
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 

CNPJ  76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 

Fones: (046) 3555-1331 

          85750-000                   -     PLANALTO      -              PARANÁ 
 

 

 

 Página 1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 
Contratação de empresa para locação de decoração natalina, incluindo o transporte e 

serviços para montagem, instalação, manutenção e retirada da decoração no município de Planalto 
– PR. 

 
2- SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL – Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  
 
 
2.1. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA - Jair Dilceu Weich. 
 
 

3 – JUSTIFICATIVA: 

 
                    O Natal é uma festa secular e que chegou ao Brasil junto com os primeiros 
colonizadores Europeus, acabando por se tornar a principal festa cristã de nosso País. Além disso 
se tornou um período mágico em que o Papai Noel vem nos trazer presentes. E essa tradição 
também se mantém até os dias atuais. Por outro lado, o período do Natal tornou-se também um 
fator econômico preponderante para a comercialização dos mais diversos tipos de produtos, 
alcançando toda a cadeia produtiva. Gerando negócios e empregos em todos os segmentos. E é 
no Natal que podemos perceber de forma mais adequada a influência desse fluxo de pessoas na 
pujança de nossa economia. E esse fluxo, nesse que é o melhor período de negócios do ano, 
ocorre muito em função da cidade estar devidamente preparada para atrair esse público. E isso só 
acontece com um planejamento adequado e com os investimentos necessários para realizar uma 
grande festa natalina, com eventos e cores nas principais avenidas e locais de nossa cidade. 
Sendo assim temos uma festa religiosa, lúdica e econômica cuja adequada preparação se torna 
vital para os rumos de nossa cidade em um ano que se encerra e outro que inicia. 

 

4– CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

 
Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, haja vista a necessidade de manter 

a qualidade e padrão dos bens a serem locados. É inadmissível imaginarmos que um projeto de 
decoração gigantesco, com centenas de itens possam ser fornecidos por empresas distintas e 
ainda assim manter-se a mesma qualidade e padrão nos produtos. Além disso é imprescindível 
que a logística de entrega dos produtos obedeça a um padrão único sob pena de prejudicar a 
instalação dos mesmos pela empresa licitada para este fim. O que no nosso ver só é possível 
atingir a qualidade necessária sob o controle de um único fornecedor. A mesma argumentação é 
válida para a contratação da empresa para instalar a decoração. Sendo imprescindível que uma 
única empresa efetue toda a instalação sob pena de corrermos risco quanto aos prazos e 
qualidades necessários para um evento desta magnitude.  
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4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
                        
                As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação de qualificação técnica.  
 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu ou fornece de maneira 
satisfatória produtos/serviços de complexidade tecnológica e operacional de 
características semelhantes ao objeto da presente licitação. 

b)  Indicação de responsável técnico junto ao CREA, indicado pela licitante.  
                    c) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado com a empresa licitante; 
                    d) Atestado de visita técnica ou declaração de dispensa junto aos locais onde serão 
instalados os elementos decorativos e pontos de medição de energia disponíveis, obrigatoriamente 
emitido pela Secretaria Municipal de Cultura de Planalto. A visita deverá ser efetuada com 
acompanhamento de servidor indicado pela referida Secretaria. 
                     
                Declaração subscrita pelo representante legal da licitante de que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 
                    a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
                    b) Que não está suspenso de contratar com a Administração Pública; 
                    c) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei 
Federal nº8.666/93 de 21 de junho de 1993. 
                    – Declaração, em atendimento à norma do inciso XXXIII do Art.º 7º da Constituição 
Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
nos termos dos anexos do Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002. 
                    – Declaração expressa de que o licitante tem pleno conhecimento do objeto licitado e 
anuência das exigências constante no edital e seus anexos. 
                    
   

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:   

                               
                  - O material locado deverá ser entregue instalado no Município de Planalto nos locais 
indicados pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 

Todas as decorações deverão estar prontas e funcionando em até 05(cinco) dias após a 
assinatura do contrato de em seguida serão executados testes conforme cronograma 
definido pela Secretaria Municipal de Cultura, para conferir o funcionamento.  

