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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Indústria/Comércio e Turismo, Secretaria de Cultura/Esportes, 

Secretaria de Serviços Rodoviários,  Secretaria de Assistência Social e Obras e 

Serviços Urbanos  e Secretaria da Agricultura. 

2. OBJETO 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de vidros 

temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de empresa para, à 

medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação, remanejamento 

(espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e 

silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais, observadas as 

características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas 

no edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Marcelo Felipe Schmitt. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1 Fazem-se necessário a aquisição e instalação dos referidos itens, para atender 

às demandas emergenciais sendo necessidades de todas as Secretarias 

pertencentes a esta Administração, a manutenção do sistema de vidraçaria. É de 

fundamental importância para a conservação dos prédios públicos (Prefeitura, 

Escolas e CMEI’s, UBS) a manutenção/ troca de vidros, visto que muitos são os 

vidros que trincam ou quebram, requerendo a substituição tanto por questões de 

segurança, preservação de materiais/locais e conforto dos servidores e usuários das 

referidas Secretarias. 

4.2. O valor estimado dos itens tem como base o menor preço obtido entre três 

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas: KM VIDROS, 

GONÇALVES E EBRES LTDA E MICIMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMERCIO, 

juntamente com pesquisa no banco de preços. 

4.3. Servidor responsável pela cotação de preços: Marcelo Felipe Schmitt.  
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DOS OBJETOS: 

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 Vidro 4mm, comum, canelado, 
incolor. Incluída instalação. 

13 M² R$ 160,00 R$ 2.080,00 

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor 
Incluída instalação. 

65 M² R$ 150,00 R$9.750,00 

03 Vidro 4mm, comum, liso, fumê 
Incluída instalação. 

65 M² R$ 170,00 R$11.050,00 

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor 
Incluída instalação. 

52 M² R$ 150,00 R$7.800,00 

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê 
Incluída instalação. 

52 M² R$ 165,00 R$8.580,00 

06 Vidro 6mm, temperado, liso, 
incolor. Incluída instalação 

40 M² R$ 190,00 R$7.600,00 

07 Vidro 6mm, temperado, liso, fumê.  
Incluída instalação 

40 M² R$ 230,00 R$9.200,00 

08 Vidro 8mm, temperado, liso, 
incolor. Incluída Instalação. 

32 M² R$ 242,00 R$7.744,00 

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.  
Incluída instalação. 

32 M² R$ 288,00 R$9.216,00 

10 Vidro 10mm, temperado, liso, 
incolor. Incluída Instalação. 

50 M² R$ 312,00 R$15.600,00 

11 Vidro 10mm, temperado, liso, 
fumê.  Incluída instalação. 

50 M² R$ 385,00 R$19.250,00 

12 Aquisição de porta, tipo de correr, 
material vidro blindex temperado, 
incolor, espessura do vidro: 10mm. 
Dimensões: largura 3,50cm, altura 
2,20 cm. Características adicionais: 
quatro folhas sendo duas fixa e 
duas com abertura, kit fechadura 
com puxador em “S” em alumínio 
de 30 cm, trilho em alumínio na cor 
branca com todas as ferragens, em 
alumínio, necessárias para seu 
perfeito funcionamento. A porta 
deve ser entregue instalada em 
local indicado pelo Município. 

1 UN R$2.848,00 R$ 2.848,00 

13 Aquisição de porta, tipo de correr, 
material vidro blindex temperado, 
incolor, espessura do vidro: 10mm. 
Dimensões: largura 5,80cm, altura 
2,40 cm. Características adicionais: 
quatro folhas sendo duas fixa e 

2 UN R$4.757,74 R$ 9.515,48 
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duas com abertura, kit fechadura 
com puxador em “S” em alumínio 
de 30 cm, trilho em alumínio na cor 
branca com todas as ferragens, em 
alumínio, necessárias para seu 
perfeito funcionamento. A porta 
deve ser entregue instalada em 
local indicado pelo Município. 

14 Aquisição de porta, tipo de correr, 
material vidro blindex temperado, 
incolor, espessura do vidro: 10mm. 
Dimensões: largura 3,80cm, altura 
2,40 cm. Características adicionais: 
quatro folhas sendo duas fixa e 
duas com abertura, kit fechadura 
com puxador em “S” em alumínio 
de 30 cm, trilho em alumínio na cor 
branca com todas as ferragens, em 
alumínio, necessárias para seu 
perfeito funcionamento. A porta 
deve ser entregue instalada em 
local indicado pelo Município. 

2 UN R$3.254,45 R$ 6.508,90 

15 Aquisição de porta, tipo de correr, 
material vidro blindex temperado, 
incolor, espessura do vidro: 10mm. 
Dimensões: largura 2,20cm, altura 
2,15 cm. Características adicionais: 
quatro folhas sendo duas fixa e 
duas com abertura, kit fechadura 
com puxador em “S” em alumínio 
de 30 cm, trilho em alumínio na cor 
branca com todas as ferragens, em 
alumínio, necessárias para seu 
perfeito funcionamento. A porta 
deve ser entregue instalada em 
local indicado pelo Município. 

