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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ÓRGÃO INTERESSADO 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

2. DO OBJETO 

 A presente licitação tem por objetivo a aquisição de móveis planejados para o 

prédio público onde se estabelecerá a nova Sede da  Câmara Municipal de Vereadores 

visando equipar as novas salas, bem como almoxarifado, sala do sonoplasta, sala de 

reuniões, plenário, cozinha, lavanderia e recepção, haja vista que o antigo espaço utilizado 

para Câmara de Vereadores era pequeno e desestruturado, visto isso foi necessária a 

construção e ampliação de uma nova edificação a qual necessita ser mobiliada. A 

aquisição se dará por meio de Pregão Presencial/menor preço por lote. 

 

3.  RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

Marcelo Felipe Schmitt –Secretário de Administração. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO 

         Considerando que as 2 (duas) salas atualmente usadas são pequenas para 

acomodar os vereadores e os demais funcionários e para realização das seções que 

acontecem semanalmente. 

Considerando que o espaço em que 5 (cinco) servidores atuam é pequeno, não 

havendo salas separadas para cada e sem lugar para atendimento. 

         Considerando a necessidade de melhorias nos espaços da Câmara, bem como 

maior acessibilidade a todos os setores, reformou-se e ampliou-se o prédio da antiga 

Prefeitura para alocar a Câmara de Vereadores, necessitando tal local de móveis; 
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  Considerando que os itens dessa licitação são necessários para o pleno 

funcionamento da Câmara de Vereadores, seguem na tabela abaixo todos os itens 

especificados.  

Os itens foram divididos em lotes, para atender a harmonização e padronização do 

ambiente com móveis de mesmo modelo e cor, sendo que o fornecimento padronizado 

acarretará também em maior economicidade. 

 A Contratada deverá fornecer os objetos/itens de mesma marca e modelos em 

cada lote para seguir uma padronização estética. 

 Os Preços foram obtidos por meio de pesquisa feita nas seguintes empresas: 

Nelcir Antônio De Conti e CIA LTDA (Plamovel); Móveis Gevil, SM móveis planejados, GS 

Móveis Planejados, Marmoraria Ollow, Banco de Preços e Pesquisa de internet. 

Cabe destacar que foram feitas inúmeras tentativas de obter orçamento de granito 

com cuba itens 12 e 13 nas empresas locais, todavia sem sucesso, importante salientar 

que tal busca de orçamento tanto para os móveis quanto para o granito foi de extrema 

dificuldade, por tratar-se de um orçamento grande, detalhado e que abrange um comércio 

que encontra-se em alta produtividade, as empresas  alegavam falta de tempo e pessoal 

para preencher os orçamentos. 

A pesquisa na Internet e no Banco de Preços, foi tão somente para saber o preço do 

metro quadrado do granito, não sendo esses orçamentos usados para compor o valor, pois 

em ambas pesquisas não consta o valor de transporte, instalação e insumos como cola, 

silicone, abrasivos, mão de obra para recorte e instalação, além de transporte. 

Como a aquisição de móveis sob medida é algo  que cada região possui um preço e 

cada distância  conta para o deslocamento de pessoal, além de serem medidas específicas 

e contar com entrega montada, a pesquisa por internet e pelo Banco de Preços mostrou-se 

inviável, não conseguindo basilar um preço correto, portanto juntou-se aos autos somente 

pesquisa do granito e da cuba. 
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A presente Licitação será regida também pela Lei Municipal 2649 de 08 de março de 

2022. 

Compôs-se os valores por média, média com exclusão do maior orçamento quando 

muito discrepante dos demais e menor valor para um justo lançamento. 

  

5.  DOS OBJETOS 

LOTE 01 

ITEM OBJETO UNID QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 HALL DE ENTRADA. 
*Composto por um espelho, balcão e 
detalhes em MDF e MDF ripado conforme 
imagem anexa com medidas e 
especificações. 
-Um espelho lapidado deve ser fabricado 
na cor bronze e afixado na parede com 
opção em chapa crua de no mínimo 15 
mm e cola ou parafusos.  
-Detalhes na lateral e abaixo do espelho 
em MDF (cor marmorizada branca e 
cinza) com 01 chapa de 15 mm 
engrossada. 
-Balcão em MDF chapa de 15 mm, na cor  
amadeirado médio. 
-Detalhe em MDF igual ao balcão com 3 
chapas de 15 mm engrossada. 
- Ripado em MDF cor amadeirado médio. 
 
