MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO Nº 199/2021
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 193/2021
O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / FUNDAÇÃO CULTURAL, torna público, para
ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, realizará
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.
A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO GLOBAL, será conduzida pelo(a)
Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, Decreto 8.538/15, pela Lei Complementar nº
123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei
nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado pela
PREFEITURA para a realização deste certame é o da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
http://licitacoes.caixa.gov.br
Para participardeste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios:
 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o
horário de Brasília – DF.
 MODO DE DISPUTA: ABERTO
 O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até as 23:59 horas do dia
24/11/2021, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, conforme subitem 3.4 deste edital.
 As PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser
enviados depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até as 16:00 horas do
dia 25/11/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 deste edital.
 A SESSÃO PÚBLICA, se inicia com a fase de recebimento das propostas e dos documentos de
habilitação, às 16:00 horas do dia 25/11/2021, no endereço eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br.
 A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet será aberta as 16:30 horas do dia
25/11/2021, no endereço eletrônico, conforme subitem 8.1 deste edital, nos termos do Art. 32 do
Decreto 10.024/2019.
 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 23:59 horas do dia
19/11/2021, exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:
a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br 
Acesso ao Sistema  Se você é licitante, faça login aqui: acessar  entrar  Outras
ações  Impugnação  selecionar o item referente a este Pregão Eletrônico.
b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br
 quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico clique no Nº Certame aba
Impugnação Impugnação.
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Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser formalizados até as 23:59 horas do dia
19/11/2021, exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:
a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br
Acesso ao Sistema  Se você é licitante, faça login aqui: acessar  entrar Outras
ações  Questionamento  selecionar o item referente a este Pregão Eletrônico  digitar
ou anexar o arquivo e Enviar Questionamento.
b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br
 quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico  clique no Nº Certame aba
Questionamentos Esclarecimentos.

