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TERMODEREFERÊNCIA
 
 

BALASEPIRULITOS PARAONATAL2022
1– ESPECIFICAÇÃODO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a 
de Balas e Pirulitos para seremdistribuídos pelo “Papai Noel” na comemoração do 
em Francisco Beltrão, ematendimento ao Departamento de Cultura, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidasnesteinstrumento.

2–JUSTIFICATIVA: 

O Natal é uma festa secular que chegou ao Brasil junto com os colonizadores Europeus e 
setornou a principal e maior festa cristã do país. O período do Natal tem também um fator importante para 
omunicípio, que é o econômico, pois, nessa data, há comercialização dos mais 
geramnegócios e empregos em todos os segmentos.Já é considerado um evento cultural permanente em 
nossocalendário de festividades culturais, não só em seus eventos, mas em sua peculiar decoração, o 
efetivoatrativo da comunidade de Fran
através damanifestação cultural, constituindo, inclusive, importante fator de atração turística de nosso 
município.Francisco Beltrão é uma cidade polo regional,atraindo consumidorese visitantes
diversoslugares, especialmente das cidades do sudoeste do Paraná. No Natal, o fluxo de pessoas se 
intensifica egaranteoaumento daeconomiaearrecadação parao município.

Dessaforma,torna-senecessárioqueacidadeestejadevidamentepreparadaparaatrairaspe
período do Natal. Uma das mais tradicionais atrações de nosso natal sempre foi o passeio notrenzinho do 
Papai Noel. Nesses passeios, um veículo devidamente caracterizado e contando com atorescaracterizados 
como duendes e o Papai Noel passeiam pela
os duendes do “Papai Noel” distribuem balas e pirulitos para as crianças e adultos queparticipam. Além 
disso, contaremos com a “Casa do Papai Noel” local em que tradicionalmente o “PapaiNoel” re
crianças para tirar fotos e ouvir os pedidos. Nesse local, também será distribuído 
essasguloseimasparaascrianças. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade
limite estabelecido para esta modalida
dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTOFÍSICO,segundo Decreto 
Municipaln°417/2018,quepoderáser conferido naplanilhaem anexo.

Será na forma de dispensa, visto que o curto prazo para o novo
possível a conclusão até a abertura do Natal 2022, que ocorrerá no próximo dia 25/11. Sendo o menor 
valor total pelo lote dos dois itens da empresa 
01.264.419/0002-02. 

Houve a revogacão do preg
sendo queé inviável a repetição do preg

3–LICITAÇÃOEXCLUSIVAPARAME/EPP
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TERMODEREFERÊNCIA 

BALASEPIRULITOS PARAONATAL2022
ESPECIFICAÇÃODO OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objeto a DISPENSA DE LICITAÇÃO
para seremdistribuídos pelo “Papai Noel” na comemoração do 

em Francisco Beltrão, ematendimento ao Departamento de Cultura, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidasnesteinstrumento. 

festa secular que chegou ao Brasil junto com os colonizadores Europeus e 
setornou a principal e maior festa cristã do país. O período do Natal tem também um fator importante para 
omunicípio, que é o econômico, pois, nessa data, há comercialização dos mais 
geramnegócios e empregos em todos os segmentos.Já é considerado um evento cultural permanente em 
nossocalendário de festividades culturais, não só em seus eventos, mas em sua peculiar decoração, o 
efetivoatrativo da comunidade de Francisco Beltrão e região para a importância da comunhão familiar 
através damanifestação cultural, constituindo, inclusive, importante fator de atração turística de nosso 
município.Francisco Beltrão é uma cidade polo regional,atraindo consumidorese visitantes
diversoslugares, especialmente das cidades do sudoeste do Paraná. No Natal, o fluxo de pessoas se 
intensifica egaranteoaumento daeconomiaearrecadação parao município. 