As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 
defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex, Sudati. 

UN 01 6.920,00 R$ 6.920,00 

Imagem item 1 
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02 BALCÃO DE RECEPÇÃO Composto por: 
 - MDF na cor efeito marmorizado branco 
e cinza na parte Superior e MDF 
amadeirado médio na parte inferior, em 
formato de L, com duas portas vai e vem 
uma na cor amadeirada e outra na cor 
marmorizada branca e cinza, com 
dobradiças, composto também por uma 
bancada mais alta e outra mais baixa, 
além de uma prateleira abaixo da base do 
balcão menor; gaveteiro duplo do lado 
maior na cor marmorizado cinca e branco, 
com chaves, composto por corrediças 
metálicas telescópicas com amortecedor e 
puxadores embutidos na cor bronze. 
-Puxadores em perfil de alumínio 
embutido na cor bronze, colocados na 
parte superior das gavetas. 
Todo fabricado com chapas de 15 mm e 
com pés emborrachados nas 
extremidades medindo no máximo de 
altura. 
Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: Mínima de um ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex, Sudati. 

UN 01 4.215,00 4.215,00 

IMAGEM ITEM 02    Frente : 
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Frente com portas vai e vem: 

 
Parte de trás: 

 
Opções de puxadores, mas na cor bronze.  
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03 ALMOXARIFADO 
-Será composto por 02 (dois) armários 
com prateleiras e portas, cada armário 
com tamanhos diferentes conforme 
imagens abaixo: 
-Com 06 e 08 portas na parte inferior, 08 
(oito) prateleiras na diagonal e 04 na 
horizontal. Compostas por MDF na cor 
cinza médio ou claro nas postas e Cor 
amadeirado médio nas prateleiras.  
Puxadores em perfil de alumínio embutido 
na cor prata fosco e amortecedores nas 
portas. 
-Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-Cores, modelos e tamanho conforme 
imagens anexas abaixo. 
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: Mínima de um ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex, Sudati. 

UND 
CONJ
UNTO 

01 10.500,00 R$ 10.500,00 

Imagem Para Item 03      
Prateleira 01: 
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Prateleira 02 

 
 
 
Opções de puxadores na cor prata: 
 

 
04 MESA PARA SONOPLASTA  

-Deve ser fabricada em chapa de MDF 
15mm cor amadeirado médio e estrutura 
em aço anticorrosão/ferrugem, pintado 
com tinta que não descasca na cor preto 
fosco, conforme medidas no desenho 
abaixo. 
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 

UN 01 750,00 R$ 750,00 
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defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

IMAGEM PARA ITEM 04 

 
 

TOTAL  LOTE 01 
R$ 22.385,00 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais). 

   

LOTE 02 

05 MESA SALA DE REUNIÕES  
-Mesa em U com abertura no centro para 
passagem de pessoa conforme medidas, 
cores e tamanhos nas imagens abaixo. 
As cores serão preto e amadeirado médio. 
A mesa toda deverá ser em chapa de 
MDF 15 mm.  
-Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 
defeitos de fabricação. 

Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

UN 01 2.893,00 2.893,00 
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IMAGENS PARA ITEM 05. 
 
IMAGEM 1 – BASE 

 
IMAGEM 02 – PARTE INFERIOR DO TAMPO: 
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IMAGEM 03 PARTE SUPERIOR DO TAMPO: 
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06 MESA DE CAFÉ PARA SALA DO 
PLENÁRIO 

-Composta em chapa de MDF de 15mm 
na cor amadeirado médio, com estrutura 
em aço anticorrosão/ferrugem, pintado 
com tinta que não descasca na cor preto 
fosco. 
-Puxadores em perfil de alumínio 

embutido na cor bronze e amortecedores 
nas portas. 
- Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
- Cores, modelos e tamanho conforme 
imagens anexas abaixo. 
-  As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 
defeitos de fabricação. 

Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 
 

UN 01 2.450,00 R$ 2.450,00 

 
IMAGEM PARA ITEM 06 
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07 PÚLPITO PLENÁRIO E SUPORTE PARA 

MASTROS E BANDEIRAS 
-Móveis em MDF nas cores preto e 
amadeirado médio, sendo composto por 01 
púlpito e 01 suporte de bandeiras e o  
suporte deverá ter espaços para colocação 
de 3 mastros de bandeiras de forma fixa e 
segura. 
-Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-Modelos, cores e medidas descrito na 
imagem abaixo. 
-Tanto o Púlpito quanto o Suporte para 
Bandeiras deverão ser em chapa de MDF 
15 mm, reforçada e ou/dupla quando 
necessário.  
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 
defeitos de fabricação. 

Modelo de Referência das chapas em 

Conju
nto 

01 870,00 R$ 870,00 
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MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

IMAGENS PARA ITEM 07 

 
 
08 

PAINEL PLENÁRIO E PAINEL SALA DE 
REUNIÕES 
-Compostos em Chapa de MDF reforçada 3 
chapas de 15mm, nas cores amadeirado e 
preto, com detalhe ripado nas laterais, com 
frisos medindo 3cm de largura cada e 2 cm 
de espaçamento. 
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia mínima de um ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 
 
 

UN 01 6.500,00 R$ 6.500,00 
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IMAGEM PARA ITEM 08 
 
 
PAINEL PARA COLOCAR ATRÁS DA MESA DO PLENÁRIO: 
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PAINEL PARA COLOCAR ATRÁS DA MESA NA SALA DE REUNIÕES: 
 

 
09 MESA PARA PLENÁRIO 

-Confeccionada em MDF, nas cores preto e 
amadeirado médio, com chapa de MDF 
3cm. 
-Deve possuir uma leve curvatura a mesa. 
Tamanho, medidas, modelos e cores 
conforme imagens anexas. 
Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 

UN 01 4.490,00 R$ 4.490,00 
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designado antes da Confecção. 
*Garantia: Mínima de um ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

IMAGENS PARA ITEM 09 
 
Mesa parte externa: 
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Mesa parte interna: 

 

Tampo:  

TOTAL LOTE 02  
R$ 17.203,00 (dezessete mil duzentos e três reais) 

LOTE 03 
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10 LAVANDERIA 
-Com armário de canto todo em MDF 
chapa de 15 mm. 
-Puxadores em perfil de alumínio 
embutidos, na cor prata fosco, colocados 
na parte inferior das portas aéreas e meios 
das portas inteiriças, bem como 
amortecedores para fechamento das 
portas. Deve conter ganchos para guardar 
vassouras, panos, rodos, etc. 
-Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-A lavanderia deverá ser instalada sem 
painel de fundo onde tiver cerâmica na 
parede, com vedação toda feita em 
silicone. 
-Medidas, cor e modelo conforme figura 
abaixo e catálogo anexo. 
-As cores precisam passar por aprovação 
antes da Confecção. 
*Garantia: Mínima de um ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 
Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

UN 01 3.320,00 R$ 3.320,00 

IMAGEM PARA ITEM 10 
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Opções de Puxadores cor prata : 
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11 COZINHA PLANEJADA 
-A cozinha será de canto composta por três 
partes todas na cor cinza médio e 
amadeirado, em chapas de MDF 15 mm 
reforçados, sendo que o ambiente contará 
com um armário de canto e uma bancada 
com aéreo.  
-Os armários serão suspensos, afixadados 
na parede, devendo serem montados com 
todos os parafusos e colas necessárias, 
fornecidos pela fabricante. 
-Partes internas do móvel devem ser no 
mesmo MDF e cor que a parte externa. 
-A cozinha deverá ser instalada sem painel 
de fundo onde tiver cerâmica na parede, 
com vedação toda feita em silicone. 
-Puxadores em perfil de alumínio 
embutidos, na cor prata fosco, com 
corrediças telescópicas com 
amortecedores.  
-As cores do móvel precisam passar por 
aprovação do Presidente da Câmara de 
Vereadores ou de servidor por ele 
designado antes da Confecção. 
*Garantia: 
Mínima de um ano de garantia contra 
defeitos de fabricação. 

Modelo de Referência das chapas em 
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e 
Sudati. 

