização
de softwarcs, seguros, contribuições sociais c demais despesas com pessoal e outras quc possam
incidir. bcm como taxa dc administração, lucro etc.

Prazo dc início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Locale data, de de 2022
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Carimbo e Assinaturii

OBS: Nlais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
Nlunicipal dc Tianguá pelo c-mail: compras'a=:tianuua.ce.env.hr c cone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 06 de Julho de 2o22

:zÁⓕ* .z S:z,«
.JoELSON MAX DA Sll.VA

Encarregado do Sctor de Compras
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SOLICITAÇÃO DE l)ESPl::SA N' 31o12022/05 - S\lS

1. 0B.FETO:
A presente solicitação tem por objetivo aquisição de Materiais de Consumo Diversos para avaliações e atendimentos
fisioterapêuticos realizadas pelo Programa Nutrir, de responsabilidade do selar GT do Ctlidar da Secretaria Municipal
de Saúde de Tianguá-CE, assim como também para o Centro dc Fisioterapia do município.

2. .J[JS']'IF]CAT]VA:
A aquisição de materiais e equipamentos é de suma importância, pois os mesmos serão destinados aos Fisioterapcutas
do Programa Nutrir, para manutenção dos atendimentos prestados aos usuários do SUS, com o objetivo de Inclhorar a
assistência e reabilitação dos mesmos proporcionando uma melhor qualidade de vida

3. PRAZO l)E ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de IO(dez) dias contados do recebimento da ORDEM DE
COMPRA nos locais determinados pelo Setor Solicitante.

4. FISCAL DE CONTRATO
Não existe fiscaldc contrato nomeado

5. DAS ESPECIFI(=AÇOES E QUANTITA'I'IVOS DOoBJEI'O

5.1. PROGRANIA NtJTRIR

BOSU. hlEIA BOLA
Produto idealpara realizar um trcinamento funcionalcompleto. A meiahola com
base permite o trabalho dos músculos do corpo- comece exercícios
proporcionados como equilíbrio, potência, alongamento, fortalecimento, entre
outros

Resistente: produzido em látex com 3,0mm de espessura, garante resistência
e absorção dc impactos=
Versátil: associação dc resistores elásticos proporciona diversos tipos dc

{⑩

&gl exercícios;
()6

Prático: gera resistência, o que permite a aplicação de exercícios para
fortalecimento muscular;
Eficiente: permite execução de exercícios que não são possíveis em bolas
ntciras;

UND 06

Av. Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br ''''ÇZI..
CNPJ: a7 735,178/0001 20 - CGF: 06.920.164 1 Fine/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888

ORGAo 06 Secretaria de Saúde

UNIDAI)E 0RCANIENTARIA [)6o1
lO.122.0007.2.040 Manutenção das Atividades da Secretaria de

Saúde

EI,EN{ENTO l)E DESPESA 3.3.90.3o.OO MATERIAL DE CONSUMO

F'oNTE l)F. RI.:CURSO Recursos próprios
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Seguro: suporta até 260 kg, permite o uso de prática de exercícios com
segurança
Meia Bola Bosu com Elásticos, Alças e Bomba
Material: látex 3,0 mm
Peso máximo suportado: 260 kg:
Dinlcnsões
Diâmetro; 55 cm
Altura: 25 cm.

BOI.A SIJICA - 55 cln
Auxilia cm exercícios de reabilitação quanto para atividades de
condicionamento físico. Os exercícios que utilizam esta bola colltribuem para o
aumento da força, equilíbrio e coordenação.
. Reeducação posturas;

. Mobilização

. Estabilização vertebral;

. Modulação do tõnus=

. Desenvolvimento motor:
. Condicionamento físico/fitness;

. Exercícios para estimulação do desenvolvimento infantil;

. Exercícios de Fortalecimento;

. Relaxamento;

. Alongamentos=

. Posicionamento cm terapias;

. Técnica Bobath;

' Composição de PVC

de 200kg

UND ()6
06

ADESIVA
É efetiva para melhorar a função do músculo fraco dando suporte, ou relaxar o
músculo muito contraído, e através dela ocorre a supressão neurológica da dor

após a aplicação da bandagem na arca afetada.
' Composição: 96% algodão, 4% elastano;
' Hipoalergênico:
. Ventilitdo, permite transpiração da peles
. Dimensões: 05m x 05cm (Cxl);