senecessárioqueacidadeestejadevidamentepreparadaparaatrairaspe
período do Natal. Uma das mais tradicionais atrações de nosso natal sempre foi o passeio notrenzinho do 
Papai Noel. Nesses passeios, um veículo devidamente caracterizado e contando com atorescaracterizados 
como duendes e o Papai Noel passeiam pelas principais atrações do Natal em nossa cidade.Nesse passeio, 
os duendes do “Papai Noel” distribuem balas e pirulitos para as crianças e adultos queparticipam. Além 
disso, contaremos com a “Casa do Papai Noel” local em que tradicionalmente o “PapaiNoel” re
crianças para tirar fotos e ouvir os pedidos. Nesse local, também será distribuído 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade
limite estabelecido para esta modalidade, para os tais,usamos como parâmetro para se avaliar a adequação 
dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTOFÍSICO,segundo Decreto 
Municipaln°417/2018,quepoderáser conferido naplanilhaem anexo. 

Será na forma de dispensa, visto que o curto prazo para o novo trâmite licitatório, não sendo 
possível a conclusão até a abertura do Natal 2022, que ocorrerá no próximo dia 25/11. Sendo o menor 
valor total pelo lote dos dois itens da empresa MARCON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

o do pregão 196/2022, em vista que dectamos equí
o do pregão, pois não a tempo hábil para atender a abertura do 

LICITAÇÃOEXCLUSIVAPARAME/EPP 
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BALASEPIRULITOS PARAONATAL2022 

DE LICITAÇÃO para aquisição 
para seremdistribuídos pelo “Papai Noel” na comemoração do Natal Encantado 2022 

em Francisco Beltrão, ematendimento ao Departamento de Cultura, conforme condições, quantidades e 

festa secular que chegou ao Brasil junto com os colonizadores Europeus e 
setornou a principal e maior festa cristã do país. O período do Natal tem também um fator importante para 
omunicípio, que é o econômico, pois, nessa data, há comercialização dos mais diversos produtos que 
geramnegócios e empregos em todos os segmentos.Já é considerado um evento cultural permanente em 
nossocalendário de festividades culturais, não só em seus eventos, mas em sua peculiar decoração, o 

cisco Beltrão e região para a importância da comunhão familiar 
através damanifestação cultural, constituindo, inclusive, importante fator de atração turística de nosso 
município.Francisco Beltrão é uma cidade polo regional,atraindo consumidorese visitantes dos mais 
diversoslugares, especialmente das cidades do sudoeste do Paraná. No Natal, o fluxo de pessoas se 

senecessárioqueacidadeestejadevidamentepreparadaparaatrairaspessoas no 
período do Natal. Uma das mais tradicionais atrações de nosso natal sempre foi o passeio notrenzinho do 
Papai Noel. Nesses passeios, um veículo devidamente caracterizado e contando com atorescaracterizados 

s principais atrações do Natal em nossa cidade.Nesse passeio, 
os duendes do “Papai Noel” distribuem balas e pirulitos para as crianças e adultos queparticipam. Além 
disso, contaremos com a “Casa do Papai Noel” local em que tradicionalmente o “PapaiNoel” recebe as 
crianças para tirar fotos e ouvir os pedidos. Nesse local, também será distribuído 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade e dentro do 
para os tais,usamos como parâmetro para se avaliar a adequação 

dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTOFÍSICO,segundo Decreto 

trâmite licitatório, não sendo 
possível a conclusão até a abertura do Natal 2022, que ocorrerá no próximo dia 25/11. Sendo o menor 

MARCON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

ívoco na descrição do item I, 
bil para atender a abertura do Natal 2022. 
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4–CRITÉRIOS DEJULGAMENTO:

Justifica-seasolicitaçãodojulgamentoPOR
por umaúnicaempresa, afim de garantir a qualidade e parâmetros na entrega dos itens.

5– SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAOU CATÁLOGO:

Paraconcorreraessepregãooscandidatosdeverãoestardevidamenteestabelecidoscomocomerciantes
ouatacadistasnosegmentodosprodutoslicitados.Nãopodendo
entregues no Departamento de Cultura em até 03 dias anteriores a realização dopregão como amostra 01 
pacote de cada item da concorrência para verificação se estão de acordo com asespecificações deste 
pregão. Além disso as amostras deverão ser utilizadas para comprovar se, na 
entrega,dosprodutossãodamesmamarca,especificaçõesequalidadedoprodutoindicadoquandodaconcorrência. 
O departamento de Cultura fornecerá um termo especificando o recebimento das amostrasbem como 
aprovação dos produtos. Esse termo deverá ser anexado aos documentos de 
apresentaçãoobrigatórianaLicitação.

