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ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 002/2019 

 

1. DO OBJETO 

1.1 É objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de serviços 

visando aquisição de móveis planejados e sob medida para a sede da 

Câmara Municipal de Vereadores do município de Victor Graeff/RS. 

1.2 Execução dos móveis planejados e sob medida para os seguintes ambientes 

na sede do Poder Legislativo do município de Victor Graeff, assim descritos: 

Sala da Recepção; Sala da Presidência; Sala da Assessoria Jurídica; Sala da 

Tesouraria; WC feminino e masculino (funcionários); Sala de Arquivo; Sala de 

Apoio; Salas dos Vereadores (Comissões Permanentes – CCJ e COFE); 

Cozinha; Sala do Plenário; WC Feminino/Social; WC Masculino/Social; Sala 

Foyer. 

1.3 A presente contratação será via Tomada de Preços – Edital nº 002/2019 em 

regime de empreitada por preço global, execução indireta, com a entrega 

dos bens móveis planejados e sob medida, de acordo com o projeto básico e 

demais especificações técnicas que integram este edital, período de 03 (três) 

meses. 

1.4 A Contratada deverá disponibilizar material e mão de obra necessária para a 

execução e entrega dos bens móveis, objetos da presente licitação. 

1.5 Os profissionais deverão possuir capacidade física e qualificação que os 

capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

1.6 A empresa contratada será responsável pela alimentação, transporte, 

fornecimento e fiscalização de uniforme, crachás e EPIs específicos para 

cada profissional, para execução do objeto da presente licitação. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES: 

2.1 O presente certame é composto por 14 (quatorze) lotes, conforme tabela 

abaixo: 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

 
 

N° Lote Descrição Lote n° Item Descrição do Item Quant.

1 Recepção 1.1

Mesa da secretária. Móvel 100% MDF composto de mesa e gaveta: confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura acabamento em ambas as faces, como detalhado no projeto onde a espessura do móvel é de 42 mm, é utilizado o 

duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Gaveta com sistema click e fechadura com 

chave,  com corrediça metálica, abaixo espaço para CPU. O móvel possui duas tonalidades de lâmina, a amadeirada faz o 

fechamento e a linho cinza no restante do móvel. Medidas gerais: 1,80x0,70x1,05. Favor conferir todas as medidas no local 

antes da execução dos móveis. Conforme  página 02, 03, 04, 05 e 06.

1

1 Recepção 1.2

Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto por um móvel em L para computadores com espaço para armazenagem de 

podutos: Tampo com espessura  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm, laterais, e portas confeccionado 

em fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda  na cor do 

tampo. Sistema click para portas, sendo 4 no total, prateleiras internas e saia para esconder fios, como exemplificado em 

projeto.  Medida: 5,45x0,50x0,75.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme  02, 03, 

04, 05 e 06.

1

2 Recepção 1.3

Painel 100% MDF na cor amadeirada (Pode ter emenda de lâminas). Medida: 1,19x 0,018 x 3,25. A medida pode ter alterações, 

devido a parede ser inclinada. Acabamento com fita borda  na cor do do tampo. Passar as tomadas para frente do móvel.  

Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme página 02, 03, 04, 05 e 06.

1

2 Sala Presidência 2.1

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza,  composto de mesa, gaveta e espaço para CPU: confeccionado em fibra de madeira 

MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, tampo (detalhado no projeto) com espessura do móvel  de 42 

mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Gaveta com sistema 

click e fechadura com chave,  com corrediça metálica, abaixo espaço para CPU. Tampo saia para fechamento da mesa. Lateral 

da mesa fixada no painel da parede. Medidas gerais: 2,05x0,70x0,75.  Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 07, 08, 09, 10 e 11.

1

2 Sala Presidência 2.2

Balcão baixo em L. Móvel 100% MDF na cor branca, e rodapé na cor amadeirada. Composto de 6 portas com sistema click 

(Atrás da mesa) e 3 portas de correr (na lateral da mesa) prateleiras internas. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 

mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do do tampo.  Medidas gerais: 

2,41x0,38x0,50 e 1,28x0,40x0,50 . Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 

07, 08, 09, 10 e 11.

1

2 Sala Presidência 2.3

Balcão alto com prateleiras. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 3 portas com sistema click com prateleiras internas. 

Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita 

borda. Prateleiras  com espessura  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na 

cor do do tampo.  Medidas gerais do móvel com portas: 1,20x0,40x0,45.  2 prateleiras de 1,42x0,40x0,042 e 1 prateleira de 

262x0,40x0,042.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.Conforme página 07, 08, 09, 10 e 11.

1

2 Sala Presidência 2.4

Painel atrás do móvel alto. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura. Medida de 2,62x0,018x2,52. Passar as tomadas para frente do móvel.  Favor conferir todas as medidas no local 

antes da execução dos móveis. Conforme página 07, 08, 09, 10 e 11.

1

2 Sala Presidência 2.5
Painel acima do balcão baixo. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura. Medida de 2,83x0,018x0,62. Passar as tomadas para frente do móvel. Conforme página 07, 08, 09, 10 e 11.
1

3

Sala de 

Assessoria 

Juridíca

3.1

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de mesa, gaveta e espaço para CPU: confeccionado em fibra de madeira 

MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, tampo (detalhado no projeto) com espessura do móvel  de 42 

mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda  na cor do do tampo. Gaveta com sistema 

click e fechadura com chave,  com corrediça metálica, abaixo espaço para CPU. Tampo saia para fechamento da mesa. Lateral 

da mesa fixada no painel da parede. Medidas gerais: 1,90x0,70x0,75.  Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 12, 13, 14, 15 e 16.

1

3

Sala de 

Assessoria 

Juridíca

3.2

Balcão baixo em L. Móvel 100% MDF na cor branca, e rodapé na cor amadeirada. Composto de 2 portas com sistema click 

(Atrás da mesa) e 3 portas de correr (na lateral da mesa) prateleiras internas. Confeccionado em fibra de madeira MDF de18 

mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do do tampo.  Medidas gerais: 

0,93x0,37x0,50  e 1,40x0,40x0,50 .  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 

12, 13, 14, 15 e 16.

1

3

Sala de 

Assessoria 

Juridíca

3.3

Armário. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de prateleiras internas e 2 portas de correr. Confeccionado em fibra de 

madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda  na cor do do tampo.  

Medidas gerais: 1,50x0,50x2,40.   Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 

12, 13, 14, 15 e 16.

1

3

Sala de 

Assessoria 

Juridíca

3.4

Painel atrás das prateleiras. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura. Medida de 1,33x0,018x2,10. Passar as tomadas para frente do móvel.  Favor conferir todas as medidas no local 

antes da execução dos móveis. Conforme página 12, 13, 14, 15 e 16.

1

3

Sala de 

Assessoria 

Juridíca

3.5

Prateleiras. Móvel 100% MDF na cor branca. Prateleiras  com espessura  de 42 mm,  utilizado o duplamento da lâmina de 18 

mm. Acabamento com fita borda de espessura na cor do do tampo. Medida de 1,33x0,37x0,042.  Favor conferir todas as 

medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 12, 13, 14, 15 e 16.

3

4
Sala de 

Tesouraria
4.1

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de mesa, gaveta e espaço para CPU: confeccionado em fibra de madeira 

MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, tampo (detalhado no projeto) com espessura do móvel  de 42 

mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Gaveta com sistema 

click e fechadura com chave,  com corrediça metálica, abaixo espaço para CPU. Tampo saia para fechamento da mesa. Lateral 

da mesa fixada na parede. Medidas gerais: 1,90x0,70x0,75.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos 

móveis. Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

2

4
Sala de 

Tesouraria
4.2

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de mesa, gaveta e espaço para CPU: confeccionado em fibra de madeira 

MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, tampo (detalhado no projeto) com espessura do móvel  de 42 

mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Gaveta com sistema 

click e fechadura com chave,  com corrediça metálica, abaixo espaço para CPU. Tampo saia para fechamento da mesa. 

Medidas gerais: 1,90x0,70x0,75. Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 17, 

18, 19, 20, 21, 22 e 23.

1

4
Sala de 

Tesouraria
4.3

Balcão baixo em L. Móvel 100% MDF na cor branca, e rodapé na cor amadeirada. Composto de 3 portas com sistema click 

(Atrás da mesa) e 3 portas de correr (na lateral da mesa) prateleiras internas. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 20 

mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda de 20  e 50 mm de espessura na cor do do 

tampo.  Medidas gerais: 150x40x50  e 150x40x50 .  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. 

Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

2

4
Sala de 

Tesouraria
4.4

Armário. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de prateleiras internas e 2 portas de correr. Confeccionado em fibra de 

madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do do tampo.  

Medidas gerais: 1,50x0,50x2,60.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 17, 

18, 19, 20, 21, 22 e 23.

3

4
Sala de 

Tesouraria
4.5

Prateleiras. Móvel 100% MDF na cor branca. Prateleiras  com espessura  de 42 mm,  utilizado o duplamento da lâmina de 18 

mm. Acabamento com fita borda de espessura na cor do do tampo. Medida de 1,90x0,40x0,042.  Favor conferir todas as 

medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

4

4
Sala de 

Tesouraria
4.6

Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto por 6 gavetas com sistema click para abertura, .com corrediça metálica. Todo o 

móvel, laterais e gavetas confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, 

acabamento com fita borda na cor do tampo. Medida: 1,42x0,50x0,75. Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

1

4
Sala de 

Tesouraria
4.7

Painel atrás das prateleiras. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura. Medida de 1,42x0,018x2,05. Passar as tomadas para frente do móvel. Deixar espaçamento de 2 cm atrás para 

passagem de fios. Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

1
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4
Sala de 

Tesouraria
4.8

Prateleiras. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Prateleiras  com espessura  de 42 mm,  utilizado o duplamento da lâmina de 

18 mm. Acabamento com fita borda de espessura na cor do do tampo. Medida de 1,42x0,40x0,042.  Favor conferir todas as 

medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

4

4
Sala de 

Tesouraria
4.9

Painel para adesivos. Móvel 100% MDF na cor branca e moldura de 42 mm ao redor na cor amadeirada. Revestido com tecido 

EVA. Medida de 1,00x0,60x0,042.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 

17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

1

5 WC Femenino 5.1

Balcão. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 2 portas com sistema click e prateleiras internas. Confeccionado em 

fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do do 

tampo.  Medidas gerais: 0,70x0,62x0,52.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme 

página 24, 25 e 26.

1

5 WC Femenino 5.2
Ropadé de granito cinza corumbá. Medidas gerais: 0,70x0,025x0,10.  Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 24, 25 e 26.
1

5 WC Femenino 5.3
Painel 100 % MDF na cor branca com espelho colado. Medidas gerais: 0,70x0,025x1,00.  Favor conferir todas as medidas no 

local antes da execução dos móveis. Conforme página 24, 25 e 26.
1

6 WC Masculino 6.1

Balcão. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 2 portas com sistema click e prateleiras internas. Confeccionado em 

fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda na cor do do 

tampo.  Medidas gerais: 0,69x0,57x0,53.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme 

página 24, 25 e 26.

1

6 WC Masculino 6.2
Ropadé de granito cinza corumbá. Medidas gerais: 0,69x0,025x0,10. Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 24, 25 e 26.
1

6 WC Masculino 6.3 Painel 100 % MDF na cor branca com espelho colado. Medidas gerais: 0,69x0,025x1,00.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 24, 25 e 26.1

7 Sala de Arquivo 7.1

Armário de prateleiras. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de prateleiras:  com espessura do móvel  de 42 mm, é 

utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Medidas gerais: 2,99x0,45x3,28.  

Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 27, 28,29, 30 e 31.

1

7 Sala de Arquivo 7.2

Armário de prateleiras. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de prateleiras:  com espessura do móvel  de 42 mm, é 

utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda  na cor do do tampo. Medidas gerais: 

1,90x0,45x3,28.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 27, 28,29, 30 e 31.

1

7 Sala de Arquivo 7.3

Armário de prateleiras. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de prateleiras e espaço para um computador: com 

espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do 

tampo.O fechamento do fundo dos armários é dado por um painel Móvel 100% MDF na cor linho cinza de 18 mm. Medidas 

gerais: 1,90x0,45x3,28.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 27, 28,29, 30 

e 31.

1

8 Sala de Apoio 8.1

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de mesa. Com espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento 

da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Medidas gerais: 2,30x0,70x0,75. Conforme página 32, 

33,34, 35, 36 e 37.

