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' REFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO / 

CNPJ 03.648.54010001-74 

TERMO DE REFERENCIA 

UNIDADE REQUISITANTE: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, no. 2341, no Bairroli  

Jardim Eldorado, Diamantino/MT, inscrita no CNPJ sob no 03.648.540/0001-74, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Dr° Manoel Loureiro Neto. 

L DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de referencia tem como objeto a aquisição BISTURI ELETRICO para atender 
a demanda do consultório de dermatologia da Secretaria Municipal de Saúde 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde do 
Município e como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar e 
controlar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal, inclusive em relação aos serviços 
complementares, contratados ou conveniados. 
2.2 A presente aquisição justifica-se pela implantação da especialidade dermatologia no Centro de 
especialidades medicas localizada no ESF Central do Municipio de Diamantino 
2.3 Considerando que para a realização de pequenos procedimentos o consultório precisa ser 
equipado com equipamentos e materiais específicos de dermatologia. 
2.4 Considerando que a realização desses procedimentos trará grandes benefícios para a população 
de Diamantino visto que anteriormente esses atendimentos via SUS só eram possíveis em Cuiabá via 

Central de regulação.  

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E BASE LEGAL 

3.1 Será determinado pelo setor de compras ou licitação da Secretaria de Administração da prefeitura 
Municipal de Diamantino 

4. PRODUTO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os itens a ser licitados estão previstos no Processo de solicitação n° 2126/2021. 

Bisturi Elétrico microcontrolado com controle digital, para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias 
Possuir circuito monopolar' .com corte puro, biend e coagulação., possuir sinalização audiovisual, 
Teclas blindadas e a prova de líquidos. Ser digital, possibilitando controle. preciso das potências de 
saída e monitoração e, tempo real da placa neutra.  
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