UN 01 11.055,00 11.055,00 
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IMAGENS ITEM 11 
Balcão e aéreo: 

 
 
Cozinha Parte maior: 
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Parte interna: 

 
 
Cozinha parte menor – canto: 
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Parte Interna: 

 
Opções de puxadores, cor prata: 
 

 

TOTAL LOTE 03 
R$ 14.375, (quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais) 

LOTE 04 

12 BASE EM GRANITO PARA COZINHA 
AMERICANA. 

UNID 01 700,00 R$700,00 
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-A base da cozinha americana deverá ser 
feita em granito preto igual ao da bancada 
com espessura de 2cm e altura de no 
mínimo 7 cm e no máximo 12. Deverá a 
base cobrir toda a parte aparente da 
cozinha que medirá no mínimo 5m. 
Conforme medidas e especificações do 
catálogo de imagens. 

IMAGEM PARA ITEM 12 
 

 
 

13 PIA/BANCADA DA COZINHA EM 
GRANITO E CUBA E INOX.  
-A bancada da cozinha americana será 
em L e deverá ser fabricada em granito 
preto de boa qualidade, com recorte para 
cuba e torneira, e também recorte 
rebaixado para cooktop 5 bocas com 
saída para mangueira de gás. 
-Deverá possuir guarnição de 9 cm e 
borda frontal de no mínimo 06 cm 
-A cor do granito deverá ser preta, com 
espessura de 2 cm. 
-O recorte será para uma cuba de no 
mínio 47 cm x 30 cm. 
-A cuba deverá ser embutida no granito, 
ter formato retangular. Deverá ser 

Conju
to. 

01 3.072,00 R$ 3.072,00 
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fabricada em Aço Inox Polido 430, 
medindo pelo menos 47x30 cm, com 0,5 
mm de espessura, com no mínimo 14 cm 
de profundidade e máximo de 17 cm. 
Conforme medidas e especificações do 
catálogo de imagens. 
-Deverá ser afixada por silicone na cor do 
granito. 
-A empresa que confeccionar a bancada 
deverá fornecer a cuba em aço inox junto 
e instalada. 
-Marca de Referência para cuba: 
Tramontina, Brinovar e Tubrax. 

IMAGEM PARA ITEM 13 
Cuba Inox e bancada: 

 

 
TOTAL LOTE 04  

R$ 3.772,00 (três mil setecentos e setenta e dois reais). 

VALOR TOTAL DOS LOTES  
R$  57.735,00 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais).. 
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O total dos itens estima-se R$ 57.735,00 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e cinco 

reais). 

 

6.   CONDIÇÕES DOS ITENS 

6.1 Os itens deverão possuir garantia do fabricante de no mínimo 12 meses contra defeitos 

de fabricação e montagem.  

6.2 Os objetos devem ser/estar adequadamente transportados e acondicionados, de forma 

a evitar quebras, entortamento/encurvamento, riscos, rachaduras, lascas, ou perda de 

qualidade dos materiais, devendo estar em perfeitas condições de uso no momento da 

entrega, ou seja, na entrega instalada; 

6.3. Devem ser entregues de acordo com as especificações do contrato, com todas as 

peças necessárias para a montagem dos mesmos, que deverão ser montados pela 

contratada. 

 

7.  DA ENTREGA 

7.1 O prazo de entrega/instalação dos objetos é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos 

após o recebimento da Solicitação de Compra. 

7.2 Os objetos deverão ser entregues na nova sede da Câmara de Vereadores,  localizada 

na Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, CEP: 85750-000, município de Planalto-

PR, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13:30h às 17:00h; 

7.3 Os itens serão recebidos, por responsável do acompanhamento e fiscalização do 

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

7.4 Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
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substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

7.5 Antes da Fabricação dos móveis, deverá a Contratada com data e hora agendados com 

o Secretário Responsável, o presidente da Câmara de Vereadores ou pessoa por ele 

designada, comparecer à sede da Câmara com amostras de cores, MDF, puxadores e aço 

para escolha das cores. 