1

8 Sala de Apoio 8.2

Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto por 3 gavetas com sistema click para abertura com corrediça metálica. 6 portas 

com sistema click para abertura. Todo o móvel, laterais e gavetas confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do tampo.Tampo com espessura do móvel  de 

42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo.  Medida: 

3,31x0,50x0,75.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 32, 33,34, 35, 36 e 

37.

1

8 Sala de Apoio 8.3

Balcão alto com prateleiras. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 3 portas com sistema click com prateleiras internas. 

Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita 

borda. Prateleiras  com espessura  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda  na 

cor do do tampo.  Medidas gerais do móvel com portas: 1,42x0,30x0,40.  2 prateleiras de 1,89x0,30x0,042 e 1 prateleira de 

3,31x0,30x0,042.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 32, 33,34, 35, 36 e 

37.

1

8 Sala de Apoio 8.4

Painel atrás do móvel alto. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de 

espessura. Medida de 3,31x0,018x1,75. Passar as tomadas para frente do móvel.  Favor conferir todas as medidas no local 

antes da execução dos móveis. Conforme página 32, 33,34, 35, 36 e 37.

1

9
Sala de 

Vereadores 1 e 2
9.1

Mesa. Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de mesa fixada no móvel. Com espessura do móvel  de 42 mm, é 

utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Medidas gerais: 1,70x0,70x0,75.  

Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 38, 39 e 40.

2

9
Sala de 

Vereadores 1 
9.2

 Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de 4 portas basculantes com abertura pelo sistema click, com recorte na porta 

de 35x2 cm para a colocação de documentos, e fechadura com chave. Espessura do móvel  de 18 mm, acabamento com fita 

borda na cor do tampo. Medidas gerais: 2,58x0,30x0,40. Abaixo das portas onde é fixada a mesa é utilizada uma laminha de 

18mm com 5cm de altura e recuada 5cm. Abaixo segue painel 100% MDF na cor linho cinza, com 18mm de espessura, 

deixando um espaço entre a parede e o painel de 3cm para passagem de fiação.  Medidas gerais: 2,58x0,018x0,70.  Favor 

conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 38, 39 e 40.

1

9
Sala de 

Vereadores 2
9.3

 Móvel 100% MDF na cor linho cinza, composto de 4 portas basculantes com abertura pelo sistema click, com recorte na porta 

de 35x2 cm para a colocação de documentos, e fechadura com chave. Espessura do móvel  de 18 mm, acabamento com fita 

borda  na cor do tampo. Medidas gerais: 2,59x0,30x0,40. Abaixo das portas onde é fixada a mesa é utilizada uma laminha de 

18mm com 5cm de altura e recuada 5cm. Abaixo segue painel 100% MDF na cor linho cinza, com 18mm de espessura, 

deixando um espaço entre a parede e o painel de 3cm para passagem de fiação.  Medidas gerais: 2,59x0,018x0,70.  Favor 

conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 38, 39 e 40.

1
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10 Cozinha 10.1

 Móvel baixo 100% MDF na cor linho cinza, espessura do móvel  de18 mm, acabamento com fita borda na cor do do tampo. 

Composto de 4 gavetas com abertura pelo sistema click e 3 portas com abertura pelo sistema click, e prateleiras internas. 

Espaço para o forno microondas (ver medidas do eletrodoméstico comprado) abaixo uma gaveta com abertura pelo sistema 

click e ao lado 2 portas com abertura pelo sistema click e prateleiras internas. Medidas gerais: 3,15x0,61x0,64. Rodapé  100% 

MDF na cor linho cinza,  Medidas gerais: 3,15x0,018x0,10. Tampo 100% MDF na cor linho cinza, espessura do móvel  de 18 mm, 

acabamento com fita borda na cor da lâmina. Medidas gerais: 1,64x0,018x 0,08. Favor conferir todas as medidas no local antes 

da execução dos móveis. Conforme página 41, 42, 43 e 44.

1

10 Cozinha 10.2

 Móvel alto 100% MDF na cor linho cinza. Composto de 1 prateleira  com espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o 

duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo, duas portas com abertura no sistema click, 

com prateleiras internas, espessura do móvel  de 18 mm, acabamento com fita borda na cor do do tampo, seguindo pela 

outra extremidade com 1 prateleira  com espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  

acabamento com fita borda  na cor do do tampo. Medidas gerais: 2,40x0,30. Altura das prateleiras de 30cm e das portas 65cm. 

Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 41, 42, 43 e 44.

1

10 Cozinha 10.3

Painel atrás da mesa. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura. 

Medida de 2,80x0,018x0,90. Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme página 41, 42, 

43 e 44.

1

10 Cozinha 10.4

Mesa. Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  

acabamento com fita borda  na cor do do tampo. Medida de 2,80x0,80x0,73. Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis.  Conforme página 41, 42, 43 e 44.

1

11 Plenário 11.1

Mesa em forma de U com iluminação. Duas bases afastadas 15 cm (fechamento da mesa) 100% MDF na cor amadeirada. (As 

lâminas internas podem ser 100% MDF na cor branca). Espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 

18 mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Medida de 7,00x0,042x0,68. Tampo (que pelo tamanho terá emenda 

de lâminna) e lateral de fechamento da mesa, 100% MDF  laca na cor branco fosca. Espessura do móvel  de 100 mm, é 

utilizado o duplamento da lâmina de  18mm,  acabamento com fita borda na cor do do tampo. Medida de 11,36x0,90x0,10. Ao 

encontro da lâmina amadeirada com o tampo em laca branca fosca , deverá estar instalada uma fita em led na cor branca 

(6000k) para efeito decorativo, em todo contorno da mesa (7 m). Para melhor apoio e estrutura será utilizda estrutura 

metalca para amarração do tampo com a base.Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  

Conforme página 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.

1

11 Plenário 11.2

Púlpito. 100% MDF laca na cor branco fosca. Espessura do móvel  de 18 mm,  acabamento com fita borda  na cor do do tampo. 

Com uma prateleira inerna como segue detalhamento no projeto. Medida de 0,90x0,50. Altura de 1,05 e 1,30.  Favor conferir 

todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme página 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.

1

11 Plenário 11.3

Móvel de apoio. 100% MDF na cor linho cinza. Espessura do móvel  de 18 mm,  acabamento com fita borda  na cor do do 

tampo. Espessura do tampo e apoio lateral (perna) de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  acabamento 

com fita borda  de espessura na cor do do tampo. O móvel possui metade de sua composição com 3 portas com abertura pelo 

sistema click, e prateleiras internas, e a ontra metade vazado com um painel de fechamento, afastado 5 cm da parede para 

passagem de fiação, possui uma porta (0,30x0,018x0,50) com sistema de abertura click  para acesso a parte da fiação. Medida 

de 2,85x0,40x0,75. Conforme página 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.

1

12 WC Feminino 12.1

Balcão. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 3 portas com sistema click e prateleiras internas. Confeccionado em 

fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda na cor do do 

tampo.  Medidas gerais: 1,15x0,57x0,57.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme 

página 52 e 53.

1

12 WC Feminino 12.2
Ropadé de granito cinza corumbá. Medidas gerais: 1,15x0,025x0,10. Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 52 e 53.
1

13 WC Masculino 13.1

Balcão. Móvel 100% MDF na cor branca. Composto de 3 portas com sistema click e prateleiras internas. Confeccionado em 

fibra de madeira MDF de 18 mm de espessura acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda  na cor do do 

tampo. Medidas gerais: 1,23x0,57x0,57.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis.  Conforme 

página 54 e 55.

1

13 WC Masculino 13.2
Ropadé de granito cinza corumbá. Medidas gerais: 1,23x0,025x0,10. Favor conferir todas as medidas no local antes da 

execução dos móveis. Conforme página 54 e 55.
1

14 Foyer 14.1

Painel 100% MDF na cor amadeirada com iluminação. Medida: 3,95x 0,018 x 41,5 (Painel com emenda de lâminas). 

Acabamento com fita borda na cor do do tampo. Passar as tomadas para frente do móvel. O painel é afastado 5cm para 

passagem de fiação. No painel estão sobrepostos quadrados de 90cmx90cm com espessura de 2,5cm (3 unidades),  

45cmx45cm com espessura de 4,2cm, nele deverá ser instalado fita led na cor branca para efeito de iluminação (6000k) (11 

unidades) e retangulos 45cmx90cm com espessura de  1,8cm (7 unidades) colocados de forma aleatória conforme 

detalhamento no projeto.  Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Conforme página 56, 57 e 

58.