1. DO OBJETO:
1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento completo de SISTEMAS DE
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - Praça
João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos, contemplando todas as necessidades como
recursos humanos profissionais para a execução de serviços especializados técnicos e operacionais
de projeto executivo, montagem, manutenção e desmontagem, laudos técnicos e aterramento
durante a realização do NATAL FELICIDADE - 2021, que acontecerá no Município de Lages, no
período de 03 a 23 de dezembro, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I –
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1 Poderão participar da presente licitação, Empresas, Microempreendedores Individuais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente
constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital;
2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em
regime de recuperação extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas ou
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde
que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável;
2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura
do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais
impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste
Edital e em seu(s) anexo(s).
3. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de Compras
“Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o
Credenciamento neste certame específico;
3.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a opção
“pessoa física” ou “pessoa jurídica”preencher os dados do “pré-cadastro”  concordar com o
Contrato de Adesão “Concluir o Pré-cadastro”;
3.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o
Cadastro e realizar a Certificação da documentação;
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3.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes documentos
originais ou cópia autenticada:
a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal (quando for o
caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da empresa; CPF e Comprovante de
endereço;
b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de endereço e
Procuração (quando for o caso);
3.3.1 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma
reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante
para constituir mandatários;
3.3.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia
autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
3.3.3 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em uma
agência CAIXA, conforme orientação do item 3.3 acima;
3.3.4 Quando houver alteração cadastral a Certificação é suspensa e o Licitante deve comparecer a
uma agência CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação acima;
3.3.5 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao licitante
mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do cadastro e
geração de nova senha;
3.3.5.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em que o cadastro foi
finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período estipulado, os dados serão excluídos
da base e será necessário comparecer a uma agência da CAIXA e solicitar nova senha;
3.3.5.2 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as orientações
recebidas por e-mail;
3.4 Após essa etapa, a interessada deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico para
este pregão até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do
eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema” 
em seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” na “Área do Licitante” escolher a
opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  selecionar o certame desejado
 clicar na Atividade “Credenciamento” selecionar a declaração de ciência marcar a(s)
opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique finalizar o credenciamento clicando em
“Concordar”;
3.4.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação neste Pregão
Eletrônico;
3.4.2 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do
art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, o
licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”,
constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.4, para usufruir dos
benefícios previstos na referida LC;
3.4.2.1 O sistema somente identificará o licitante como ME/EPP caso faça a opção indicada no
subitem 3.4.2 acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante
declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os
benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital;
3.4.2.2Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de
preferência e até mesmo se descredenciar;
3.5 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que
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o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas
as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA;
3.6 O link“Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 3.4, permite o
acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a
visualização e impressão do edital no link “Edital”;
3.6.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as seguintes
opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.
4. DO SISTEMA ELETRÔNICO
4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances;
4.2 Se o Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de
todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e
retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes;
4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a)
Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
4.3.1 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão
do pregão será suspensa e reiniciada após24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos
participantes;
4.4 Caberá à licitante:
4.4.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
4.4.2 Comunicar imediatamente à caixa, por meio do help desk– 3004-1104 – capitais e
regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 – demais localidades, qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;
4.4.3 Solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio;
4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1 A Proposta Comerciale todos os documentos de habilitação devem ser enviados
eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço
Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção
“Acesso ao Sistema”botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”escolher
“Encaminhar/Alterar Propostas” selecionar o certame desejado  clicar na Atividade “Envio
de Proposta” selecione o item desejado  digite o valor proposto  anexe a Proposta Comercial
 clique no botão “Enviar Proposta”;
5.2A Proposta Comercial com preço unitário deve ser anexada em arquivo único, limitado às
extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods;
5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial
e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial;
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5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial deverão ser
coincidentes;
5.5 Os Documentos de Habilitação são aqueles elencados no item 6 deste edital;
5.5.1 Não haverá outra oportunidade para envio dos documentos de habilitação, admitindo-se
apenas o envio de documentos complementares, caso solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos
do subitem 9.2;
5.6 Assim que a proposta e os documentos de habilitação forem acatados pelo sistema, será
enviado ao licitante, via e-mail, a confirmação do recebimento da proposta;
5.7 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a
data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante,
faça login aqui: Acessar”efetuar loginescolher “Encaminhar/Alterar Proposta” excluir a
proposta anterior clicando no ícone “X” inserir a nova proposta;
