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1-DESCRICÃO DA SITUACÃO: 

 

   A necessidade do presente objeto é a aquisição de : mesa redonda, quatro cadeiras, 

tapete modelo colmeia, duas poltronas  e mesa de centro redonda, para equipar uma 

sala de atendimentos para os Vereadores e Procuradoria da Mulher. Também duas  

cadeiras diretor, conforme solicitação de servidores da casa. 

 

2- DESCRICÃO DO OBJETO: 

 

   O objeto da presente dispensa de licitação é a aquisição de : mesa redonda, quatro 

cadeiras, tapete modelo colmeia, duas poltronas  e mesa de centro redonda, para 

equipar uma sala de atendimentos para os Vereadores e Procuradoria da Mulher. 

Também duas  cadeiras diretor, conforme solicitação de servidores da casa,  de acordo 

com as especificações na lista abaixo: 

 

Quantidade  Especificação Preço 

unitário Preço total 

4 Cadeira com pé palito. Composição assento 
em polipropileno pés em madeira c/ reforço 
em aço e sapata em PVC. Medida: 
comprimento 53,5cm, largura 46cm, altura 
81cm. Opções de cores (2 preto e 2 branco) 

R$ 259,00 R$ 1.036,00 

1 Mesa com pé palito. Composição material 
tampo em MDF com pintura laqueada na cor 
preto pés em madeira com reforço em aço. 
Medida: 120cm diâmetro, 71cm altura. 

R$ 1.449,00 R$ 1.449,00 

1 Mesa de centro redonda. Medida 
 diâmetro superior 40cm e inferior 30cm. 
Altura 44cm. A base superior da mês é uma 
bandeja em aço na cor preto, 
estrutura/aramado em aço na cor dourada. 

R$ 240,00 R$ 240,00 

1 Tapete modelo colmeia (redondo) medida 
150cm diâmetro. Composição: superfície 
couro bovino e corano. Cor champagne com 
borda para acabamento. 

R$ 740,00 R$ 740,00 

2 Poltrona pé madeira modelo palito. Tecido 
linho na cor cinza. Medida: altura 82cm 
encosto, 43cm assento largura 80cm, 
profundidade 70cm . 

 R$ 720,00 R$ 1.440,00 

2 Cadeira diretor, cor preto. Apoio para os 
braços, encosto em tela mesh. Regulagem de 

R$ 629,00 R$ 1.258,00 
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altura em amortecimento à gás. Sistema relax 
com travas, base giratória cromada 300mm. 

 

Total 

 RS 
6.163,00 

 
3- EXECUTOR: 

 

Fornecedor: PASQUALOTTO COMÉRICO DE MÓVEIS LTDA 

CNPJ: 7653.677/0001-38 

Endereço: AV: CORONEL BERTASO Nº 861, CENTRO CEP: 89.850-000, QUILOMBO/SC 

Inscrição Estadual : 250952149 

Inscrição Municipal:  

 

4- PRECO: 

    O Poder Legislativo Municipal pagará pelo objeto contratado, o valor (estimativo, 

global) de R$ 6.163,00 conforme solicitação. 

 

5- JUSTIFICATIVA DO PRECO: 

    Compatível com os preços praticados no mercado. 

 

6- DISPOSITIVO LEGAL: 

    Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

7- CERTIDÕES APRESENTADAS: 

1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos 

administrativos pela Secretaria da Receita Federal, conjunta com o INSS com validade 

para o dia 26/02/2022. 

2 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente com validade para o dia 18/12/2021. 

3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede da 

proponente com validade para o dia 11/05/2022. 
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4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

com validade para o dia 29/11/2021. 

5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação da Certidão negativa (CNDT) com validade para 0 dia 

10/05/2022. 

                                                                                     

                                                                      Quilombo , SC, em 16  Novembro  de 2021. 

   

 

 

KAUANA VAILON 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

ANALISADO E APROVADO  

EDISON SOUSA NUNES 

OAB 50214  
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