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ANEXO I – PLANILHA - CONVITE Nº. 1120001/2020 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

    A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO pretende contratar, com base na Lei 

Federal nº 8.666/93, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem 

a substituí-las, empresa(s) para o fornecimento de equipamentos (mobiliário para escritório, 

computadores e centrais de ar). 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 

                Como rege a Lei Federal nº. 8.666/93, contrato referente a aquisição de equipamentos 

(mobiliário para escritório, computadores e centrais de ar), não possui natureza continuada, devendo 

ser realizada licitação sempre que for necessário à sua contratação. 

 

- 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. 

 

                A presente contratação não é de natureza continuada. 

             

                A vigência contratual será 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a “aquisição de equipamentos (mobiliário 

para escritório, computadores e centrais de ar)”, conforme especificações abaixo: 

 

ITEM 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 
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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 

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 
 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

4.1 – O fornecimento de equipamentos (mobiliário para escritório, computadores e centrais de ar) 

deverão ser de boa qualidade, sendo que os mesmos serão inspecionados na hora da entrega, a não 

aprovação do mesmo, levará a contratada a providenciar outro imediatamente. 
 

4.2 - A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 
 

4.3 – A prestação dos serviços será realizada de acordo com as necessidades da Administração. 
 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
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5.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 

 

5.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para o fornecimento e/ou prestação dos serviços objeto desta licitação, sem 

qualquer ônus adicional à Contratante. 

 

5.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a 

terceiros.  

 

5.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

5.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  

 

5.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

5.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

5.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

5.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ao fornecimento do objeto desta licitação ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar o fornecimento; 

 

5.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

5.1.12 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais.   
 

Brasil Novo/PA, 23 de novembro de 2020. 

 

 

Vereador ANTONIO AURINO MARTINS 
Presente da Câmara Municipal 

JOÃO BOSCO A. VIANA 
Presidente da CPL – Portaria nº. 006/2020 
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