5.7.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a
nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme osubitem
5.3;
5.8 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa,
constando nome e endereço completo, redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem
ressalvas e sem entrelinhas, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s)
fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou
Procurador), contendo os seguintes elementos:
5.8.1 O(s) preço(s) unitário(s), que deverá(ão) ser cotado(s) por item, em moeda nacional, com no
máximo duas casas decimais depois da vírgula, cujo somatório deverá coincidir com o global da
proposta, e nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e
indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a
ser devidos em razão do objeto deste Edital;
5.8.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) e descrito(s) com as especificações necessárias para
facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital;
5.8.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta
será considerada válida pelo referido período.
Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço e telefone
da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG, CPF e o cargo do titular que a representará no
contrato decorrente, se vencedora.
6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO:
6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo:
 DA REGULARIDADE JURÍDICA:
6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada
e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma
Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto
acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício;
6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da
Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura
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da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos
definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores.
6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante
apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI),
disponibilizado no site do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins
de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores.
 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.1.4 Cópia do CNPJ;
6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver;
6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante;
6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
6.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária,
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional;
6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS;
6.1.10 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43.
 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1.11 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu (s) respectivo(s) responsável(is)
técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a empresa
proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;
 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:
6.1.12 Comprovar através de atestado (s) de Capacidade Técnica, passado (s) por Pessoa Jurídica de
Direito Público ou Privado, em nome do licitante, a execução de serviço(s) similar(es) e
compatível(is) com o objeto da presente licitação;
 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
6.1.13 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecidos pela entidade competente,
detentor (es) de Certidão (ões) ou Atestado (s) de Capacidade Técnica, passado(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, que tenha executado ou esteja
executando serviço(s) similar(es) e compatível(is) com o objeto da presente licitação;
6.1.14 Comprovar que os profissionais indicados, pertencem ao quadro de pessoal da Empresa,
mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T (Delegacia
Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de
contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta,
ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso profissional ser sócio da empresa pela
cópia do contrato social;
6.1.14.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro
de pessoal da Empresa, apresentar Termo de Compromisso, comprometendo-se a comprovar a
contratação até o momento da assinatura do contrato, se vencedora.
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 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.1.15 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida.
 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
6.1.16 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos;
6.1.17 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em
atendimento ao artigo 97 da referida Lei.
Notas:
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias,
contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;
- Para instruir e complementar o Processo Licitatório, fica facultado ao Pregoeiro, consultar o site
oficial disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar
documento apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;
- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão
estar em nome desta;
- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome desta;
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos,
matriz e filiais, serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da
inscrição do CNPJ do Proponente.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará
automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços;
7.2 Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital;
7.3 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances,
podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame,
conforme item 10 deste edital;
7.4 Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas, as quais serão ordenadas
automaticamente pelo sistema, poderão participar da disputa de lances no pregão eletrônico, sendo
classificada em primeiro lugar aquela que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL;
7.5 Quanto ao valor da proposta, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será
classificado pelo(a) Pregoeiro(a) o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado;
7.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas em ordem crescente as ofertas de preços propostos,
caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, não seja de MEI/ME/EPP, e
havendo proposta(s) apresentada(s) por MEI/ME/EPP com valor igual ou superior até 5% do menor
preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
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7.6.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de MEI/ME/EPP, dispondo-a(s)
pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no
Inciso I do art. 45 da LC 123/2006;
7.7 O(a) Pregoeiro(a) dará início à fase para oportunizar o direito de preferência ao MEI/ME/EPP
apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances;
7.8 O novo valor proposto por MEI/ME/EPP deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de perda do direito de preferência;
7.9 Para exercer o disposto na LC 123/06, o Licitante deverá acessar o endereço eletrônico
http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante,
faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Exercer
direito de preferência”. O Sistema disponibilizará esta etapa no dia e horário agendados pela
Pregoeira, pelo prazo de 05 (cinco) minutos.
7.10 Para efeito de exercício do direito preferência, o desempate de valor(es) cotado(s) com
equivalência, se houver, para efeito de classificação e a colocação de MEI/ME/EPP e, no caso de
envio no mesmo horário, observar-se-á o disposto nos arts. 36 e 37 do Decreto 10.024/19
7.11 Convocado MEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta
deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então,
cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a
fase de competição;
7.12 Convocado MEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta
deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então,
cotado/negociado, convocar-se-á o MEI/ME/EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a
que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas;
7.13 Se nenhum MEI/ME/EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não
atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a
vencedora;
7.14 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor
preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado;
7.15 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os
participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação;
7.16 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.17 Caso os licitantes classificados não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da
proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o(a)
pregoeiro(a) deverá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor;
7.18 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do
Decreto 10024/19;
7.19 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for
aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade,
procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta
que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso
não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação
definido neste Edital e seu(s) anexo(s);
7.20 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os
participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação;
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7.21 A bem dos serviços, o(a) Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se do direito, de
suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e
desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do
resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail;
7.22 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da
desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93.
8. DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES
8.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no
endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”“Se você é
licitante, faça login aqui: acessar”“entrarMinhas Atividades Efetuar Lances, no dia e
horário informados no preâmbulo deste edital, quando então os licitantes poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO;
8.1.1 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública;
8.1.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando
se tratar de lances intermediários;
8.1.2.1 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém,
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;
8.1.3 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.1.2, a sessão
pública será encerrada automaticamente;
8.1.4 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência
dos lances ofertados, sujeitando o licitante às penalidades constantes no item 21 deste edital;
8.1.5 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a);
8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes
condições:
8.2.1 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL ofertado;
8.2.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de R$
500,00 (quinhentos reais).
8.3 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance;
8.4 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este
equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço
incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema;
8.5 Existindo lance durante os 2 últimos minutos da fase competitiva, o Sistema eletrônico emitirá
aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em prorrogação automática por mais 2
minutos;
8.5.1 Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a)
poderá reiniciar a etapa de lances, mediante justificativa no sistema;
8.6 Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante que ofertou o
menor preço;
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8.7 Durante a etapa de lances, quando na sua oportunidade de ofertar novo lance não puder cobrir o
menor preço apresentado, o licitante poderá oferecer um último lance para melhorar o seu preço,
mesmo que este seja superior ao menor preço registrado até aquele momento.
8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
8.9 Esgotadas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a) deverá negociar com o licitante melhor
classificado para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada
no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da
opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a
opção “Efetuar Negociação”.
8.10 Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) solicitará do licitante detentor do menor preço o
envio da proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor;
8.11 A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação
do(a) pregoeiro(a) por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área
Logada”“Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”efetuar login,
no quadro “Minhas Atividades” escolher “Encaminhar documentos de habilitação”.
9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:
9.1Prosseguindo, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das condições de habilitação do
licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do
subitem 5.5.1;
9.2Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da
proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
definido no edital, após solicitação do(a) pregoeiro(a) no sistema eletrônico, observado o prazo
disposto no § 2º do art. 38, do Decreto 10024/19;
9.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões
apresentem alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por
igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa;
9.4 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao(à) Pregoeiro(a),
convocar a ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o
limite de classificação;
9.5 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste
Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal;
9.6 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não
altere(m) a substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia
para fins de habilitação;
9.7 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das
disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.
10. DOS RECURSOS:
10.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s)
vencedor(es) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente
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a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário
eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante”
efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” selecionar “Se Você é
Licitante, faça login aqui: Acessar” escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no
quadro “Outras Ações”no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema;
10.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais
licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;
10.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado
no item 10.1;
10.4A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará na
decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizada a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor;
10.5A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por
meio de comunicação por e-mail;
10.6 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo
legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo licitante.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
11.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a)pregoeiro(a)
que o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à
homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não
houver interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação.
12. DAS OBRIGAÇÕES:
 DA(S) CONTRATADA(S):
12.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e doContrato,
decorrente;