2 UN R$2.035,90 R$ 4.071,80 

TOTAL R$130.814,18 

O valor total estimado da contratação é de R$ 130.814,18 (cento e trinta 

mil oitocentos e catorze reais e dezoito centavos). 

6. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A empresa vencedora do certame deverá, mediante solicitação da Secretaria 

que requisitar os serviços, ir ao local, ver o tipo de vidro e fazer a medição daqueles 

a serem substituídos ou instalados, para fabricação correta; 
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6.2. Entregar / instalar o objeto, no prazo máximo em 10 (dez) dias úteis, nos locais 

previamente estabelecidos pelas Secretarias Solicitantes, o prazo será contado a 

partir da emissão/recebimento da solicitação emitida pela Secretaria; 

6.3.  A Contratada deverá fornecer funcionário capacitado para a prestação do 

serviço, bem como, todo material necessário para colocação do objeto, como 

exemplo massa, silicone, equipamentos e ferramentas, de acordo com cada 

especificação de vidro; 

6.4.  Será de obrigação da Contratada o fornecimento dos equipamentos de 

Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva – EPC, aos funcionários que 

executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável 

pela segurança dos mesmos; 

6.5. A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento 

de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e 

taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas diretas e indiretas 

decorrentes de mão de obra, transporte e deslocamento, materiais e equipamentos 

correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros 

e quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento 

de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato; 

6.6. Os materiais deverão ser entregues/instalados pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE de 2ª a 6ª feira, em horário comercial das 7:30h às 11:30h e das 13:30h 

as 17:30h, em local e horário a ser agendado com a Secretaria Solicitante; 

6.7. A contratada deverá apresentar comprovante de destinação ambientalmente correta, 

dos vidros descartados, conforme política nacional dos resíduos sólidos;  

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

8. DA GARANTIA  

8.1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 26, o consumidor tem 

direito de reclamar e solicitar reposição sem custos até 30 dias após a partir da data 

de entrega de serviço ou produto não durável e 90 (noventa) dias para duráveis, 

caso em que o vidro se encaixa. Assim, a Contratada deve dar garantia de três 

meses para a instalação e, havendo qualquer erro de instalação ou dano nos vidros, 
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deverá refazer a obra com o fornecimento de novos produtos bem como oferecer a 

manutenção sem qualquer custo. 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada 

de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 

9.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome 

da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Os objetos/vidros, deverão ser novos (1ª linha) e atender os dispositivos da 

Lei 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor.  

10.2. Os objetos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante 

devendo garantir proteção durante transporte e instalação; constar identificação do 

produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.  

10.3. Qualquer dano que vier a ocorrer durante o transporte correrá por conta da 

contratada, devendo a mesma repor o objeto danificado ou, ainda, caso algum 

produto não corresponda ao exigido ou apresente defeitos que impeçam ou 

prejudiquem seu uso, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 

até 10 (dez) dias úteis contados da data da notificação expedida pela Secretaria, a 

sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da 

aplicação das sanções.  

10.4. A Secretaria requisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo, 

solicitar documentos ou informações relativas aos produtos ofertados. 

 

Planalto - PR, 30 de Setembro de 2022. 

 

 

MARCELO FELIPE SCHMITT 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

MARLI SALETE DIECKEL DE LIMA 

Secretária Municipal de Educação 
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ANGELA REGINA GARCIA CANEPPA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

MARLISE DIEFEMBACH 

Secretária Municipal de Indústria/Comércio e Turismo 

 

 

LIZANDRA CRISTINA BONI 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

WILLIAM FERNANDO KEGLER 

Secretário Municipal da Agricultura 

 

 

DIONE JUNIOR HELFER 

Secretário Municipal de Cultura/Esportes 

 

 

ANDERSON DELARES 

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários 

 

 

 

                    LUIZ CARLOS BONI 

Prefeito Municipal de Planalto 
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TABELA COMPARATIVA DE VALORES 

Item Quant. KM VIDROS MICEMETAL 

MULLER 

GONÇALVES 

E EBRES 

LTDA 

TOTAL 

1 13  

M² 

200,00 210,00 160,00 160,00 

2 65 

 M² 

187,00 190,00 150,00 150,00 

3 65 

 M² 

230,00 234,00 170,00 170,00 

4 52 

M² 

350,00 370,00 150,00 150,00 

5 52 

M² 

405,00 430,00 165,00 165,00 

6 40 

M² 

400,00 426,00 190,00 190,00 

7 40 

M² 

470,00 493,00 230,00 230,00 

8 32 

M² 

430,00 454,00 242,00 242,00 

09 32 

M² 

535,00 557,00 288,00 288,00 

10 50 

M² 

480,00 578,64 312,00 312,00 

11 50 

M² 

570,00 781,22 385,00 385,00 

12 1 

UNID 

5.050,00 5.288,60 2.848,00 2.848,00 

13 2 

UNID 

14.800,00 17.043,84 9.515,48 9.515,48 

14 2 

UNID 

10.460,00 12.009,68 6.508,90 6.508,90 

15 2 

UNID 

6.240,00 7.466,62 4.071,80 4.071,80 

 

 


