Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2017.
CAUSA ENSEJADORA:
Dispensa de licitação, com base no artigo 24, II c/c art. 23, II, “a”, da Lei 8.666/93.
JUSTIFICATIVA:
Licitação dispensada em razão do valor dos produtos ser inferior ao limite legal que
exige a abertura de procedimento licitatório.
RAZÃO DA ESCOLHA:
Dentre as empresas consultadas a contratada apresentou o menor preço, além de possuir
reconhecida capacidade no fornecimentos dos produtos pretendidos pela Câmara
Municipal.
JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO:
Compatível com os praticados no mercado.
OBJETO DO CONTRATO:
Uma mesa reta com mesa auxiliar (a mesa auxiliar é fixada na mesa reta formando tipo
"L".): mesa reta na cor ameixa tem medidas mínimas de 2,00 x 0,80 x 0,75 e painel
mínimo de 25mm na cor preta - sem gavetas. A mesa auxiliar, na cor ameixa, tem, no
mínimo, 0,90x 0,45 x0,74 especificações da mesa reta e auxiliar: Tampo confeccionado
em MDF, mínimo de 18 mm de espessura, com encabeçamento de 15mm e outro de
25mm, fixados por grampos de alta fixação, totalizando uma espessura de 58mm.
Revestido em ambas as faces de laminado melaminico texturizado, baixa pressão BP,
tem em todo o seu contorno acabamento laterais e frontais em fita de borda com 1 mm de
espessura. Pé confeccionado em MDF de, no mínimo 18 mm de espessura, com um
encabeçamento de 15mm e fechamento de 25mm, fixados por grampos de alta fixação,
totalizando uma espessura de 58mm. Com sapatas de plástico reguláveis.
Um armário alto com 02 portas de correr com pegador metálico e um vão com 02
prateleiras 25 mm entre as portas e 01 vão sobre o armário entre 1,85 a 1,90 x 1,50 a
1,55x0,45 a 0,50 em mdf tampo 58 mm encabeçado, lateral e corpo 25 mm, trilho
metálico para as portas, cor ameixa/preto.
Uma mesa de reunião redonda tipo executiva, medindo 1,80 mt em mdf, tampo e pés tipo
painel 25 mm na cor OVO. Tampo confeccionado em MDF ou mdp, de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces de laminado melaminico. Tem em todo seu
contorno o acabamento em perfil 180º. Pé painel confeccionado em MDP ou mdf de 25
mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melaminico. Seu contorno
lateral tem acabamento em fita de borda no mínimo de 29 mm por máximo 0,45 mm de
espessura. Tem ainda na sua parte inferior sapatas em polipropileno que permitem
regulagem de altura e nivelamento de piso.
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Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

CONTRATADO:
JONATAS EVANDRO BELLI EPP, inscrita no CPNJ n° 13.739.929/0001-89, com sede
na Travessa Osvaldo Zickuhr n° 135, Bairro dos Estados, Timbó (SC). CEP: 89.120-000
VALOR:
O valor estimado do contrato é de R$ 4.807,00 (quatro mil e oitocentos e sete reais).
Timbó (SC), 20 de abril de 2017.
Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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