
         Câmara Municipal de Brasil Novo 
________________________CNPJ 34.890.368/0001-94_________________________ 

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1168 

E-mail: presidente@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo – PA 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Ouvidoria: E-mail: ouvidoria@cmbrasilnovo.pa.gov.br  

www.cmbrasilnovo.pa.gov.br 

 

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS – PBS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRASIL NOVO - PARÁ 

(      ) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

(  x  ) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 

(      ) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS  

Nº.  004/2020 DATA: 12/11/2020 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretária Municipal de Administração 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
- 01 031 0001 1.001 – Manutenção do Poder Legislativo 
 

FONTE: 
(  x  ) Recursos Próprios 

(      ) Programas 

(      ) Convênios 

NATUREZA DE DESPESA:  
- 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES - MOBILIÁRIO QTD UND 

01 

Estofado atenas 3 lugares com almofadas soltas em 100%, fibra de 

silicone, braços revestidos com espessura de 2cm, assento com espuma 

d26 de alto conforto, persintas elásticas e molas bonel, pés e base em 

madeira maciça. Suporta até 350kg, madeira eucalipto. Dimensões: 

230x93x84 Marca: Estofados Império ou de qualidade superior. 

01 Und 

02 

Poltrona giratória diretor 3002, possui braços SL com regulagem de altura, 

base a gás, aranha em polaina, estrutura preta, pintura epoxi preto, espuma 

injetada com alta resistência, garantia de 12 meses e 06 anos na estrutura 

linha start plus. Dimensões: 1,02x480x600. Fabricante: Cavaletti ou de 

qualidade superior. 

14 Und 

03 

Cadeira fixa aproximação da linha start plus, cadeira com encosto médio, 

base em formato de S, braços de regulagem de altura, estrutura preta, 

pintura epoxi preto, espuma injetada com alta resistência. Garantia de 12 

meses no revestimento e 6 anos na estrutura. Dimensões: 900x480x450. 

Fabricante: Cavaletti ou de qualidade superior. 

20 Und 

04 

Mesa em L composta por: 1 mesa de 1,34x0,70x0,75; 1 mesa de 

0,90x0,70x0,75 e uma conexão triangular de 0,70. Tampo encabeçado de 

40mm com bordas em retaguarda em MDPBP 15mm. ABS de 1mm, pé 

painel em MDPBP 25mm com bordas em PVC de 0,45mm, 4 ponteiras 

niveladoras em cada mesa. 

04 Und 

06 

Gaveteiro volante 4 gavetas, tampo encabeçado de 40mm com bordas em 

abs de 1mm. Retaguarda duraplac de 3mm, base e laterais em MDPBP 

15mm com bordas em PVC de 0,45mm, 3 gavetas médias que desliza por 

trilhos com roldanas de nylon, 1 gaveta para pasta suspensa que desliza 

por trilhos de corrediça, chapa #26, capacidade das gavetas pequenas 10kg 

e 20kg para gavetas para pasta suspensa, possui chave que trava somente 

a primeira gaveta, 4 rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava. Dimensões: 

352mmx695mmx439mm. 

04 Und 

    

ITEM ESPECIFICAÇÕES - COMPUTADORES QTD UND 

07 
All in One Inspiron 24 5000: Intel Core i7-10510U, W10, 8Gb, SSD 

256Gb ou de qualidade superior. 
01 Und 

08 
All in One Inspiron 22 3000: Intel Core i5-8145U, W10, 4Gb, SSD 128Gb 

ou de qualidade superior. 
01 Und 
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09 
Notebook Inspiron i7 5000: Intel-10510U, W10, 16Gb, SSD 256Gb ou de 

qualidade superior. 
01 Und 

10 
Impressora Brother Laser, colorida, Wifi, 110v – MFCL8610CDW ou de 

qualidade superior 
01 Und 

    

ITEM ESPECIFICAÇÕES – CENTRAIS DE AR QTD UND 

11 Central de ar 12.000 Btu’s – com instalação 10 Und 

12 Central de ar 18.000 Btu’s – com instalação 01 Und 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos (mobiliário para escritório, computadores e centrais 

de ar), conforme a seguir.  

 

- Deve-se ressaltar que a contratação de empresa(s) para o fornecimento de equipamentos (mobiliário 

para escritório, computadores e centrais de ar) é necessário, conforme justificativa a seguir: 

 

O pedido se justifica em razão da necessidade de se mobiliar o pavimento superior da sede 

da Câmara Municipal de Brasil Novo, que por sua vez, possui 12 novas salas, dentre elas 10 gabinetes, 

presidencia, RH/Contabilidade. Portanto, se faz necessário a aquisição de móveis, eletros, 

impressoras, computadores, centrais de ar, para que se mobile as novas repartições do Poder 

Legislativo, para que se possa atender à população do Municipio com conforto e dignidade.  

 

Ressalto que, a Câmara Municipal de Brasil Novo não possuia gabinete individual para 

cada vereador e que agora possui e se faz necessário a aquisição dos móveis para que se possa estrurar 

cada gabinete de forma que dê mais conforto aos vereadores e a população que por ventura procure 

esta Casa Legislativa. 

 

- Neste sentido solicito providências com vistas à realização de processo licitatório para a aquisição 

do veículo constante neste PBS. 
ASSINATURA DO REQUISITANTE:  

 

 

 

 
Vereador EITOR ZANELATO 

Primeiro Secretário 

APROVADO:  

 

 

 

 
Vereador ANTONIO AURINO MARTINS 

Presidente da Câmara Municipal 
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