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CESAU
SANDRA CARVALHO
HOZANA LEMOS COTA COUTO
ELAINE CRISTINA FERREIRA
HÁJUSSA FERNANDES GARCIA

1. OBJETO - Previsto no Item 121 do plano de Contratação versão I do SEI 20.0.000027359-8
1.1. Registrar preço, por meio do sistema de registro de preços, visando à aquisição de DIFUSORES ULTRASSÔNICOS E APARELHO DE
ELETROACUPUNTURA visando otimizar os atendimentos de acupuntura e aromaterapia aos Magistrados e Servidores deste Tribunal, mediante
contratação direta regida pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
2.1. A aquisição justifica-se em virtude da importância da aromaterapia que tem como objetivo o alcance do bem-estar físico e mental através da inalação
de aroma proveniente de óleos essenciais restaurando as energias curativas e proporcionam o equilíbrio entre corpo, mente e espírito,e a eletroacupuntura é
um tratamento que usa a acupuntura como base, que consiste na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo para obter diferentes efeitos
terapêuticos, sendo essas agulhas ligadas a aparelhos elétricos, que potencializam a terapia e transmitindo estímulos aos pontos de acupuntura, eliminando
tensões musculares, eliminando dores, devolvendo o funcionamento normal de grupos musculares, tratamento da depressão, transtorno de ansiedade
generalizada e estresse, beneficia a saúde mental. Estima-se que o valor total dos produtos seja de baixo custo para ser oportunizado a aquisição por meio
de processo licitatório. Diante desse cenário, apresentamos a necessidade da compra direta dos itens especificados, atendendo as demandas nos
atendimentos realizados no Centro de Saúde.
3. QUANTIDADE DE BEM OU SERVIÇO A SER CONTRATADO:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

CATMAT/CATSER

01

468445

04

264572

Eletroestimulador para Eletroacupuntura: é um equipamento eletrônico para uso
na técnica chamada de Eletro-acupuntura. Ele gera estímulos elétricos pulsados de
baixa intensidade para sensibilizar os pontos transcutâneos de acupuntura para alívio
da dor, capacidade de armazenamento de 200 Protocolos, 10 teclas de memórias para
acesso rápido dos programas de tratamento, potência de 10 mA ou 80 mA, controles
de potência Digitais, permitem ajuste preciso da corrente independente para cada
canal, quatro tipos de formas de ondas: Contínua, Burst (intermitente), Mista (densa /
dispersa), Avançada (todos os parâmetros), auto power-off desliga automaticamente o
equipamento quando ocioso.
Itens Inclusos
1

01 Equipamento EL-608 V2
08 Cabos estimuladores Jacaré mini
01 Fonte de alimentação
01 CD-ROM (com software Gerestim e manual de instruções em formato PDF)
Dimensões: 16cm x 20cm x 7,5cm (LxCxA)
Peso: 850g
Alimentação: Bivolt 110V ou 220V (seleção manual)
Garantia: 12 meses
Sugestão de marca: NKL/KWD
Difusor De Ambiente Ultrassônico 500ml: Difusor de Ambiente Eletrico
Ultrassonico com 5 Luzes Led, possui capacidade para 500ml de água, elétrico,
funciona ligado na tomada Bivolt 110/220v, não necessita de filtro, possui
temporizador de 1, 3 e 6 horas com desligamento automático. A luz pode ser
desligada, deixando apenas o aromatizador, pode fixar a cor da luz ou deixar trocando
automaticamente.

2

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O prazo de entrega do bem será até 15 dias úteis, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho. Há previsão de aquisição de bens anualmente.
5. EXISTE AQUISIÇÃO ANTERIOR?
SIM (

)

NÃO ( X )

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003041314&infr…
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6. SE SIM PARA O ITEM "5", GESTÃO DOS VALORES LICITADOS, EMPENHADOS E LIQUIDADOS, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES
PERTINENTES:
EXERCÍCIO 2020
Processo SEI nº:
Anotações:
DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

QTD ADQUIRIDA

QTD ESTOQUE

VALOR TOTAL EMPENHADO/LIQUIDADO

-

-

-

-

-

Documento assinado eletronicamente por Sandra Carvalho, Fisioterapeuta, em 14/12/2020, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Cristina Ferreira, Chefe do Centro de Saúde, em 18/12/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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