- A desinstalação deverá ser obrigatoriamente realizada a partir do dia 07 de janeiro de 2021 e 
finalizado no prazo máximo de 15 dias úteis. 
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4 – FORMA DE PAGAMENTO:   

 
-O pagamento do valor devido será realizado, mediante nota fiscal, da seguinte forma: 
a)  50% (cinquenta por cento) do valor total, na entrega dos enfeites natalinos no município 

de Planalto/PR;  
b) 50% (cinquenta por cento) do valor total no momento do retorno dos enfeites natalinos 

ao local de origem. 
 
 

7– OBRIGAÇÕES:   

 
DA CONTRATADA:  
 

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: 

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

 

- 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); 

 

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 

 - Os materiais utilizados deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com 
as normas pertinentes e vigentes, na sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas 
quantidades e especificações conforme descrição do Contrato, bem como, qualidade na 
apresentação e acabamento dos materiais. 

 

             - A empresa contratada deverá contar com barracão, próprio ou locado, se locado, 
com contrato registrado, para o depósito dos produtos de Decoração Natalina objetos do 
Edital 
 
             - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar/substituir, a suas expensas, a 
mercadoria/serviço que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará 
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na aceitação. Prazo de troca: 02 (dois) dias corridos 
 

                      - As despesas com o transporte, carga e descarga, dos produtos, tanto para entrega 
no município de Planalto-PR, quanto para retorno ao local de origem, serão responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
                      - A CONTRATADA devera cobrir quaisquer custos com o serviço de carga e 
descarga do caminhão até o local de armazenamento dos materiais.  
 
 
                      - OBRIGAÇÕES REFERENTES A INSTALAÇÃO/MONTAGEM  

 
                       -O fornecimento de todo o material necessário para acionamento e alimentação dos 
cenários (disjuntores de proteção, reles de acionamento, abraçadeiras de nylon fios e cabos 
paralelos 1.5, 2.5 e 4.0mm, cabo quadriplex 35mm, tapitis, terminais pré isolados, cabo PP, fitas 
isolantes, plugues, e ainda outros materiais necessários para o perfeito funcionamento da 
instalação) e para montagem, manutenção e desmontagem da instalação da decoração natalina, 
de acordo com a orientação e determinação do Secretaria Municipal de Cultura, será 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
                       -O Fornecimento de todos os equipamentos necessários para montagem e 
instalação da decoração natalina, manutenção e desmontagem, tais como: veículos, escadas, 
andaimes, máquinas, ferramentas, etc, será responsabilidade da CONTRATADA. 

 
                       -A carga dos enfeites da decoração natalina, que serão entregues pela empresa 
contratada, bem como o transporte, guarda e armazenagem do material e dos enfeites (do local 
onde estiverem depositados no município de Planalto), para o local destinado a instalação, será 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
                       -Disponibilização de 01 (um) técnico, 24 (vinte e quatro) horas por dia, com 
habilitação pertinente ao objeto da licitação, para manutenção da estrutura, que deverão 
permanecer na cidade de Planalto, à disposição da Secretaria Municipal de Cultura, no período 
compreendido entre o início da montagem e até 07 de janeiro de 2021. 
                     -As despesas de hospedagem, alimentação e transporte dos técnicos serão 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
                      -A montagem de todo o sistema deverá ser concluída no prazo estipulado no 
Contrato e deverá ser realizado testes para verificação do perfeito funcionamento. 

 
                      -O sistema de iluminação da decoração natalina em todos os locais onde for 
instalado, deverá ser ligado por técnico designado pela CONTRATADA, todos os dias (de 27 de 
novembro de 2020 até 04 de janeiro de 2021), às 19:30 horas e desligado às 6:30 horas. 

 
                      -A Contratada deverá disponibilizar o uso de EPI's e manter apólice de seguro de 
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vida para os trabalhadores que executarão os serviços. 
 

                      -A apólice de seguros dos trabalhadores deverá ser apresentada ao Município, no 
ato da assinatura do contrato. 

 
                      -A Contratada deverá fornecer até a data prevista para início dos serviços, ART – 
Anotação de responsabilidade Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, 
relativa aos serviços que serão executados. 

 
                      -A empresa vencedora ficará obrigada a TROCAR/SUBSTITUIR, a suas expensas, 
os serviços que venham a ser recusados, sendo que no ato do recebimento serão verificados para 
aceitação. 

 
                      -Os serviços deverão ser prestados de acordo com a boa técnica; na entrega serão 
verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital. 

 
                      -Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 
objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a 
completa execução das obrigações assumidas. 