12.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades
legalmente estabelecidas;
12.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s);
12.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
12.5 Executar o objeto, dentro dos prazos e qualidades exigidos, cumprindo as determinações e
apresentações, informadas pela contratante;
12.6 Fornecer, instalar e executar os testes de operação e funcionamento do(s) equipamento(s)
fornecido(s);
12.7 Responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto
desta contratação;
12.8 Manter ou contratar um profissional técnico para possíveis manutenções e reparos no local do
evento, a fim de garantir o perfeito andamento das atividades;
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12.9 Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos
serviços de instalação e testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os
produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;
12.10 Entregar o(s) equipamento(s) objeto da contratação observando todas as especificações
técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e
acessórios necessários a sua perfeita instalação e funcionamento;
12.11 Fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao
perfeito funcionamento dos equipamentos;
12.12 Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do
fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de
garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os
emolumentos prescritos em lei;
12.13 Utilizar, quando da instalação dos equipamentos, bem como na assistência técnica da garantia
dos mesmos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;
12.14 Fornecer, instalar e testar o(s) equipamento(s) objeto do contrato conforme for solicitado pela
equipe da Fundação Cultural e pessoa indicada pela Prefeitura Municipal, visando o atendimento
das necessidades do evento;
12.15 Desinstalar o(s) equipamento(s) objeto de Locação do contrato somente após o término do
evento;
12.16 Instalar, luzes de emergência, extintores e demais necessidades, seguindo todas as normas de
segurança impostas pelo Corpo de Bombeiros;
 DO CONTRATANTE:
12.17 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;
12.18 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias
contados da data da sua emissão;
12.19 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;
12.20 Realizar a gestão do(s) Contrato(s), através da servidora Fernanda S. Oliveira, e-mail
adm.fcl@lages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Marco Antônio Sutil de Oliveira, e-mail
fcl@lages.sc.gov.br.
13. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS):
13.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato;
13.2 De Execução:
 Data início da montagem: em 24 horas da solicitação de fornecimento
 Data término montagem: 01/12/21
 Data de ensaios técnicos e aprovação PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio: de 30/11/21
a 02/12/21
 Data de realização/execução dos serviços contratados do evento: 03/12 a 26/12/21
 Data de início de desmontagem: 26/12/21
 Data término de desmontagem: 06/01/22;
13.3 De Desmontagem: deverá ser realizada logo após o dia 26 de dezembro de 2021, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, para a conclusão e retirada dos equipamentos, respeitando local e horários
determinados pela Diretoria de Trânsito do Município;
13.5 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em
consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso;
definitivamente, após a verificação de qualidade e consequente aceitação;
13.6 Do Contrato: terá duração a contar da data da sua assinatura até 31/12/2021.
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14. DO(S) PAGAMENTO(S):
14.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is),
decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93;
14.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e
demais Documentos inerentes ao Processo.
15. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
15.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos 100% Próprios, provisionados na conta:
Fundação Cultural 2557 - Natal Felicidade, Código de Despesa nº 160 e Elemento de Despesa nº
33903999;
15.2 Valor Global Estimado, Máximo: R$ 226.250,00 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e
cinquenta reais).
16. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
16.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo
Contratante;
16.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e
Diplomas Complementares, incidindo juros de mora nos termos do art. 40, XIV, “d”, da Lei
8.666/93.
17. DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
17.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;
17.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de
10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis;
17.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;
17.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da
aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções
previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem
de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em
que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor;
17.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil;
17.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n°
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções
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aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração,
observados o contraditório e a ampla defesa.
18. DAS DEMAIS CONDIÇÕES:
18.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
18.2 Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos, impugnações, propostas e lances
encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital;
18.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário;
18.4 É facultado ao(à) pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência,
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta;
18.5 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas
à sessão pública do pregão;
18.6 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, por meio das consultas do quadro “Painel Geral”. Selecionar o
número do certame desejado e clicar na aba “Editais”;
18.7 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as
propostas porventura encaminhadas continuam válidos;
18.8 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas,
permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s);
18.9 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionar o número do certame desejado e
clicar na aba “Pedidos de Esclarecimento”;
18.10 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no
endereço http://licitacoes.caixa.gov.br;
18.11 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste
Edital e em seus anexos;
18.12 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais
como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;
18.13 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na
PREFEITURA;
18.14 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a);
18.15 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br.
19. DO DIREITO DE RESERVA:
19.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do
art. 49 da Lei de Licitações;
19.2 O(s) produtos(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s)
anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento
no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações.
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20. DA PUBLICIDADE:
20.1ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da
disponibilização dos editais;
 Fly-Transparência;
20.2 CONTRATOS
 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial da
Prefeitura: www.lages.sc.gov.br;
 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s)
detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s);
21. DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante.

