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Forma de Pagamento:
Prazo de Entrega:

Menor Preço por Item

Processo Administrativo:

10Vigência:
Local de Entrega:

Forma de Julgamento:
Dispensa de licitação

10 dias
10 DIAS

Modalidade:

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de
recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislação em vigor.

126/2022

Secretaria Mun. de Saúde

Observações:
Convidados:

Objeto da Licitação: Contratação por Dispensa de Licitação da empresa TANIA REGINA VALIM HIRAKAWA
SOUZA 05788124956, inscrita no CNPJ nº 32.724.848/0001-50, no valor total de R$
1.280,80 (um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos), para aquisição e instalação
de luminárias de emergência e placas de sinalização de saída no Hospital São Francisco
de Tamarana, conforme especificações, condições e quantidades descritas no Termo de
Referência, tudo em conformidade com C.I. nº 721/2022 da Secretaria Municipal de
Administração, C.I. nº 1685/2022, Termo de Referência, Cotações e demais
documentações anexas da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total
Itens

Item
14,000 sv Instalação de 14 placas de identificação de saída de emergência

nos corredores do hospital.
R$ 10,0000 R$ 140,001

14,000 un Placas de Saída de emergência Visando indicar as rotas de saída
e as ações necessárias para o seu acesso e uso. • Símbolo:
retangular   • Fundo: verde • Mensagem “SAÍDA”,
pictograma e seta direcional, fotoluminescente, com altura de letra
sempre > 50 mm. Segue modelo especifico.

R$ 13,0000 R$ 182,002

12,000 sv Instalação de 12 luminárias de emergência em seus respectivos
pontos nos corredores do hospital.

R$ 14,0000 R$ 168,003

12,000 un Bloco de iluminação precisa estar permanentemente ligado a uma
tomada, com Conjunto de lâmpadas de LED, possua uma bateria
interna que não vicia e um ciclo de vida que seja superior a 2anos
de uso, acendendo automaticamente na falta de energia elétrica. •

Autonomia da Bateria quando queda de energia: acima
de 4h. • Bateria de Lítio. • Bivolt.  • Quantidade de Leds:
acima de 30 LEDs e que seja potente e de alto brilho. • Modo de
iluminação: 02unid. • Lúmes: acima de 300 lúmes em modo
Maximo, e ac

R$ 65,9000 R$ 790,804

 Valor total dos itens: R$ 1.280,80
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____________________________________
Assinatura do Responsável

Tamarana, 09 de Agosto de 2022