 
6–LOCALE FORMADEENTREGAEEXECUÇÃO:

Osprodutosdeverãoserentreguesem
Municípiode Francisco Beltrão, sem ônus de entrega para o munícipio.

As balas e os pirulitos deverão estar empacotados conforme especificações e ospacotes 
acondicionados em caixas de no máximo 30 pacotes cada caixa, para facilitar o manuseio e 
otransporteparasuautilização. O primeiro lote deverá se entregue até o dia 24/11, para aferir a qualidade 
dos produtos pelo setor. 

8–CRONOGRAMA/PRAZODE ENTREGAEVIGÊNCIA:

Osprodutosserãoentreguesem
contrato eosoutrocomintervalosde10dias apósaentregadoprimeiro lote.

9– OBRIGAÇÕES: 

DACONTRATADA:

 
- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

suaproposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeitaexecuçãodo objeto e,ainda:

- AContratadadeveráefetuaraentregadoobjetoemperfeitascondições,conformeespecificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, naqual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ouvalidade;

- A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
nesteTermodeReferência, o objeto com avarias ou defeitos;

- A Contratada deverá comunicar à Contratante, 
quatro)horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto,com adevidacomprovação;
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CRITÉRIOS DEJULGAMENTO: 

seasolicitaçãodojulgamentoPORLOTE,hajavistaqueosserviçosnecessitamserprestados 
, afim de garantir a qualidade e parâmetros na entrega dos itens.

SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAOU CATÁLOGO: 

Paraconcorreraessepregãooscandidatosdeverãoestardevidamenteestabelecidoscomocomerciantes
ouatacadistasnosegmentodosprodutoslicitados.Nãopodendoserterceirizadoseufornecimento. Deverão ser 
entregues no Departamento de Cultura em até 03 dias anteriores a realização dopregão como amostra 01 
pacote de cada item da concorrência para verificação se estão de acordo com asespecificações deste 

disso as amostras deverão ser utilizadas para comprovar se, na 
entrega,dosprodutossãodamesmamarca,especificaçõesequalidadedoprodutoindicadoquandodaconcorrência. 
O departamento de Cultura fornecerá um termo especificando o recebimento das amostrasbem como 
aprovação dos produtos. Esse termo deverá ser anexado aos documentos de 
apresentaçãoobrigatórianaLicitação. 

LOCALE FORMADEENTREGAEEXECUÇÃO: 

Osprodutosdeverãoserentreguesem noa máximo dois lotes, no Departamento de Cultura do 
, sem ônus de entrega para o munícipio. 

As balas e os pirulitos deverão estar empacotados conforme especificações e ospacotes 
acondicionados em caixas de no máximo 30 pacotes cada caixa, para facilitar o manuseio e 

O primeiro lote deverá se entregue até o dia 24/11, para aferir a qualidade 

CRONOGRAMA/PRAZODE ENTREGAEVIGÊNCIA: 

Osprodutosserãoentreguesem02lotesiguaisesucessivossendooprimeiro05diasapósa
ervalosde10dias apósaentregadoprimeiro lote. 

DACONTRATADA: 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
suaproposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeitaexecuçãodo objeto e,ainda: 

AContratadadeveráefetuaraentregadoobjetoemperfeitascondições,conformeespecificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, naqual constarão 

rca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ouvalidade;

A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
nesteTermodeReferência, o objeto com avarias ou defeitos; 

A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto,com adevidacomprovação; 
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,hajavistaqueosserviçosnecessitamserprestados 
, afim de garantir a qualidade e parâmetros na entrega dos itens. 

Paraconcorreraessepregãooscandidatosdeverãoestardevidamenteestabelecidoscomocomerciantes
serterceirizadoseufornecimento. Deverão ser 

entregues no Departamento de Cultura em até 03 dias anteriores a realização dopregão como amostra 01 
pacote de cada item da concorrência para verificação se estão de acordo com asespecificações deste 

disso as amostras deverão ser utilizadas para comprovar se, na 
entrega,dosprodutossãodamesmamarca,especificaçõesequalidadedoprodutoindicadoquandodaconcorrência. 
O departamento de Cultura fornecerá um termo especificando o recebimento das amostrasbem como da 
aprovação dos produtos. Esse termo deverá ser anexado aos documentos de 

, no Departamento de Cultura do 

As balas e os pirulitos deverão estar empacotados conforme especificações e ospacotes 
acondicionados em caixas de no máximo 30 pacotes cada caixa, para facilitar o manuseio e 

O primeiro lote deverá se entregue até o dia 24/11, para aferir a qualidade 

lotesiguaisesucessivossendooprimeiro05diasapósa assinatura do 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
suaproposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

AContratadadeveráefetuaraentregadoobjetoemperfeitascondições,conformeespecificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, naqual constarão 

rca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ouvalidade; 

A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

no prazo máximo de 24 (vinte e 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
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- A Contratada deverá manter, du
comasobrigações assumidas, todas as condiçõesdehabilitação equalificaçãoexigidas nalicitação.

- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, 
meses,contados a partir da entre
prazoconstantedo certificado/manual do produto, desdequesuperiorao mínimo exigido.

- A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, 
dosprodutosapresentados naproposta.

 
DOCONTRATANTE:

 
- Receberoobjetono prazoe condições estabelecidasnoEdital eseusanexos;

- Verificar,minuciosamente,noprazofixado,aconformidadedosbensrecebidosprovisoriamente
comasespecificaçõesconstantesdoEditaledapropostaparafinsdeaceitaçãoe

- ComunicaràContratada,porescrito,sobreimperfeições,falhasouirregularidadesverificadasno 
objeto fornecido paraquesejasubstituído, reparadoou corrigido;

- AcompanharefiscalizarocumprimentodasobrigaçõesdaContratadaatravésdecomissão/servid
orespecialmente designado; 

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
noprazoeformaestabelecidos no Edital eseus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratadacom terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquerdanocausadoaterceirosemdecorrênciadeatodaContratada,deseusempregados,prepostosousubordina
dos. 

 

10– ESPECIFICAÇÃODOSBENS:
 

 
Item 

 
Código 

 
Descrição

 
 

1 

 BALAS MASTIGÁVEIS
VARIADOS,ACONDICIONADASE
MEMBALAGENS
MÍNIMO, 
600gCADAPACOTE.

 

2 

 PIRULITOS SABOR 
MORANGO,ACONDICIONADOSE
MPACOTESDE,NOMÍNIMO,400gC
ADA 
PACOTE. 

 
 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 
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A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
comasobrigações assumidas, todas as condiçõesdehabilitação equalificaçãoexigidas nalicitação.

O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, 
,contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o 

prazoconstantedo certificado/manual do produto, desdequesuperiorao mínimo exigido.

A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, 
os naproposta. 

DOCONTRATANTE: 

Receberoobjetono prazoe condições estabelecidasnoEdital eseusanexos;

Verificar,minuciosamente,noprazofixado,aconformidadedosbensrecebidosprovisoriamente
comasespecificaçõesconstantesdoEditaledapropostaparafinsdeaceitaçãoerecebimentodefinitivo;

ComunicaràContratada,porescrito,sobreimperfeições,falhasouirregularidadesverificadasno 
objeto fornecido paraquesejasubstituído, reparadoou corrigido; 

AcompanharefiscalizarocumprimentodasobrigaçõesdaContratadaatravésdecomissão/servid

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
noprazoeformaestabelecidos no Edital eseus anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
s, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquerdanocausadoaterceirosemdecorrênciadeatodaContratada,deseusempregados,prepostosousubordina

ESPECIFICAÇÃODOSBENS: 

Descrição 
 
Quantidade 

 
Unidade

BALAS MASTIGÁVEISSABORES 
,ACONDICIONADASE

MEMBALAGENSCONTENDO,NO 
500 A 

600gCADAPACOTE. 

