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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

2. OBJETO 

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Posto de Identificação e Junta de Serviço 

Militar deste Município de Planalto-PR. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Rudinei Paulo Marques Correa.  

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

Faz-se necessária a aquisição de equipamentos e mobiliários para o Posto de Identificação - 

959 Planalto-PR e 280ª Junta de Serviço Militar de Planalto PR, a fim de melhor atender aos 

cidadãos que solicitam documentos e orientações, bem como condições adequadas de 

trabalho para a servidora responsável pelo órgão.  

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

LOTE 01 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

01 01 Armário duas portas Confeccionado em 

Chapa de Aço (26, 24 ou 22) com 

Tratamento Anti-Corrosivo e acabamento 

em Pintura Epóxi. Possui portas podendo 

ser com Chaves ou Maçaneta. 

Medidas  

(AxLxP) = 1,98x1,10x0,36m 

R$ 570,00 R$ 570,00 

02 01 Cadeira giratória executiva c/braços, 

tamanho médio. CADEIRA GIRATÓRIA 

EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho 

médio, assento e encosto em compensado 

multi-laminado de 12 mm, com espuma 

R$ 319,00 R$ 319,00 
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injetada anatomicamente em densidade 

média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm 

de espessura. Revestimento do assento e 

encosto em tecido de alta resistência. 

100% poliéster na cor azul escuro e 

espessura mínimo de 1 mm. Bordas em 

PVC no contorno do estofado. Mecanismo 

tipo “back system”. Inclinação do encosto 

mediante acionamento de alavanca. Molas 

p/retorno automático do encosto e ajuste 

automático na frenagem do reclinador. 

Regulagem da altura do assento a gás, 

coluna central desmontável, fixada por 

encaixe cônico com rolamento axial de 

giro, esferas e arruelas de aço com coluna 

e mola a gás para regulagem de altura e 

amortecimento de impactos ao sentar, 

acionada por alavanca. Regulagem de 

altura do encosto para apoio lombar. Base 

giratória com capa de nylon na cor preta, 

com aranha de 5 hastes, apoiado sobre 

rodízios de duplo giro de nylon e com 

esferas de aço. Braços em poliuretano 

injetado, com alma de aço e regulagem 

vertical e horizontal. Fabricada em 

conformidade com as normas da ABNT. 

Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 

cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de 

largura, base giratória de 67 cm de assento 

X 46 cm de largura X 45 cm de 

profundidade - podendo ter variação de 

+/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano 

para defeitos de fabricação. 

03 01 Telefone sem fio, fabricação brasileira  

com identificador de chamadas, base 

auricular, cabos e carregadores, 10 

números de remarcação rápida, relógio 

com alarme, baterias recarregáveis de 

níquel metal hídrico tamanho AAA, 

Visor iluminado para fácil atendimento, 

R$ 120,00 R$ 120,00 
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capacidade mínima  de 50 números, 16 

horas de uso continuo, tamanho: 1.4 

polegadas/3,5 cm 

TOTAL R$ 1.009,00 

 

O valor total máximo do presente Termo de Referencia é de R$ 1.009,00 (um mil e  nove 

reais). 

 

6. DA PESQUISA DE PREÇOS  

O valor foi obtido através do menor preço dentre orçamentos solicitados á empresas do ramo 

deste Município de Planalto.  

 

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

A entrega deverá ser realizada na Praça São Francisco de Assis, 1583, em até 02 (dois) dias 

após o recebimento da autorização; 

A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega e os itens devem ser 

entregues em perfeitas condições para uso; 

Os itens deverão ser conferidos por servidor designado pela Secretaria, no ato da entrega e 

caso não esteja em conformidade, será recusado e as despesas de transporte para substituição 

do item serão de responsabilidade da empresa vencedora do item. 

O prazo de substituição será de 05 (cinco) dias a contar da data de notificação expedida pela 

Secretaria.  

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

Fica obrigada a fornecer durante o período de garantia, às suas expensas, as alterações, 

substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, vício ou defeito de 

fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de 

operação. 
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Planalto, 01 de julho de 2019. 

 

 

Rudinei Paulo Marques Correa 

Secretario Municipal de Administração 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 