CRAVO CRl;SPA PARA PROL'RIOCEPÇAO XI
Oferece uma variedade de usabilidade, e por scr crespa proporciona estímulos
efetivos ao organismo podendo ser útil em atividades relacionadas a
reabilitação c também em massagem relaxantc

. Exercícios de propríocepção de Membros Superiores;

. Pre''.'enção de LER c DORT dc Membros Superiores;

. Estimulação da Sensibilidades
te

Suporta
BANnAGPXt ELÁSTICA

UND l (x)

UND 80

Av. Moises Moita. 785 - Planalto CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1

Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
- Fone/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888
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Nlassagem cm pontos gatilhos

PARA PRoPRI( )CEPÇAO P
Oferece uma variedade de usabilidade, e por ser crespa proporciona estímulos
efetivos ao organismo podendo ser útilem atividades relacionadas a reabilitação
e também em massagem relaxante

. Exercícios de proprioccpção de Membros Superiores;

. Prevenção de LER e DORT de Nlembros Superiores;

. Estimulztção da Sensibilidade;
' Massagemrelaxante;

. Massagem em pontos gatilhos.

DE EQUll,ÉBRIO FLTXlx'l.:L

UND 80
8()

i)ISCO

Usado para o treino de equilít)rio e coordenação. Sua supcrfíéie rugosa
massageia o local onde a pressão é excrcicla, estimulando a circulação
sanguínea, e conta t:tmbém com uma superfície lisa, permitindo a melhor
execução de diversos exercícios. Treino de equilíbrio e propriocepção; melhorar
coordenação motora - fortalecimento muscular; reabilitação pós-cirúrgica
reabilitação pós-trauma
' Composição: PVC;
' Cor: preto;
. Diversos níveis de inflagem;

e U'lula face coíilci'avos;
. Umít face lisa

. Peso máximo suportado: 100 Kg;

. Dimensões: 37,5 cm de diâmetro;

. Com bomba de ar
INCENTIVADOR RESPIRATORIO
O Incentivados Inspiratório combina a inspiração profunda, lenta c prolongada:
estímulo visual dc modo unificado, com o objetivo de promover a expansão
pulmonar
Prevenção e tratamento de atelectasias pós-operatórias;
Incentiva a inspiração profunda:
Exercita os músculos respiratórios;
Auxilia a prevenção de doenças bronco-pulmonares;
Expande os alvéolos pulmonares
Como: poliestireno cristal

06

UND 06

UND 12o
120

$$gIEsíeras: polietileno.
Anel: polietileno
hlangueira: polietileno,
Bocal: polipropileno.

Av. Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1

Tianguá - Ceará -- www.tiangua.ce.gov.br
Fone/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888
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KIT 1)}: RASPAI)odES Pala.4 LIBER.4<:.Ao N'llo}'ASCIAL

Kil LIL' 7 l)c'çns qHC l)t'rmitcm aplit'iir a túc'nuca dc l.il)crntlãcl Njiíitit cialcm
tccitlos supcrliciais c prolundus. I'cç;is lc tlcsign ;inittõmiu). (luc sc adcquiinia
Íman do })rolissional. prol)orcionando praticidadc tluranlc o trakimcnto c :além

disso. possucitl estrutura ltrrcd(}iicl:tda (luc minimizam o tlc.sconloito clo liiicícnlc
durailtc a téc'nica. Dcscnvolx.ido en} In{)x c{,)m alta durar)íliditdc c lácill
higicni/anão. l,ihcração miolascial. cstiíTlulação muscular; melhora d:t
circulação sanguínea; rcl:ix:tmcnto muscular; iilívio clc pontos dc tcnsÍto.
\IAliTELO BtJCK REFLEXO NI.tIROLOGICO
(Clln[cccionado cm aço inoxidável A]S] 42o- 13orracha llrcta. ]'cso: ]Og;
mcclidas aprox.: 18,5 x f),5 L'm)

\lIN l BAND
n ívcis tlc resistências

i# 3 níveis dc resiste.ncittolcrccc ulliu resistência llrogrcssivti. um trallalho
inda m:tis intenso com resultados nl:tis eficazes. ('oin 3 ditêrentes

intcnsidiidcs cINe pcrinitcm realizar diversos cxc-rcíc;íos c tíinlbénl tct uma
evolução tliiírilt nas atividadcs na resistência. lorçtt illuscular, rcithilititçã{) c