 
 

800 

 
 

PCT

PIRULITOS SABOR 
MORANGO,ACONDICIONADOSE
MPACOTESDE,NOMÍNIMO,400gC

 

500 

 

PCT

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 8.587,00 (oito
oitenta e sente reais) 
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rante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
comasobrigações assumidas, todas as condiçõesdehabilitação equalificaçãoexigidas nalicitação. 

O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) 
ga do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o 

prazoconstantedo certificado/manual do produto, desdequesuperiorao mínimo exigido. 

A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca 

Receberoobjetono prazoe condições estabelecidasnoEdital eseusanexos; 

Verificar,minuciosamente,noprazofixado,aconformidadedosbensrecebidosprovisoriamente
recebimentodefinitivo; 

ComunicaràContratada,porescrito,sobreimperfeições,falhasouirregularidadesverificadasno 

AcompanharefiscalizarocumprimentodasobrigaçõesdaContratadaatravésdecomissão/servid

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
s, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquerdanocausadoaterceirosemdecorrênciadeatodaContratada,deseusempregados,prepostosousubordina

Unidade 
Valoru
nitário

R$ 

Valortotal
R$ 

PCT 

 
 

6,99 

 
 

5.592,00 

PCT 

 

5,99 

 

2.995,00 

oito mil, quinhentos e 
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11–RECURSOSPARACONTRATAÇÃO:

Osrecursosfinanceirosparasuportaraeficáciadopresenteobjetoserãoatendidosporverbasoriundas 
daReceitadoMunicípio. 

12– PENALIDADE/SANÇÕES

AssançõesadministrativasaseremaplicadasnesteprocessolicitatóriofazemreferênciaàLeinº10.52
0/2002, àLei nº8.666/1993eao DecretoMunicipal nº251/2021.

13–FISCALIZAÇÃOEACOMPANHAMENTODOCONTRATO:

O recebimento dos 
seráefetuadopeloservidorJane Gorreti PaloschidoDepartamentodeCultura,C
mailculturanfb@gmail.com,telefone(46)35244441,

técnicas dispostas neste instrumento.

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 dequalidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da 
administração e de seusagenteseprepostos.

14– DADOS DASOLICITAÇÃO:

– Datade envio dotermo:10/11/2022.

– DepartamentodeCultura 

– NomedoelaboradordesteTermodeReferência:VilmarMazzetto

– TelefoneparaContato:(46)3524

– Anexosaeste Termoencontram
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RECURSOSPARACONTRATAÇÃO: 

Osrecursosfinanceirosparasuportaraeficáciadopresenteobjetoserãoatendidosporverbasoriundas 

PENALIDADE/SANÇÕES 

AssançõesadministrativasaseremaplicadasnesteprocessolicitatóriofazemreferênciaàLeinº10.52
0/2002, àLei nº8.666/1993eao DecretoMunicipal nº251/2021. 

FISCALIZAÇÃOEACOMPANHAMENTODOCONTRATO: 

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, 
seráefetuadopeloservidorJane Gorreti PaloschidoDepartamentodeCultura,C

telefone(46)35244441,afimdeverificarsuaconformidadecomasespecificações 
técnicas dispostas neste instrumento. 

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 

equalidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da 
administração e de seusagenteseprepostos. 

DADOS DASOLICITAÇÃO: 

Datade envio dotermo:10/11/2022. 

NomedoelaboradordesteTermodeReferência:VilmarMazzetto 

TelefoneparaContato:(46)3524-4441 

Anexosaeste Termoencontram-seosdocumentos quederambaseàsolicitação.
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Osrecursosfinanceirosparasuportaraeficáciadopresenteobjetoserãoatendidosporverbasoriundas 

AssançõesadministrativasaseremaplicadasnesteprocessolicitatóriofazemreferênciaàLeinº10.52

bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, 
seráefetuadopeloservidorJane Gorreti PaloschidoDepartamentodeCultura,CPFnºe-

midadecomasespecificações 

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 

equalidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da 

seosdocumentos quederambaseàsolicitação. 



RuaOctavianoTeixeiradosSantos,1000
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