Lages, 09 de novembro de 2021.

Gisele Furtado Dornelles
Pregoeira

Fabiano Marcelino de Sá
Diretor de Licitações e Contratos

Antônio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração e Fazenda
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
REF.:

Pregão Eletrônico nº 193/2021

OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento completo de SISTEMAS
PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA E ARTÍSTICA;
ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, ILUMINAÇÃO CÊNICA E ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS, contemplando todas as necessidades de mobilização física,
bem como recursos humanos profissionais para a execução de serviços
especializados técnicos e operacionais de projeto executivo, montagem,
manutenção e desmontagem, laudos técnicos e aterramento durante a realização
do NATAL FELICIDADE - 2021, que acontecerá no Município de Lages, no
período de 03 a 23 de dezembro.

Local do Evento:


Praça João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos

Item

Descrição

Unidade

Quantidade Valor
unitário
estimado
máximo
1
R$
226.250,00

1

SISTEMAS
DE Serviço
SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA,
E
ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS - Praça João
Costa - Espaço Cultural
Aristiliano Ramos.
Conforme
Termo
de
Referência.
Valor global estimado máximo R$226.250,00

Valor
total
estimado
máximo
R$
226.250,00

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
a) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
DESCRIÇÃO

ITEM

01

P.A – Som endereçado ao público ( PublicAdress)





Pressão sonora de 102dB medido em escala A;
Sistema de som, composto por 24 caixas com alto falantes de
1x8” ou 2x8” neodymium, com resposta de frequência de
100Hz a 20kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, e driver
de 1x1” neodymium;
Sistema de bumpers / array frames e extensionbars para
elevação do sistema;

UN.

QTD

CJ

01
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02

08 caixas de sub grave com alto falantes 2 x 18" cada, com
resposta de frequência de 40hz a 250hz;
Sistema de amplificação composto por 04 racks com 03
amplificadores classe D , com no mínimo 3.500 watts RMS por
canal em 2 ohms;
02 Talhas manuais ou elétricas, com capacidade de carga
de 500kg cada e 08 metros de elevação ,para serem
utilizados na elevação dos sistemas L R;
01 Notebook com software de gerenciamento online do
sistema.

Estruturas de sustenção do P.A

CJ

01

02 Grids P30(gol), com pés em T, travamento com cabos de
aço, que suporte 800 kg por ponto de talha, Cintas, manilhas,
cintas catraca e tudo para a suspensão do P.A ou stacked;
P.A – Som endereçado ao público ( Front Fill):

CJ

01

CJ

01

CJ

01

CJ

01



03



04

P.A – Som endereçado ao público (Delay):







05

08 Caixas acústicas/ alto falantes 1x8” neodymium ou 1x12” +
driver de 1”, com resposta de frequência de 100Hz a 16kHz,
cobertura horizontal de 60 graus;
Pontos Olhal para fixação e elevação do sistema ou sistema
de bumper, com cabos de aço e cintas e manilhas;
Sistema de amplificação composto por 1 rack de potência
com 03 amplificadores classe D, com no mínimo 3.000 watts
RMS por canal em 2 omhs;
Cabos de aço com grampos duplos para a fixação das
caixas.

Sistema de alimentação e distribuição de energia elétrica (AC):




06

02 Caixas de som stacked, composta de 2x8”ou 2x10” + driver
de 1.5” com resposta de frequência de 120hz a 16khz, com
cobertura horizontal de 90 graus, self powered de no mínimo
500 watts cada uma.

01 Main power trifásicos mais neutro e terra, com 100 Amperes
por fase, transformador isolador de 8.000 watts para
distribuição de 120v, regulador de tensão, voltímetro,
amperímetro, com conectores Camlock e jogo de cabos de
50 mm com 50 metros cada, saídas com conectores de 32A
110v/220vDistribuidores de AC trifásicos, neutro e terra para
todo
o
sistema
de
som.
10 Réguas de AC com 08 saídas, com 12m cada, para
distribuição de AC no palco.

Sistema de controle, mixagem e monitoramento




02 Consoles digitais com 56 canais de entrada, equalização
paramétrica, compressor e gate por canal, 16 auxiliares de
saída, equalizador gráfico, 2 fontes de alimentação;
01 Multi cabo de 50 metros, com 48 canais de entrada, 08
canais de saída ,transformador isolador por canal, saídas para

MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS







07

08

P.A, Monitor, com fan out de 12 metros de comprimento para
o monitor;
02 Processadores digitais com 03 entradas e 06 saídas para
processamento do P.A e DELAY;
08 Monitores passivos two-way, com 02 x12” e driver de 1”,
com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura
de 60 graus;
01 Caixa de sub grave para bateria com 02x18”, com
resposta de frequência de 32Hz a 250Hz;
Sistema de amplificação para o monitor, composto por 1 rack
de potência com 04 amplificadores cada, classe D, com no
mínimo 3.000 watts RMS por canal em 2 ohms.