7.6 Nas mesmas condições a Contratada ganhadora do Lote 04, deverá comparecer à 

sede da Câmara com amostras de Granito e de pia (podendo ser por catálogo) para 

escolha das cores e modelos. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

escolher as cores dos objetos e acompanhar/conferir  a instalação; 

8.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

8.1.3  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor da Secretaria de 

Administração; 

8.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital; 

8.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

9.2. Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, procedência 

e garantia;  

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

9.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vierem a causar ao Município 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

9.7. Substituir no prazo de 15 (quinze) dias úteis o item que for considerado defeituoso 

pelo requisitante; 

9.8. Apresentar documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, 

sempre que solicitado, ou reparar o mal instalado; 

9.9. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de 

Referência; 
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9.10. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas 

obrigações; 

9.11. Responsabilizar-se pelo transporte e instalação apropriados dos produtos, assumindo 

exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até 

o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete. 

 

10. SUBCONTRATAÇÃO  

 

 A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas.   

 

11. CUSTO ESTIMADO  

 O custo estimado global da presente contratação é de R$ 57.735,00 (cinquenta e sete mil 

setecentos e trinta e cinco reais). Os valores estimados supracitados não implicam em 

previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a 

solicitação e aquisição dos itens;  

 O custo estimado da contratação foi apurado de acordo com cotação de preços por meio 

de orçamentos e o valor final foi obtido pela média dos valores. Cabe Destacar que não 

buscou-se valores dos móveis, somente do granito e da cuba no Banco de Preços e em 

outros contratos por se tratar de móveis planejados, com medidas específicas, sendo que a 

comparação de valores poderia sair prejudicada em razão das especificações de 

tamanhos, cor, local de entrega. Sendo assim, para um correto e justo lançamento de 

preços, buscou-se orçamento no município e em cidades vizinhas para compor o valor. 

 

12. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

avaliada pelo Secretario de Administração desta municipalidade, Marcelo Felipe Schmitt.
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13.TABELA COMPARATIVO DE VALORES. 

A pesquisa na Internet e no Banco de Preços, foi tão somente para saber o preço do 

metro quadrado do granito, não sendo esses orçamentos usados para compor o valor, pois 

em ambas pesquisas não consta o valor de transporte, instalação e insumos como cola, 

silicone, abrasivos, mão de obra para recorte e instalação. 

 

Compôs-se os valores menor valor para um justo lançamento. 

 

Empresa 01: Nelsir Antonio De Conti e CIA LTDA. (Plamovel). 

Empresa 02: GS Móveis Planejados  

Empresa 03: SM Planejados. 

Empresa 04: Gevil Móveis. 

Empresa 05: Marmoraria Ollow 

Banco de Preços 

Internet 

 

 

Valores m² para 

cuba e granito 

Internet Banco de 

Preços 

Cuba  387,22 224,88 

Granito m²  350,00 482,39 

 

 

LOTE 01   

Item 01 Nelsir 02 GS 03 SM 04 Gevil 05 Ollow  Menor Valor  

01 7.530,00 7.500,00 7.000,00 6.920,00   6.920,00  

02 4.215,00 13.000,00 5.200,00 4.250,00   4.215,00  

03 17.470,00 10.500,00 15.200,00 13.820,00   10.500,00  

04 1.020,00 2.500,00 1.600,00 750,00   750,00  
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 Total 22.385,00  

Item 01 02 03 04 05    

05 2.893,00 11.000,00 7.000,00 5.100,00   2.893,00  

06 2.290,00 3.000,00 2.800,00 2.450,00   2.450,00  

07 870,00 1.500,00 1.300,00 1.560,00   870,00  

08 7.530,00 6.500,00 7.300,00 7.100,00   6.500,00  

09 4.490,00 4.800,00 5.800,00 7.900,00   4.490,00  

 Total 17.203,00   

Item 01 02 03 04 05    

10 3.320,00 10.000,00 4.900,00 4.600,00   3.320,00  

11 11.055,00 20.500,00 16.200,00 15.440,00   11.055,00  

 Total 14.375,00  

Item 01 02 03 04 05    

12  700,00 1.280,00    700,00  

13  9.000,00 3.920,00  3.072,00  3.072,00  

       Total 3.772,00  

 

 

 

Planalto, 18 de agosto de 2022. 

 

Marcelo Felipe Schmitt  

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 

 


