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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Administração. Secretaria de Assistência Social, 

Secretaria de Cultura, Secretaria de Industria, Comercio e Turismo e Secretaria de 

Educação.  

 

2. OBJETO: 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ENTRE ELES ARRANJOS 

DE FLORES NATURAIS, ARTIFICIAIS, aluguel de móveis e objetos de decoração  

(cachepôs, aparador, bancos, cristaleiras, tapetes), PARA EVENTOS A SEREM 

REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  

PLANALTO-PR, para aquisição parcelada, durante a vigência do contrato, conforme 

necessidade desta Secretaria, observadas as características e demais condições 

definidas neste edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Rudinei Paulo Marques Correa, Zenaide Salete Gallas Werle, Jair Dilceu Weich, 

Andreia Elaene Barros e Érica Tomazoni. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada, 

no Fornecimento de Arranjos de Flores Naturais, Arranjos de Flores Artificiais, 

aluguel de móveis e objetos de decoração (cachepôs, aparador, bancos, cristaleiras, 

tapetes), para serem utilizados no  Salão Múltiplo Uso e Centro Cultural Professor 

Ernesto José Machado de Souza, na realização de eventos. 

4.2. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre 

três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em 

anexo ao Termo de Referência. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

Item Objeto Quant. Unid. Preço 
máximo 
unitário 

Preço máximo 
total 

01 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 45 rosas e/ou flores do campo e 
mini flores do campo, bolas belgas 

07 UN R$450,00 R$3.150,00 
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tamanho grande (amarelas e brancas), 
crisântemos e mini crisântemos, 1 pacote 
de gipsofila (mosquitinho), 2 pacotes de 
hastes de tango(complemento verde), 2 
florais(para cravar as flores). 
Vaso grande. 

02 Arranjo grande de antúrios, contendo    40 
flores em média, 3 pacotes de 
complemento verde, 2 florais(para cravar 
as flores). 
Vaso grande. 

02 UN R$450,00 R$900,00 

03 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 20 rosas e/ou flores do campo, mini 
flores do campo, bolas belgas tamanho 
médio (amarelas e brancas), crisântemos e 
mini crisântemos, 1/2 pacote de 
gipsofila(mosquitinho), 2 pacotes de hastes 
de tango(complemento verde), 2 
florais(para cravar as flores).  
Vaso médio. 

10 UN R$240,00 R$2.400,00 

04 Arranjos de flores naturais, contendo em 
média 10 rosas e/ou ½ pacote de flores do 
campo, mini flores do campo, bolas belgas 
tamanho pequeno (amarelas e brancas), 
crisântemos e mini crisântemos, 3 galhos 
de gipsofila(mosquitinho), 1 pacote de 
hastes de tango(complemento verde), 1 
floral(para cravar as flores).   
Vaso pequeno. 

18 UN R$85,00 R$1.530,00 

05 Arranjos de flores artificiais, 3 maços de 
flores contendo 9 botões cada, 6 galhos de 
complemento verde, 3 pacotes de argila, 1 
vaso de cerâmica, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso grande. 

09 UN R$185,00 R$1.665,00 

06 Arranjos de flores artificiais, 2 maços de 
flores contendo 9 botões cada, 5 galhos de 
complemento verde, 2 pacotes de argila, 1 
vaso de acrílico, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso médio. 

05 UN R$105,00 R$525,00 

07 Arranjos de flores artificiais, 1 maço de 
flores contendo 6 botões cada, 3 galhos de 
complemento verde, 3 pacotes de argila, 1 
vaso de plástico, 1 pacote de musgo e 3 
ramos verdes. Vaso pequeno. 

12 UN R$58,00 R$696,00 

08 Mão de obra/decoração; incluindo, 
colocação, organização e retirada. 

126 H  
R$50,00 

R$6.300,00 
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Mesa de honra com arranjos de flores, 
painéis de parede, cobertura de paredes 
com tecidos, aluguel de móveis e objetos 
de decoração  (cachepôs, aparador, bancos, 
cristaleiras, tapetes). 

TOTAL R$17.166,00 

Valor total para a contratação no valor de R$17.166,00 (Dezessete mil seiscentos e sessenta 
e seis reais).  
 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme 

calendário definido pela Secretaria de Administração, com início imediato após o 

recebimento do requerimento formal que deverá ser enviado com 05(cinco) dias de 

antecedência.  

6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as 

seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria solicitante; 

b) Data e local do evento; 

c) Definição e quantidade da decoração desejada; 

d) Assinatura da secretária responsável; 
6.3. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a entrega do objeto, com a 

apresentação da respectiva nota fiscal; 

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos serviços 

caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações 

previstas no subitem. 

6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 

para a empresa vencedora do certame. 

6.6. Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

6.7. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos bens, 

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 CONTRATO 

 7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e 
avaliado pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 
 

 

 

Planalto - PR, 13 de Dezembro de 2018. 

 

 

Rudinei Paulo Marques Correa 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Zenaide Salete Gallas Werle 

Secretaria de Assistência Social 

 

 

Jair Dilceu Weich 

Secretaria de Cultura 

 

 

Andreia Elaene Barros 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

 

 

Érica Tomazoni 

Secretaria de Educação 

 

 
Inácio José Werle 

Prefeito 