Conjunto de amplificadores, microfones, instrumentos, acessórios
diversos, etc. (Backline)
 02 Amplificadores de guitarra modelo Twin com alto falantes
2x12”;
 01 amplificador para contra baixo com 1 caixa com alto
falantes 4x10” + 1x15”;
 01 Bateria acústica completa, bumbo 22”, caixa 14”, tons 14”,
16” e 18”, pedal de bumbo, banco, maquina de hihat,
presilha do hihat, 04 estantes de prato;
 04 Praticáveis 2,0m x 1,0m x 0,40cm;
 12 Microfones condensadores com resposta de 20Hz a 20KHz,
com filtro de corte de baixas frequências chaveável (3
posições), com chave de Pad de 15db;
 02 Microfones sem fio UHF-R dinâmico/cardióide,
antenas
Omnidirecionais;
 01 Kit de microfones: Conforme rider dos artistas;
 01 Kit de DJ;
 01 Notebook;
 01 Kit de pedestais para os microfones, DIs e garras, conforme
ride dos artistas;
 Todas as pilhas e baterias necessárias para os espetáculos
Todos os cabos XLR, P10, RCA x P10, RCA x P2 e cabos para a
ligação das interfaces, computadores e conexões das caixas
de som, e cabos de AC de todo o sistema descriminado
acima;
 Sistema de cobertura das caixas de som para proteção das
intempéries do tempo (sem atrapalhar a propagação do
som);
Sistema de controle, mixagem e monitoramento


Pressão sonora de 102dB medido em escala A;



08

Caixas

de

PoweredFullsize

som

com

2-Way

as

seguintes

características;

HighDirectivityLineArrayElement

Potência total dos amplificadores 720 W RMS (contínuo)1440
W Pico; Cobertura (2): 110º horizontal; Max SPL calculado 1m
dB SPL (contínuo/pico);128,5/134,5 dB (LF) 128/134 (HF) Resp.
Frequência :120 Hz a 17 kHz Sensibilidade: +4 dBu (1,2 V);


04

Caixas

de

som

com

as

seguintes

características;

CJ

01

CJ

01
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FullsizeArrayable 2-12" Woofer - Potência do amplificador (5)
:960W rms (contínuo) @ 4 ohms;Max SPL calculado 1m dB SPL (
continuo / pico) (133/ 139 dB;Resp Frequência (4): 70 hz a 250
khz; 04 Caixas de som com as seguintes características ; 18"
Dual Self-Powe red Subwoofer; Max SPL Output 141 dB;
Frequency Range (-10 dB) 29 Hz - 150 Hz; Frequency Response
(-3 dB) 35 Hz - 120 Hz Amplifier Design Class D; Power Rating
2000 W Peak;


01 Mesa de som com as seguintes características ; Mixing
channels 48 Mono + 4 Stereo ; GROUP 16 MIX (Group/AUX)
busses; AUX 16 MIX (Group/AUX) busses; MAIN Stereo, Mono;
MATRIX 8 (Can be used as AUX by "Input to Matrix" function);
DCA/VCA 8; Input channel functions HPF, Attenuator, 4-band
PEQ, 2x Dynamics, Pan (LR or LCR with CSR); Output channel
functions Attenuator, 4- band PEQ, Dynamics; On-board
processors 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31- band or 2x Flex15),
68x Output port delay;



10 Monitores com as seguintes características ; - Potência total
dos amplificadores 1000 W RMS (contínuo) 2000 W Pico ;
Cobertura (2): 70º x 60º; Max SPL calculado 1m dB SPL
(contínuo/pico) 118/ 124 dB SPL; Resp Frequência ; 80 hz a 20
khz;Alimentação: 90 a 240 V AC automático ; Consumo
elétrico: 450 W; Sensibilidade: +4 dBu (1,2 V). 02- Caixas de
som para “frontfil com as seguintes características ; - Potência
total dos amplificadores 1000 W RMS (contínuo) 2000 W Pico ;
Cobertura (2): 70º x 60º; Max SPL calculado 1m dB SPL
(contínuo/pico) 118/ 124 dB SPL; Resp Frequência ; 80 hz a 20
khz;Alimentação: 90 a 240 V AC automático; Consumo
elétrico : 450 W; Sensibilidade: +4 dBu (1,2 V);

