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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

2. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de cortinas, 

modelo persianas tipo rolo, com bandô, tela solar 1%, destinadas ao prédio da 

sede da Câmara Municipal de Planalto, conforme quantidades, especificações, 

condições e exigências estabelecidas, para aquisição única, tendo em vista que 

os objetos a serem adquiridos são de suma importância para que os servidores 

possam desempenhar suas funções.  

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Marcelo Felipe Schmitt – Secretário de Administração. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1A aquisição dos itens aqui descritos é necessária em razão da mudança para o 

Prédio da nova sede da Câmara Municipal de Planalto, onde a Entidade descrita 

passará a desenvolver as suas atividades, sendo que a instalação de cortinas 

permitirá uma aparência mais harmônica, com melhor ocupação dos espaços e 

maior eficiência na realização de trabalhos, haja vista que proporcionará a 

proteção e o conforto térmico e luminoso, através do bloqueio da radiação solar, 

uma vez que todas as salas tem uma de suas paredes em vidro com grande 

entrada de luz solar, as persianas visam controlar o excesso de luminosidade nos 

ambientes, bem como a proteção contra os danos da radiação solar nos móveis, 

documentos e pessoas. 

4.2 Cabe destacar que optou-se pela Licitação por Lote, tendo em vista a 

padronização das cortinas em todos os ambientes para uma aparência estética de 

igualdade em todos os cômodos visando equidade, harmina, conforto e beleza.  

4.3 A quantidade requisitada se justifica pelo novo espaço destinado para a 

Câmara de Vereadores, pela quantia de salas com janelas de vidro.  

4.4 Para a definição de valores foram anexados junto a este termo de referência 

orçamentos de  empresas da região, bem como Banco de Preços e pesquisa de 

internet, sendo que o optou-se por lançar a presente licitação pela média tendo 
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em vista que a Pesquisa do Banco de Preços embora mais barata, o vencedor é 

do Estado do Rio Grande do Sul, podendo haver discrepância de valores de um 

estado para outro e a internet somente contempla o preço do produto sem a 

instalação. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

 
LOTE 01 

ITEM OBJETO UNID QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

  
Valor do metro quadrado instalado ..... 

 
M² 

  
325,90 

 
 
 

01 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
Medida, largura x altura em metros:  
1,85 x  3,35. 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

12.40 
m² 

 

02 2.020,58 4.041,16 

02 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
Dividida em 02 (duas) folhas, com Bandô 
Único.  
 
Medida largura x altura em metros:  
3,55 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

11,90
m² 

01 7.753,98 7.753,98 

03 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 

UN 
 

13,74 
m² 

02 2.238,93 4.477,87 
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Medida largura x altura em metros:  
2,05 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

04 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
Dividida em 02 (duas) folhas, com Bandô 
Único. 
 
Medida largura x altura em metros:  
2,90 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

9,71 
m² 

01 
 
 

3.166,11 3.166,11 

05 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
2,45 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

8,20 
m² 

01 
 

2.672,38 2.672,38 

06 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
0,80 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

2,68 
m² 

01 873,41 873,41 

07 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 

UN 
 

12,73 
m² 

01 4.148,70 4.148,70 
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escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
3,80 x 3,35  
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

08 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
2,15 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

7,20 
m² 

01 2.346,48 2.346,48 

09 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
2,20 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

7,37 
m² 

01 2.401,88 2.401,88 

10 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 
ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
2,35 x 3,35  
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

UN 
 

7,87 
m² 

01 2.564,83 2.564,83 

11 Persiana em rolo, com bando, composta 
por tela solar de 1% e fibra de no mínimo 
74% de PVC e 22% de Poliéster, com 
bloqueios de raios UV de 99%, podendo 

UN 
 

5,70 
m² 

01 1.857,63 1.857,63 
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ser nas cores branco, bege ou cinza (à 
escolha da contratante). Tecido deve ser 
antimanchas e antibactéria e o bandô 
deve ser fixo em alumínio. 
 
Medida largura x altura em metros:  
1,70 x 3,35 
Comando de giro e recolhimento acionado 
por cordas e fios de polipropileno. 

Valor total dos itens R$ 36.304,43 
 

 
O custo total estimado da aquisição solicitada, importa 

no valor aproximado de R$ 36.304,43 (trinta e seis mil trezentos e quatro reais 
com quarenta e três centavos).  

 

6 CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

 

6.1.  A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da 

assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um 

endereço de e-mail, que será responsável por receber as requisições de 

materiais. 

6.2. A CONTRADA deverá fabricar e entregar/instalar os objetos, após a 

solicitação formal da Secretaria responsável, a qual será formalizada através de 

e-mail. 

6.3. O prazo de entrega/instalação será de no máximo 30 dias úteis a contar da 

data de formalização do pedido, sendo a entrega realizada no prédio onde se 

instalará a nova Sede da Câmara de Vereadores, deste município. 

6.4. O fornecimento dos objetos pela empresa vencedora do certame sem a 

prévia formalização de requerimento realizado pela Secretaria de Administração 

configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-

fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida 

e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis 

para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

6.5. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega dos 

objetos, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

7. DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA – FASE PRÉ 

CONTRATUAL 
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7.1. A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a 

desistência dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes 

penalidades: 

a) Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de 

desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, 

as penalidades dos itens seguintes; 

b) Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, 

segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 

c) A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no 

caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de 

contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, 

nos prazos e condições estabelecidas neste Edital; 

 

8. DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO – FASE 

CONTRATUAL 

 

8.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 

contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela 

Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme 

estabelece a Lei de Licitações. 

8.2. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 

legais, a saber: 

a) Advertência;  

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e 

inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, a licitante que:  

 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato;  

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;  

3. Apresentar documentação falsa;  

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

5. Não mantiver a proposta;  

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

7. Comportar-se de modo inidôneo;  

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
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8.3. À Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas 

cabíveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a 

Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total 

percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não entrega do produto.  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula 

ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, 

contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral 

da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, 

independentemente das demais sanções cabíveis. 

 

9.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo 
Secretário de Administração Marcelo Felipe Schmitt. 
 
 
10. TABELA DE VALORES. 
 
Banco de Preços 
Internet 
Empresa 01 – Tesche Comércio de Cortinas 
Empresa 02 – Corbari Persianas e Decorações 
Empresa 03 – Mundial Decorações Ltda 
 
OBS: foi colocado na tabela o valor em metros quadrados, devido a forma de 
pesquisa na internet e Banco de Preços e calculada a cortina do item 01 de cada 
orçamento para saber o valor correspondente de cada empresa. 
 
 

  B.P. Internet 01 02 03 Média 

Metro 
quadrado  
de cada 
item. 

248,56 266,55 350,00 337,10 427,30 325,90 

ITEM 01 
 

1,85 X 3,35  
= 6,20M² 

1.541,07 1.652,61 2.170,00 2.090,00 2.649,26 2.020,58 
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Planalto - PR, 11 de Julho de 2022. 

 
 
 

MARCELO FELIPE SCHMITT 
Secretário Municipal de Administração. 

 

 

 

LUIZ CARLOS BONI 

Prefeito Municipal de Planalto 

 