:xcrcícios funcionais. Kit com 03 pcçits.
Composição: lálL:x niltural

l)iittcnsõcs: 5{)x5 cm (Cxl,)
Intcnsi(lado tlc acordo com a cor

Intensidade' lcx,c: (.),6mnl dc csÍ)cssura;

[ntcnsidaclc medi:t: o,8nlm dc espessura
Intcnsidadt' forte: Imm dc clçpcssura

PoNToS RISTE\llCOS
Scmcnlcs tlc mostarda corri iíiicrnporc luncionan} cuido poDIas sistémicos nas
técniciis dc A(:UPUNTt;RA- (::tda material possui uma junção. scncto:
Sementes (]c N'lostaída - utilizildil parti causar pressão no pont(} dcscjildo atrai;és
(]o incluo do })acicntc. llstímulo pura pontos sistêJ-Ditos

TORNos [l.EIRA/CAN ELE]RA - ]kg
b4iitc'real resistente, tlc revestimento 'ç'inílico, sendo prccnc'hirto de areia. cnl
quantidatlc ideal para atingir a carga ncccss:iria. C) lcchamcnlo cnl vclcro
dispõe maior scgur;lnçii ao usuárío. Exercícios dc lortalccimcnto clc mcml)ros
nlcriorcs: lcx/anta\mento ptlra lorti.ilccimcnlo dc mcitll)los supcriorc's; cargti parti

tr;:tt:itllc mos dc Liceal)tacão articular

08
UND

10 UND fi{) (\(}

1 1'
LJND ltx)oo

12
UND

l
12

TORNOZELO:IRA/(:AN EI.EIR.4 - 2kg

b,lalcrial resistente. tlc ruvestimcntl-) -.,-iníjico, sendo preenchido clc ureia.
quantia:idc idciilpara atingir a carga necessária. O fechamento cm vclcru c
dispõe initior segurança ao usuzírio. ExcrcícitJS dc lorlalccimcnto dc mcmllros
nlcrlorcs; lcv:lnl:tnlcnto paríltortalccimcnto dc mcml)r(}s sut)cttorcs; c'erga l){tra

Iratanlcntos dc decantação articular.

!3
UND

12
12

Av. Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1

Tianguá - Ceará -- www.tiangua.ce.gov.br
- Fone/Fax:(88) 3671-2288/ 3671-2888
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TORNoZEIEIRA/CANELEIRA - 3kg
Material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchido de areia, em
quantidade ide:tlpara atingir a carga necessária. O fechamento cm velcro c
dispõe maior segurança ao usuário. Exercícios de fortalecimento de membros
inferiores; levantamento para fortalecimento de membros superiores; carga para
tnltamentos de decaptação articular.
TORNOZELEIRA/CABELEIRA - 4kg
Material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchido de areia, etn
quantidade idealpara atingir a carga necessária. O fechamento em velcro e
dispõe maior segurança ao usuário. Exercícios de fortalecimento de membros
inferiores; levantamento para fortalecimento dc membros superiores; carga para
tratamentos de decaptação articulíur.
TORNOZELEIRA/CAMELEIRA - 5kg

M&tterial resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchido de areia, em
quantidaclc idealpara atingir a carga necessária. O fechanlcnlo em vclcro e
dispõe maior segurança ao usuário. Exercícios de fortalecimento de membros
inferiores; levantamento para fortalecimento dc membros superiores; carga para
tratamentos de decaptação articular.

UND 12
12

UND 12
12

12
UND 12

5.2. CENTRO l)E FISIOTERAPIA

Tianguá, 31 de Janeiro de 202

KE.IA
SECRETARIO M' A

E l,l)IA
[)DE OE TIANGUÁ

Av. Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 -- Fone/Fax: (88) 3671-2288 / 3671-2888

ll!$:41@à⑥#;ilÉêli#i''"''©'*":mnw""%ⓑg&l#pWi# ''"» qllf"'\;: Í⑧Tt
CONE l)E PLÁSTICO
Cone de plástico de 23 ctll para treinamento desportivo. Apresentação
Diâmetro da base de 13cm. Cores diversas. Valor por unidade

UND   1 o

 



⑧ qPWlgdeSecretaria de
Saúde

ESTU])O Prol-lAmINAR SlhlPI,IFICADO l)E CONTRATAÇÃO

Prefeitura N(municipal dc Tianguá
Secretaria Níunicipal dc Saúde

1. 0B.FETO

A presente solicitação tcm por oUetivo aquisição de Materiais de Consumo Diversos para avaliações el
atendimentos fisioterapêuticos realizadzts pelo Programa Nutrir, de rcsponsabiliditde do actor GT do Cuidam
da Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá-CE, assim como também para o Centro de Fisioterapia d(
mttillclpto.

