PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA
Estado de São Paulo
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58
Rua Oito, nº 650 – Fones/Fax (17) 3681 80 00 CEP 15.773-000

TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de decoração natalina.

Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei
14.133/2021, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, faz saber que está
em andamento um processo de compra direta por dispensa de licitação, conforme
segue:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e compras;
[...]
3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial,
pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido
e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas
adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais
vantajosa.
1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO:
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de decoração natalina no

município de Nova Canaã Paulista, conforme quadro sintético abaixo:
Item

Serviços

Quant.

Descrição

Valor
Global Estimado
(R$)

01

Serviços

01

Contratação de empresa para
Prestação de Serviços de
decoração natalina.

R$ 51.266,66

1.1) Local: Município de Nova Canaã Paulista-SP.
1.2) Meta Física: Tendo em vista que o contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal e a empresa N. C. Caires – Art em Ferro e Solda cujo objeto é a
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de decoração natalina, terá
sua vigência encerrada em 31/12/2021. A Prefeitura Municipal necessita
assegurar a contratação de empresa para prestação destes serviços terceirizados
que se destinam à realização de serviços referente a decoração natalina, no que
concede a realizar teste elétricos, instalação das arvores, estrelas, bolas, trenó e
anjos; montar 01 (uma) árvores grande em Nova Canaã Paulista e 01 (uma)
arvores no distrito de Socimbra, preparando a iluminação dos poste decorativos
no canteiro central e caixas de presentes; reconstrução, montagem, pintura,
instalação de festão as laterais, base e telhado com fio de led na casa do Papai
Noel no Distrito de Socimbra; soldar todas as peças danificadas necessárias a de
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coração; restauração dos bonecos de neve de madeira para montagem e
instalação; decoração da arvores da COHAB Velha; construção de arvore da
praça da Matriz de Nova Canaã Paulista; construção de arvore Portal.
1.3) Prazo: O prazo de vigência deste contrato é de até 31 de dezembro de 2021,
contado da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial Do Município de Nova Canaã Paulista, sendo o presente contrato
considerado serviço contínuo e que poderá ser reajustado, nos termos da
legislação vigente, caso autorizado, formalmente, a prorrogação pela autoridade
competente e atendida as exigências legais definidas na Lei 14.133/2021.
1.4) Dos serviços:
Os serviços de decoração natalina, conforme segue:
 Serviços referente a decoração natalina, no que concede a realizar teste
elétricos, instalação das arvores, estrelas, bolas, trenó e anjos;
 Montar 01 (uma) árvores grande em Nova Canaã Paulista e 01 (uma) arvores
no distrito de Socimbra, preparando a iluminação dos poste decorativos no
canteiro central e caixas de presentes;
 Reconstrução, montagem, pintura, instalação de festão as laterais, base e
telhado com fio de led na casa do Papai Noel no Distrito de Socimbra;
 Soldar todas as peças danificadas necessárias a de coração; restauração dos
bonecos de neve de madeira para montagem e instalação;
 Decoração da arvores da COHAB Velha;
 Construção de arvore da praça da Matriz de Nova Canaã Paulista.
 Construção de arvore no Portal.
1.5) Da execução: A Contratada executará os serviços colocando à disposição
da Contratante profissionais para realização dos serviços conforme descritivo no
memorial.
1.6) Fiscalização e responsável pelo contrato: Silvano Cesar Moreira (Portaria
nº 4141/2021).
1.7) Justificativa: A contratação se justifica em razão dos preparativos para a
decoração natalina, além dos serviços referente a este objeto deste processo
administrativo são importantes para o Município, uma vez que se incluem nele a
Decoração Natalina, um forte atrativo ao turismo e também demais melhorias na
iluminação pública já existente crucial para a população, e ainda, buscar a aura e
o espírito natalino em harmonia com a tradição histórica e cultura da cidade
potencializando o evento natalino ambientando o espaço urbano para que as
famílias possam contemplar a tradicional decoração de Natal e como destino
turístico aliando qualidade estética, criatividade, especulo visual e de iluminação.
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2) MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA
PROPOSTAS ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS:

EM

OBTER

Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a
Prefeitura poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive
das empresas que já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a
proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista.
A Prefeitura já obteve 3 (três) orçamentos de empresas requeridas para obtenção
de propostas ao serviço a ser contratado, conforme valores orçados chegamos
aos médios praticados no valor de R$ 51.266,66 (cinquenta e um mil e duzentos e
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos.

Nova Canaã Paulista, 02 de agosto de 2021.
______________________________
Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal

