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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1.Secretaria Municipal de Meio Ambiente,Obras e Serviços Urbanos, Secretaria 

Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de 

Cultura/Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal 

de Indústria, Comércio e Turismo. 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa visando a aquisição de mudas de flores, mudas de  

árvores e grama, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais deste 

Município de Planalto-PR. Para a contratação dos objetos deverão ser observadas as 

caraterísticas contidas neste Termo de Referência e no  Edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.Jeferson Rech, Rudinei Paulo Marques Correa, Érica Tomazoni, Jair Dilceu Weich, 

Zenaide Salete Gallas Werle e Andréia Elaene Barros. 

 
4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais diversos para paisagismo: mudas de flores, 

folhagens, arbustos, árvores e grama para revitalização de áreas verdes, praças, 

escolas do município, a fim de atender às necessidades da 

administração, através das ações realizadas pelas Secretarias 

Municipais, com ênfase para a Secretaria de Meio Ambiente que tem 

entre suas ações a valorização e conscientização da preservação ao 

meio ambiente, o embelezamento da cidade, propiciar à 

população uma melhor qualidade de vida, num ambiente agradável e acolhedor.  

 As praças e áreas verdes contempladas no plano diretor como áreas obrigatórias 

ao município nos loteamentos (novos e existentes), bem como os espaços públicos 

acima citados, representam uma grande demanda de cuidados, como a reposição de 

flores, árvores e grama, que devido a ação natural do meio ambiente, precisam 

ciclicamente sofrer a reposição, visando sempre proporcionar melhor qualidade de 

vida à população, pois é sabido que as plantas são importantes para a manutenção 

do ar através da fotossíntese, conservação do solo evitando erosão e embelezamento, 

justificando-se assim a demanda apresentada. 

 Justifica-se ainda devido ao Lote 01 ter sido declarado Deserto no pregão 

048/2019. 
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4.2. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre 

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas,  e contratos de 

outros Municípios  que seguem em anexo ao Termo de Referência. 

4.3. Servidores responsáveis pela cotação de preços: Jeferson Rech, Jeane Maria de 

Souza e Fernanda Scherer Marzec. 

 

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

LOTE 01: GRAMA E MUDAS 
 

ITEM OBJETO QUAN
T. 

UN PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA 
JAPONICA) - Em placas uniformes 
livres de doenças e pragas. Macia e 
resistente ao pisoteamento, com folhas 
estreitas e médias, de cor verde-
esmeralda e estolões penetrantes, que 
enraízem facilmente. Deve formar um 
perfeito tapete de grama. Com adubo ou 
similar. 

3.000 M2 R$7,86 R$23.580,00 

02 Mudas de flor Cravina (plugs) 
acondicionados em bandejas com 50 
células, plantas prontas para 
transplantar em local definitivo, com 
altura inferior a 25 cm, plantas nas cores 
mix.. 

40 BAND R$21,00 R$840,00 

03 Mudas de flor Petúnia rasteira(plugs), 
acondicionados em bandejas com 50 
células, plantas prontas para 
transplantar em local, definitivo com 
altura inferior a 30 cm, plantas nas cores 
mix. 

40 BAND R$21,00 R$840,00 

04 Mudas de flor Calêndula(plugs), 
acondicionados em bandejas com 50 
células, plantas prontas para 
transplantar em local definitivo, com 
altura inferior a 15 cm, nas cores amarelo 
e laranja. 

40 BAND R$21,00 R$840,00 

05 Mudas de flor Viola F1(plugs), 
acondicionados em bandejas com 50 
células, plantas prontas para 

40 BAND R$21,00 R$840,00 
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transplantar em local definitivo, com 
altura inferior a 25 cm, nas cores mix. 

06 Mudas de flor Beijo Japonês(plugs), 
acondicionados em bandejas com 50 
células, plantas prontas para 
transplantar em local definitivo, com 
altura inferior a 30 cm, nas cores mix. 

40 BAND R$21,00 R$840,00 
 

07 Agave americana; porte de diâmetro 
contendo entre 60cm à 120 cm (muda). 

50 UN R$42,67 R$2.133,50 

08 Agave angustifólia. Nome popular: 
Agave. porte de diâmetro contendo 
entre 60cm à 120 cm (muda). 

50 UN R$42,67 R$2.133,50 

09 Espada-de-são-jorge, 
Sansevieriatrifasciata - é uma planta 
herbácea sem caule, folhas de 
consistência suculenta, largas e 
achatadas surgindo direto do rizoma, 
com altura variável até 1m ou mais. São 
de cor verde-azuladas com manchas 
transversais em verde escuro e borda 
amarela. Algumas folhas, porém, se 
apresentam somente verdes com as 
listras em verde escuro. As flores são 
branco-amareladas, perfumadas e 
pequenas e reúnem-se em inflorescência 
ereta. Devem ser cultivadas à pleno sol 
ou meia-sombra, em vasos ou em 
maciços e bordaduras. Resiste tanto à 
estiagem, como ao frio e ao calor, além 
de ser pouco exigente quanto à 
fertilidade. Multiplica-se por divisão de 
touceiras, formando mudas completa 
com folhas, rizoma e raízes. 

150 UN R$24,17 R$3.625,50 

10 Muda de Bruxinho (buxussemperviren) 
- altura mínima de 40 cm. folhagem 
verde escura em sua totalidade. plena 
sanidade física e fisiológica. 

70 UN R$20,79 R$1.455,30 

11 Muda de palmeira sagu (cycas revoluta) 
- altura do tronco entre 10 e 20 cm. 
folhas são longas, rígidas e brilhantes, 
compostos por folíolos pontiagudos. 
plena sanidade física e fisiológica. 

50 UN R$44,00 R$2.200,00 
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12 Muda de Estrelítzia (streltziareginae) - 
altura mínima de 40 cm. com 
inflorescências terminais de flores 
alaranjadas, com antera e estigma azuis 
em forma de flecha. plena sanidade 
física e fisiológica. 

50 UN R$23,33 R$1.166,50 

13 Tamareira-de-jardim, Phoenix 
roebelenii – é também conhecida como 
palmeira-anã e palmeira-fênix. Palmeira 
ereta, de tronco simples, fino e elegante, 
por vezes se estreitando na base. O 
crescimento é lento, atingindo de 2 a 4m 
de altura. Suas flores são amarelas e 
frutos vinho-escuros. As folhas são 
compostas pinadas de um verde escuro 
brilhante. Prefere sol pleno, mas pode 
ser cultivada à meia-sombra e até em 
interiores bem iluminados. Resiste ao 
frio e é frequentemente encontrada em 
jardins do Brasil e em decoração de 
interiores. Reproduz-se por sementes. 

20 UN R$59,00 R$1.180,00 
 

14 Vinca (Catharanthusroseus), mudas em 
cores sortidas medindo 
aproximadamente 20 cm de altura. 

350 UN R$4,06 R$1.421,00 

15 Lagerstroemia indica 1,5m (extremosa), 
as mudas deverão estar acondicionadas 
em saco plástico, sistema radicular bem 
desenvolvido (mudas com raízes 
enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de observação das folhas das mudas). 

200 UN R$16,50  R$3.300,00 

16 Tibouchinamutabilis 1,5m (manacá da 
serra), as mudas deverão estar 
acondicionadas em saco plástico, sistema 
radicular bem desenvolvido (mudas com 
raízes enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de observação das folhas das mudas. 

200 UN R$23,00 R$4.600,00 

17 Acácia podalyriifolia 1,5m (acácia 
mimosa), as mudas deverão estar 

200 UN R$15,75 R$3.150,00 
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acondicionadas em saco plástico, sistema 
radicular bem desenvolvido (mudas com 
raízes enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de observação das folhas das mudas). 

18 Tibouchina granulosa 1,5m 
(quaresmeira), as mudas deverão estar 
acondicionadas em saco plástico, sistema 
radicular bem desenvolvido (mudas com 
raízes enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de observação das folhas das mudas). 

200 UN R$15,50  R$3.100,00 
 
 
 

19 Nectrandamegapotamica 1,5m 
(canelinha), as mudas deverão estar 
acondicionadas em saco plástico, sistema 
radicular bem desenvolvido (mudas com 
raízes enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de 200 UN 12,00 2.400,00 observação das 
folhas das mudas). 

200 UN R$19,00  R$3.800,00 

20 Cojoba arbórea 1,5m (brinco de índio), 
as mudas deverão estar acondicionadas 
em saco plástico, sistema radicular bem 
desenvolvido (mudas com raízes 
enoveladas não serão aceitas), boa 
sanidade (deficiência de macro e 
micronutrientes serão avaliados através 
de observação das folhas das mudas). 
 

200 UN R$26,50  R$5.300,00 

TOTAL R$66.345,30 

Observações:  

1) Flores em cuja espécie ocorra variação de cores terão especificadas no 

momento da solicitação qual ou quais cores deverão ser fornecidas pela 

empresa vencedora. 

2) Mudas flores – pré-germinadas, (plugs). 

 

O custo total estimado para a contratação é de R$66.345,30 (sessenta e seis mil 

trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos). 
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6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO  

6.1.Lote 01: A empresa contratada deverá entregar as mudas das espécies de flores e 

árvores solicitadas no prazo de 05(cinco) dias úteis, após o recebimento da solicitação 

de entrega emitido pela Secretaria responsável.  

6.2. A solicitação mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Secretaria Municipal solicitante; 

b) Definição, quantidade dos itens a serem adquiridos; 

c) Data e local da entrega; constará,(além do dia da entrega e local), o horário em 

que deverá ser efetuada a entrega. 

d)Assinatura do Secretário responsável. 

6.3. Todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, 

correrão por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

6.4. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a realização do serviço, com 

apresentação da respectiva nota fiscal. 

6.5. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos objetos 

adquiridos, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no 

Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria Secretaria Solicitante, 

permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

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

 

Planalto - PR, 16 de outubro de 2019 

 

 

 

Rudinei Paulo Marques Correa 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Érica Tomazoni 

Secretária Municipal de Educação 
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Jair DilceuWeich 

Secretário Municipalde Cultura e Esportes 

 

 

Zenaide Salete GallasWerle 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

Andréia Elaene Barros 

Secretária Municipal de Indústria/Comércio e Turismo 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 

 

 