2. J USTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
A aquisição de materiais e equipamentos é de suma importância, pois os mesmos serão destinados aoq
Fisioterapeutas do Programa Nutrir, para manutenção dos atendimentos prestados aos usuários do SUS, coro
o ob.jetivo de melhorar a assistência e reabilitação dos mesmos proporcionando uma melhor qualidade tlq
vida

3. EXISTE ALGUNIA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA E\l PARI'OCULAR A RESPEITO Dr
1)0CUNIENTAÇÀO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORhIA LEGAL l:
EFICIENTE?

NAO

3.1. CASO EXISTA ALGUM\'l/'L EXIGENCIA ESPECÍFICA
DOCUNIENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA
EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAhI'?
NÃO HÁ EXIGÊNCIAS PARA O PRESENTE PROCESSO'

EN'l PARTICtJLAR A RESPEITO DE
LICITAÇÃO DE FORNIA LEGAL l:

4. .IUSTIFICATI\'A DA REFERÊNCIA DAS QUANI'II)ODES A SEREAI I,IMITADAS

Realizado levantamento da coordenação do programa sobre as necessidades encontradas e encaminhadas
para setor de compras

5. EXISTE ALGUhIAoBSI':RVAÇÃO QUANTO A FORNIA E PRAZO Dl= ENTREGA DoS ITENS
SERES.ILICITADOS.
Os produtos licitados deverão ser entregue no prazo máximo de 10 jdez) dias a contar da expedição da
Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Saúde

A

Deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou em local determinado na Ordem de
Serviço
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6. EXISTE AI,sUbIA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORNIA DE PAGAbIENTO I)OS ITENS
LICITADOS?
NAO HA OBSERVAÇÕES PARA O PRESENTE PROCESSO

7. O PAGAAIENTO SERÁ F:FETUADo COMI QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

L!.J RECURSOPRÓPRIO L..J RECURSOESTADUAL I kECURSOfEDERAL

8. EXISTE ALGA. JÓIA ExiGENCIA ESPECIFICA QLrANTO AS( )BRIGAÇÕES A SEREhl EXECI,ATADAS
PELA CONTRAI'ADA otJ PELA CONTRATANTE QI;E I)EVEbt CONSTAR NO CONTRATO, QUAL
QUAIS SERIANI?

NAO HA OBSERVAÇÕES PARA O PRESENTE PROCESSO

.9. EXISTE }'loCAL l)E CONTRATO DEVll)AN-TENTE Nob'lEAl)O PARA FISCAL.IÇAR o
CIJNipRlb'LENTO DO iNSTRU\'TENTO CONTRAT(;AL. DE\''IDAS,IEN'rE NON'iRADo ATRAVES DE
ATO#ORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Não existe fiscalde contrato nomeado

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter &t contratação para
o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REPONSAV.ÉL PELA.Jl;LABORAÇÃO

RONALDO ESCÓRCÍQ nP BRno JUNNIOR

DE ACORDO

SECRETÁRIO MUNÍCÍPhl DE SAÚDE DE TTANGUÁ
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PROGRAMA

vsigêdeSecretaria de
Saúde

N' PROCESSO 3101202U05 l)ATA 31/01/2022

SECREI'ARIA
A presente solicitação tem por .l)iverso
para avaliações e atcnclimentos fisioterapêuticos realizadas pelo Progt'ama Nutrir, di
responsabilidade do setor GT do Cuidar da Sccretitria Municipal.de Saúde de Tianguá
CE, assim como tamb

OB.TETA:

Termo de Referência
Prometo Básico

'f

\

Secre+$iia \lunicípal

CON'rROLADoRiA

OBSERVAÇOES

Assinatur:t Prefeita

AUTORUAÇAO Tianguá, ...../...../
Assinatura do Responsável

Tianguá, ...../.....J

Assinatura do Responsável

Tianguá, J. /.

COLETE DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO Assinatura Prefeita Tianguá: ]..J

OBSERVAÇÕES

Assinatura do ResponsávelPela Colcta de Preço
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Saúde e bem es ar

LICll'AÇAO

AUTORIZAÇÃO Assinatura Prefeito Tianguá,

OBSER\'AçõES

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOERO)

Tianguá,
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