TERMO DE REFERÊNCIA
1. ÓRGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Educação.
2. OBJETO
2.1. Aquisição de móveis planejados para a Escola Municipal Prof. Solange Bueno da
Silva, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Planalto-PR, observadas as características e demais condições definidas neste termo
e seus anexos.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marli Salete Dieckel de Lima.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. A aquisição justifica-se levando em consideração que esses móveis serão
muito úteis para a guarda de materiais pedagógicos e de uso em sala de aula, bem
como também colchonetes que atualmente ficam acumulados nos fundos das salas
de aula.
4.2. Tendo em vista que com os móveis planejados, as salas de aula irão ficar
muito mais organizadas, trazendo assim o bem estar dos alunos.
4.3. O valor do objeto foi definido através da pesquisa no Banco de Preços,
Contrato do Munícipio de Cruz Machado e pelo menor valor obtido entre orçamentos
das seguintes empresas: NELSIR ANTONIO DE CONTI E CIA LTDA, LOVANE
HIERT SCHONLAZ e SM PLANEJADOS
4.4. Responsável pela cotação de Preços: Diego Vinicius Ruckhaber.
5.

DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO

ITEM QUANT
01

06

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
Balcão planejado para sala de aula, R$ 2.710,00
com MDF15 mm, e tampo de 30 mm,
medindo 5,0 metros. Móvel fabricado
em 3 módulos, sendo uma parte baixa
de 4 m, com rodapé, dividido em 18
nichos com 85 cm de altura x 40 cm de
profundidade e um armário alto de
1,0m largura x 2,10m alt x 70cm prof,
com portas, para colchonetes.
Armário com dobradiças anti impacto,
puxador haste 19,2cm prata, na cor

VALOR
TOTAL
R$ 16.260,00
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branco TX, com uma divisória na
vertical, fita de borda de PVC 0,5mm e
com fundo de 2,5 mm uma face branco.
5.1. O valor para a aquisição é de R$ 16.260,00 (Dezesseis mil duzentos e
sessenta e reais).
6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS OBJETOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar/fabricar e instalar os objetos
solicitados em até 50 (cinquenta) dias consecutivos, na Escola Municipal Prof.
Solange Bueno da Silva, Rua Paraná N°10 Bairro João Zacco, após o recebimento do
requerimento de entrega emitido pela Secretaria municipal responsável nos termos do
subitem seguinte.
6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos produtos a serem adquiridos;
Local onde serão entregues os produtos e instalados;
Prazo para entrega dos objetos;
Quantidade e medidas do material, quando for o caso;
Assinatura do Secretário Municipal solicitante.
6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de
empenho.
6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento do produto caso este seja solicitado
sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2.
6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.
6.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.7. O pagamento será efetuado no prazo de 30(trinta) dias após a emissão e o
recebimento da respectiva nota fiscal.
6.8. A solicitação deverá ser carimbada e assinada pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo do produto.
6.9. A solicitação proveniente da Secretaria, após o recebimento definitivo do bem,
deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento
de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização
de órgão interno e externos.
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7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretária Municipal de Educação, Marli Salete Dieckel de Lima.
Planalto PR, 22 de Agosto de 2022.

Marli Salete Dieckel de Lima
Secretária Municipal de Educação

Luiz Carlos Boni
Prefeito de Planalto
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