
1 – Identificação do objeto: 
          Aquisição de material para realização das manutenções do Parque Náutico. 
 
2 – Justificativa:  
          Estes materiais pretendidos são motivados pela suma importância da manutenção 

do Parque, onde na falta destes, os serviços ficariam deficientes, não podendo atender aos 
munícipes. É atribuição legal da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico prestar o 
atendimento de manutenção onde com estes equipamentos poderemos atender de forma 
satisfatória todos os anseios externos. 
         A compra dos materiais se justifica devido a necessidade de munirmos nos funcionários 
com os equipamentos necessário a execução dos serviços. 
 
         3 – Especificações dos materiais 

Item 1: 10 Cx -  Parafuso sextavado ¼” x 65mm  (caixa com 100 unidades), Corpo em aço 
carbono com acabamento galvanizado 
Item 2: 2 un – Alicate de corte diagonal 6. ½” isolado , Forjado em aço cromo vanádio 
Item 3: 20 un -  Lamina de Serra 12x24 para uso em arco de serra manual 
Item 4: 10un  – Fita isolante preta com 20 metros 
Item 5: 1 JG – Chave de fenda 10 peças: 1/8x2", 1/8x3", 1/8x4",  3/16x3",  3/16x4" 
 1/4x4", 1/4x6", 1/4x5", 1/4x1.1/2" toco, material em aço carbono 
Item 6: Jogo de chave philips 05 peças em aço cromo vanádio, Medidas: 3x75mm, 5x100mm, 
6x100mm, 6x150mm,  8x150mm 
Item 7: 10un – Trincha grande. Broxa jumbo com cabo ergonômico, cerdas mais longas e muito 
mais tufos. -Comprimento: 25,5 cm -Largura: 18,6 cm -Altura: 8 cm 
Item 8: Jogo de chave combinadas em aço de 6 a 22mm com 12 pecas, em aço cromo-vanádio 
 
 4 – Acompanhamento da execução:  
             Servidor Davenir Lima de Lima, CPF: 486.167.290-20 

 
5 – Prazo e local de entrega e Condições de Pagamento:  

 O material deverá ser entregue em “remessa única”, com prazo de entrega não superior a 
15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do 
instrumento de contrato, se for o caso. 
 O pagamento será efetuado a CONTRATADA após a entrega do material, mediante 
autorização de pagamento emitida pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. 
 

6 – Responsabilidades da Contratante:  
 6.1 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do contrato.  
 6.2 - Realizar pagamento à Contratada de acordo com a proposta apresentada e 
constante na minuta ou contrato.  

7 – Responsabilidades da Contratada:   
             7.1. A Contratada obriga-se a: 
             7.1.1. Entregar o material no local indicado pela administração; 