 
                      -Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
                     - A contratada devera cumprir com todas as exigências previstas no contrato e em 
caso de não cumprimento ou de mal funcionamento do produto licitado interferindo ou causando 
problemas técnicos, fica pena de multa em 20% sobre o valor total da licitação.  

 

        DO CONTRATANTE: 

-Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

-  Aplicar devidas multas em caso de mal funcionamento  

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
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Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:   

Tendo em vista os valores orçados, optamos por utilizar para o processo licitatório o menor dos 
orçamentos levantados, para preservar e utilizar de forma mais criteriosa os recursos públicos. 

 
Lote único– Decoração Natalina, incluindo transporte, montagem, manutenção, 

instalação e desinstalação (com fornecimento de todo material e mão de obra necessário 
para seu perfeito funcionamento) 

 

Item Especificação Unidade Qtd. R$ Unit R$ Total 

1 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
01 árvore luminosa, modelo natalina com 
desenhos de arabescos com estrelas e pinheiros 
bicolor–medidas aproximadas 4,5 m de altura, 
sextavada com desenho em forma de arabescos 
sempre em corrente elétrica inferior a 7 amperes 
por ligação / figura, confeccionada em 6 painéis 
triangulares medindo aproximadamente 1,41m em 
sua base x 4,00m de altura, os ainéis são 
produzidos em estrutura metálica, barra chata de 
3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x 20mm, 
zincados, com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. aplicação de mangueira 
luminosa de led na cor cristal nas estrelas , em 
pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, 
com 36 microlâmpadas por metro na tensão de 
220v: terço superior e azul, verde, vermelho ou 
dourado, nos arabescos escolhidos para a parte 
inferior. a alimentação elétrica de cada figura 
deverá ser feita por cabos apropriados providos 
dos respectivos conectores e terminais isolantes 
colocados na extremidade oposta a alimentada de 
cada segmento do cordão com tratamento 
antichama. A árvore tem sua sustentação 
autoportante com 6 painéis triangulares 
interligados formando um hexágono, fixada ao 
solo por buchas e parafusos 10mm. efeito 
cintilante e de movimento com adição de mini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UND. 

1 3.795,89 3.795,89 
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strobos 5w de potência com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação, 
aplicação de ..mangueira luminosa de led na cor 
branca em pvc flexível extrusado transparente, de 
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds por 
metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal 
vista com a mangueira na horizontal que permite a 
ampla iluminação independente de posição da 
mangueira nas peças, usadas par contorno dos 
arabescos de estrelas e preenchimento com 
conjunto de led estáticos cores a escolher (verde, 
azul, amarelo, vermelho, dourado). com estrela 
tridimensional na ponteira de 2, 5 m, contornada 
com mangueira de led cristal e efeitos cintilantes e 
de movimento através de mini strobos . Todo o 
sistema blindado para uso externo. Estrutura para 
ligamento na energia elétrica, tais como tomadas 
e retificadores. (A ser instalada pela empresa na 
Praça Francisco Hoffmann). 

2 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
Estrela 5 Pontas medida aproximada(0,50m): 
figura luminosa bidimensional, em forma de 
estrela para pendurar árvores , produzida em 
estrutura metálica de metalon, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries; aplicação de mangueira luminosa em 
pvc flexível extrusado transparente, nas cores 
cristal, âmbar/dourado, vermelho, verde ou azul, 
com 36 lâmpadas incandescentes por metro, na 
tensão de 220v, potência aproximada de 16w por 
metro e com corte a cada 1 metro, com plug 
macho e fêmea, fixada com abraçadeiras em 
nylon. (A ser instalada na Praça Francisco 
Hoffmann). 

 
 
 
 
 
 

UND. 
100 108,66 10.866,00 
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3 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
Presente com Coração- medidas aproximadas( 
1,20 x 0,50) – figura luminosa bidimensional, tipi 
espeto de jardim, produzida em estrutura metalica 
de metalon, barra chata e metalon parede d-e 
1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 
1/2 de polegada, zincada, com proteção 
anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries; aplicação de mangueira luminosa em 
pvc flexível extrusado transparente, na cor 
cristal,verde, azul ou warm de 13,00mm de 
diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas 
incandescentes por metro, na tensão de 220v, 
potência aproximada de 16w por metro e com 
corte a cada 1 metro, com plug macho e fêmea, 
fixada com abraçadeiras em nylon. todo o sistema 
apropriado para uso externo. (A serem 
instalados na Praça Francisco Hoffmann). 

