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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração. 
 
2. OBJETO: 
2.1. Contratação de empresa especializada para a Contação de História para a 
Secretaria Municipal de Educação e para a realização de palestra Show 
motivacional para os Servidores Públicos, deste município de Planalto, estado do 
Paraná, mediante dispensa licitatória. Para a contratação do objeto deste 
documento, deverão ser observadas as características e demais condições 
definidas no edital e seus anexos.    
 
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Marli Salete Dieckel de Lima / Marcelo Felipe Schmitt. 
 
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. A Secretaria de educação através da equipe pedagógica justifica como 
essencial ao desenvolvimento integral dos nossos alunos o acesso e a participação 
em atividades culturais de contação de histórias, por ser esta uma forma lúdica de 
transmissão de conhecimentos e um poderoso estímulo à imaginação. Também 
auxilia no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças. Assim, 
mais do que uma ação educativa prazerosa, ela proporciona ás crianças uma 
compreensão alargada do mundo, bem como a construção das identidades 
culturais via memória oral. 
 
4.2. Por meio dela, as crianças começam a desenvolver a imaginação, a 
criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, criando empatia com os 
personagens. A contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, 
característica muito importante para seu desenvolvimento. 
 
4.3. Desta forma buscou-se através da realização da feira do livro agregar e 
despertar o gosto pela leitura com a contação de histórias de forma lúdica para 
todas as crianças da rede municipal de ensino deste município, desde os CMEI’S 
ao Ensino Fundamental séries iniciais. 
 
4.4. Foi solicitado orçamento para outra empresa por meio do gmail, onde o mesmo 
alegou que a empresa não participa de processos licitatórios, como segue o anexo 
após o Termo de Referência. 
 
4.5. A Secretaria de Administração, justifica como essencial ao desenvolvimento 
dos servidores públicos municipais o acesso e a participação de palestra Show 
motivacional de poderoso estímulo. Também auxilia no desenvolvimento físico, 
cognitivo e socioemocional dos servidores. Assim, mais do que uma ação 
educativa prazerosa, ela proporciona aos funcionários uma compreensão alargada 
do mundo, bem como a construção das identidades culturais via memória oral. 
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4.6. Visa transmitir empenho, motivação e mudança na vida das pessoas através 
de temas que geram reflexão, E claro, conhecimento seja de modo geral ou 
autoconhecimento que, sem dúvidas, é fundamental para a evolução humana. 
 
4.7. Desta forma buscou-se através da realização de uma palestra, para alcançar o 
potencial e os talentos, além de agregar e despertar motivações aos empregados 
públicos. 
 
4.8. Por economicidade foi decidido juntar os dois processos distintos, devido 
ambos acontecer na mesma data e ser a mesma empresa vencedora, pelo menor 
valor, além do que a somatória final não ultrapasse o valor como dispensa 
licitatória. 
 
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
 
5.1. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços – Realização da 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA e da PALESTRA SHOW. 
 
ITEM OBJETO 

 
QUANT UNID. VALOR 

TOTAL 

01 Contratação de empresa especializada para a 
realização de Contação de História. 
Será trabalhado total de 04 apresentações, 
sendo 75 minutos cada apresentação. 
FORMA LÚDICA: 
Turma do chaves; 
Heróis (homem aranha, batman, super man e 
pantera negra). 
Sitio do pica pau amarelo. 
Sarau de poesia 
Caixa mágica de surpresa (Elias José) 
Brincar de poesia (José Paulo Paes) 
Sou feita de retalhos (Cora Coralina) 
Bailarina: Cecília Meireles 
Leilão no Jardim: (Cecília Meirelles 
Histórias 
Bonequinho de Massa (Conto Dinamarques) 
Moça tecelã (Marina Colassanti) 
A Bruxinha que era boa (Maria Clara 
Machado) 
Macaquinho sai daqui (Bia Bedran) 
Saltimbancos 
METODOLOGIA: 
Canções e Histórias. 
Fábulas de Esopo. 
ESPECIFICAÇÃO: 
Som de qualidade (graves 18 polegadas 4 

01 Serviço R$ 6.900,00 
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LINE 10 polegadas; 
Cenário;  
Iluminação PAL LED 10 400 wats e 4 bens 
R8; 
Painel de LED P5 10 m²; 
Efeitos papel picado. 
(No preço cotado já estará incluído impostos, 
taxas e encargos sociais, estadia, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com 
transporte e deslocamentos e outras 
quaisquer que indicam sobre a contratação). 
 

TOTAL: R$ 6.900,00 

ITEM OBJETO 
 

QUANT UNID. VALOR 
TOTAL  

02 Palestra Show – Servidores Públicos. 
Duração: 2 a 3 horas. 
METODOLOGIA: 

 Falas pontuais e reflexões; 

 Canções; 

 Atividades Experimentais; 

 Histórias. 
ESPECIFICAÇÃO: 

 Experiência Internacional; 

 Palestrante, autor, cantor e 
compositor; 

 Músicos que trabalharam músicas ao 
vivo e ministrarão a palestra; 

 Som de qualidade; 

 Cenário; 

 Iluminação; 

 Painel de LED; 

 Efeitos. 

01 Serviço R$ 5.900,00 

TOTAL: R$ 5.900,00 

 
5.2. O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$ 12.800,00 
(doze mil e oitocentos reais). 
 
6. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
6.1. Conforme necessidade apresentada pela Secretaria solicitante, a prestação de 
serviços Contação de História, será nos dias 02 e 03 de maio de 2022, sendo 
realizado uma apresentação no Centro Múltiplo Uso para os estudantes munícipes 
do ensino fundamental e nos CMEIs deste município, ambos os horários das 
apresentações serão definidas pela secretaria solicitante. 
6.2. Conforme necessidade apresentada pela Secretaria solicitante, a prestação de 
serviço Palestra Show, será no dia 02 de maio de 2022, sendo realizado uma 
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apresentação no local ainda a ser definido pela secretária, o horário da 
apresentação serão definidas pela secretaria solicitante. 
 
7. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. A execução do Contrato será acompanhada, fiscalizada, gerenciada e avaliada 
pela Secretária Municipal de Educação deste município. 
 
 

Planalto-PR, 04 de Abril de 2022. 
 
 
 

Marli Salete Dieckel de Lima 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

Marcelo Felipe Schmitt 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