1

14 Foyer 14.2

Móvel 100% MDF na cor amadeirada. Balcão em forma de triângulo. Medida: 1,50x 1,10 x 0,75. Espessura do móvel  de 18 mm, 

acabamento com fita borda  na cor do do tampo. composto de  2 portas com abertura pelo sistema click, e prateleiras 

internas. Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. Acima painel em forma de triângulo (terá 

emenda de lâminas). Medida: 2,18x 0,018 x 3,35. Favor conferir todas as medidas no local antes da execução dos móveis. 

Conforme página 56, 57 e 58.

1

14 Foyer 14.3

Móvel 100% MDF na cor linho cinza. Com espessura do móvel  de 42 mm, é utilizado o duplamento da lâmina de 18 mm,  

acabamento com fita borda na cor do do tampo. Composto uma floreira com altura de 75cm e acento em cada extremidade 

com altura e profundidade de 40cm . Medida geral: 1,30x 1,80. A floreira e sua base devem ser reforçadas com estrutura 

métalica. As lâminas internas poder ser  100% MDF na cor branca.Favor conferir todas as medidas no local antes da execução 

dos móveis.  Conforme página 56, 57 e 58.

1

14 Foyer 14.4 Almofadas de courvin na cor preta. Medida geral:1,80x 0,40 x 0,08  Conforme página 56, 57 e 58. 2
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3. DA METODOLOGIA DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MÓVEIS: 

3.1 A metodologia da execução e entrega dos bens móveis sob medida e 

planejados seguirá o Projeto de Móveis elaborados pela Arquiteta e 

Urbanista – TÁBARA VARISSA PETRY – CAU A64875-2 e, de modo que 

venham atender às necessidades dos vereadores e servidores dessa Casa de 

Leis e, em especial a Comunidade de Victor Graeff no tange a comodidade e 

praticidade do dia a dia na execução dos trabalhos legislativos. 

 

3.2 Caso os bens móveis não atendam aos requisitos dispostos e exigidos no 

Projeto e não sejam aceitos pela Fiscalização do Contratante, a empresa 

deverá realiza-los novamente, sem ônus ao Contratante. 

 

4. DO AGENDAMENTO NA ENTREGA DOS BENS MÓVEIS: 

4.1 O agendamento para a entrega dos bens móveis deverá ser previamente 

consultado com cada setor da Câmara de Vereadores, no horário das 7h 

30min às 11h 30min (manhã) e das 13h às 17h (tarde), conforme contatos 

especificados na tabela abaixo: 

 

SETOR CONTATO FONE (54) 

TESOURARIA Jorge Luiz Berwig 99122-7349 
ASSESSSORIA JURÍDICA Dra. Vera Cecília Wentz 3338-1264 

PLENÁRIO DE REUNIÕES Bárbara Morgana Dahse 3338-1264 
RECEPÇÃO Daiane Iara N. Weber 3338-1264 

 

5. DO LOCAL DE ENTRAGA DOS BENS MÓVEIS: 

5.1 Os bens móveis, objeto de licitação, deverão ser entregues e instalados na 

sede da Câmara Municipal de Vereadores, sito a Rua Fridholdo Fischer, nº 

567 – Centro – município de Victor Graeff/RS. 

 

6. DO VALOR ESTIMADO: 

6.1 O valor total, estimado pela Câmara Municipal para o objeto a ser 

contratado, é de R$ 131.999,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e 

noventa e nove reais) considerando a média dos menores preços cotados na 

pesquisa de mercado realizada pelo Poder Legislativo. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 Demais informações e esclarecimentos referentes ao objeto do presente 

certame, deverão ser solicitados diretamente na Câmara de Vereadores via 

fone (54) 3338-1264 e ou no Portal do Poder Legislativo 

www.cmvictorgraeff.com.br/Publicações/Editais, na forma e no prazo 

especificado nos itens 12.8 e 12.9 do Edital. 

 

Câmara Municipal de Vereadores – V. Graeff/RS, 17 de Maio de 2019. 

 

 

MARCIO PINTO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

http://www.cmvictorgraeff.com.br/Publicações/Editais