 
 
 
 
 
 
 
 

UND. 
15 163,52 2.452,80 

4 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
Hastes com Estrela – medidas aproximadas 
(1,50 x 1,20): figura luminosa produzida em 
estrutura metálica, galvanizada de ferros chatos e 
redondos, contornada com mangueira luminosa 
led simulando uma planta comarabescos com 
uma estrela na ponta, em formato 3d, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries; aplicação de mangueira luminosa em 
pvc flexível extrusado transparente, na cor cristal, 
com 36 lâmpadas incandescentes por metro, na 
tensão de 220v, potência aproximada de 16w por 
metro e com corte a cada 1 metro, com plug 
macho e fêmea, fixada com abraçadeiras em 
nylon. fixada no chão. blindada para uso externo. 
Estrutura para ligamento na energia elétrica, tais 
como tomadas e retificadores. (A ser instalada 
pela empresa vencedora na Praça Francisco 
Hoffmann). 

 
 
 
 
 
 
 
 

UND. 
15 458,92 6.883,80 

5 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
Portal de Anjos com Trombeta e Feliz Natal - 
portal confeccionado em estrutura metálica de 
metalon, barra chata e metalon parede de 
aproximadamente 1,20mm de espessura e de 
barra chata medindo aproximadamente 3/16 x 1/2 
de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva 

 
 
 
 
 
 

UND. 

04 3.249,40 12.997,60 
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resistente a exposição às intempéries. adornada 
com mangueira luminosa na cor âmbar/dourado. 
peça incandescente em pvc flexível extrusado, de 
13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas 
por metro na tensão de 220v, fixada com 
abraçadeiras em nylon. Dimensões: 3,20 mts x 4 
mts.. (A ser instalada pela empresa vencedora 
na Praça Francisco Hoffmann). 

6 

Instalação Manutenção e Retirada de Noel 
Banco – medidas aproximadas (1,65 x 1,75 x 
0,86): escultura em fibra de vidro/vacum form, 
peça em pintura artística, alto brilho, com tinta 
automotiva e acabamento com verniz poliuretano; 
cores: vermelho, branco, dourado com adereços 
multicor. (A ser instalada pela empresa 
vencedora na Praça Francisco Hoffmann). 

 
 
 
 

UND. 01 2.080,00 2.080,00 

7 

Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 
Estrela Cadente – medidas aproximadas 3m de 
altura x 1,40 de largura locação de estrutura 
metálica galvanizada, simulando uma com 
contorno de luz de led cor cristal e preenchimento 
de cordão de led cor warm, para ser fixada nos 
braços de poste, produzida com ferros chatos e 
redondos, com cantoneiraspara adaptação ao 
poste; blindada para uso externo; estrutura para 
ligamento na energia elétrica, tais como tomadas 
e retificadores. (A serem instalados pela 
empresa vencedora no trecho da Avenida Rio 
Grande do Sul, entre a Praça Francisco 
Hoffmann até a Praça São Francisco de Assis) 

 
 
 
 
 
 
 

UND. 
28 853,49 23.897,72 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$62.973,81 (Sessenta e dois mil novecentos e setenta e 

três reais e oitenta e um centavos).   
 

 

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:   

 
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 

verbas oriundas da receita do município. 
  
 
 

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:   
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O recebimento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do 
contrato, será efetuado pelo Servidor Jair Dilceu Weich da Secretaria Municipal de Cultura, cujo 
CPF nº 995.832.679-53, e-mail: cultura@planalto.pr.gov.br telefone (46) 3555-1787 a fim de 
verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.   

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da 
administração e de seus agentes e prepostos. 

 

11 – COTAÇÃO 

          O valor do objeto foi definido pela média entre os menores valores obtidos nos orçamentos 
que seguem juntamente com a planilha de cotação anexos a este Termo de Referência.   
Responsável pela cotação: Jair Dilceu Weich. 
     
 

 
 

Planalto/PR., 04 de Novembro de 2020. 
  
 

 
__________________________ 

Jair Dilceu Weich 
Secretário Municipal de Cultura/Esporte 

 
 
 

____________________________ 
Jeferson Rech  

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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