
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

A(s) Secretaria(s) de Saúde , vem solicitar de todos os interessados, cotações de preços para  Contratação de empresa para aquisição de compressores das cadeiras odontológicas das Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Messias/AL , na forma do Art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, demonstrando o interesse em obter propostas adicionais de interessados, para que seja selecionada a 
proposta mais vantajosa.

Informamos que as cotações/propostas, por motivo de urgência na contratação dos serviços acima citados, deveram ser enviadas no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar desta publicação no 
E-mail comprasmessias@outlook.com

Segue abaixo as especificações do(s) objeto(s) e quantitativo(s) a ser(em) adquirido(s).

2- OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de compressores das cadeiras odontológicas das Unidades Básicas de Saúde do Município de Messias/AL.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

Compressor  odontológico  30L  –  tem  como  função  fornecer  ar  comprimido  para  que  os  demais
equipamentos,  como  o  sugador,  funcionem  sem  sobrecargas  em  sua  capacidade.  essa  fonte  de  ar
fornecida  pelos  compressores  tende  a  ser  rentável  e  contínua,  auxiliando  no  desempenho eficiente
desses equipamentos. vazão máxima: 5 pcm (141/lmin) pressão de operação máxima:  120 lbf/pol² (8,3
bar) pressão de operação mínima: 80 lbf/pol² (5,5 bar) unidade compressora nº de estágios: 1; unidade
compressora nº de pistões:  2;  potência  do motor:  1  hp (0,75  kw);  número de  polos:  4;  volume do
reservatório: 29 litros. Isento de óleo.

03

02

Compressor de ar odontológico isento de óleo 120L - tem como função fornecer ar comprimido para
cadeiras e equipamentos odontológicos de até 04 consultórios, para que os mesmos funcionem sem
sobrecargas em sua capacidade. essa fonte de ar fornecida pelos compressores tende a ser rentável e
contínua, auxiliando no desempenho eficiente desses equipamentos. Tanque: 120  litros  com  dreno
automático. Voltagem: 220V/60Hz – Monofásico. Potencia: 6 HP. Vazão:  0  bar  840  l/m
29,57 pcm. Pressão máxima: 8  bar/120  psi.  Nível  de  ruído:  74  (dB(A)/1m).  Dimensões  da  produto
(CxLxA): 118x58x80cm. Peso líquido: 105 Kg. Peso bruto:150 Kg. Tanque com pintura eletrostática interna
e externa, fabricado conforme NR 13. Protetor térmico no motor elétrico. Regulador de pressão com
manômetro. Dreno Automático. Pressostato com chave liga/desliga

01

VALOR TOTAL

Validade da proposta: Forma de pagamento:
60 (noventa) dias Empenho.
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 CONDIÇÕES COMERCIAIS:

A prestação do serviço ocorrerá em até 03 uteis dias após a assinatura do contrato;

Proposta com validade de 60 dias;

Prazo do contrato: até 31 de dezembro

Messias, 09 de agosto de 2021
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