09

Microfones especiais, específicos para captação de instrumentos
de orquestras sinfônicas:
 04 Sistemas receptores de microfones sem fio com as
seguintes características; Audio Output Level+24 dBu (-6 dBu
mic); Output Impedance 200 Ω (150 Ω mic); RF Sensitivity: -110
dBm typical for 12 dB SINAD; -105 dBm typical for 30 dB SINAD:
-107 dBm typical for 12 dB SINAD; -102 dBm typical for 30 dB
SINAD; 04 Microfones sem fio tipo bastão para serem usados

CJ

01
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nos sistemas citados acima com suporte e pedestal com as
seguintes características; LCD menu controls should cover
adjustable audio gain, tunable carrier fre- quency, switchable
RF power, and frequency and power; lock settings as well as
the access to the RF Safety Mode (transmitter operation with
muted RF carrier); Gain Adjustment Range–10 to +20 dB;
Maximum Input Level +4.8 dBu; Input Impedance > 1MΩ;
Output Impedance;50 Ω RF Power Output 10 mW or 10/50 mW
(region dependent);


16

Transformador

de

impedância

com

as

seguintes

características; Passive direct box; Impedance Ratio (input to
output): 133:1; Frequency Response: 20Hz-20kHz ±1dB; Level
Change: (input to output): -20dB 1/4" parallel in/out jacks;
Ground Lift switch to help isolate hum and buzz TRHL
transformer; 18 Microfones com seus acessórios e clips para
uso em instrumentos de percussão, sopro e cordas com as
seguintes características; Directional pattern Super cardio id;
Pre-polarized condenser; Frequency range 20 Hz - 20 kHz;
Frequency range, ± 2 dB, at 20 cm (7.9 in); 80 Hz - 15 kHz with 2
dB soft boost at 10-12 kHz; Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz;6
mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa; Equivalent noise level, A-weighted;
Typ. 23 dB (A) re. 20 μPa (max. 26 dB (A)); S/N ratio (Aweighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL); Typ. 71 dB (A); Total
harmonic distortion (THD)< 1% up to 123 dB SPL peak; Dynamic
range Typ. 100 dB; Max. SPL, peak before clipping 142 dB;
Output impedance From MicroDot: 30 - 40 Ω;


04 Microfones com seus acessórios e suporte tipo pedestal
com

as

seguintes

características;

Microphone

Type

Condenser; Polar Pattern Cardioid; Diaphragm Size 0.8"
(20.4mm); Frequency Response 20Hz-20kHz; Max SPL145dB
(155dB w/10dB Pad); Output Impedance100 ohms; Signal to
Noise Ratio 82dB; Self Noise12dB; Low Cut Filter 80Hz; Pads 10dB; Connector XLR;


04 Microfones cardióide com seus acessórios e suporte tipo
pedestal com as seguintes características; Frequência de
resposta (Microfone) 30 - 17000 Hz; Sensibilidade em campo
livre, sem carga (1kHz) 2 mV/Pa +- 3 dB; Impedância nominal
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200 Ω; Min. impedância de terminação 200 Ω;


06 Microfones com seus acessórios e clips para uso em
instrumentos de percussão ou sopro com as seguintes
características; Audiofrequencybandwidth 60 - 20000 Hz;
Equivalent noise level 31 dB-A; Sensitivity 5 mV/Pa; Signal to
Noise

63

dB-A;

Electrica

limpe

dance

200

Ohms;

Recommendedloadimpedance 2000 Ohms; Polar Pattern
Cardioid; Powering Interface Voltage 9 to 52 V Current 2 mA;


06 Microfones dinâmicos supercardioides com imã de
neodímio, para aplicações de voz e instrumentos com seus
acessórios tipo pedestal com as seguintes características;
Dinâmico (bobina móvel); Resposta de Freqüência: 50 Hz a 16
kHz; Padrão Polar: Supercardióide, simétrico ao eixo e
uniforme em toda a faixa de freqüência. » Sensibilidade @
1kHz, tensão de circuito aberto -51 dBV/Pa; Impedância: 150
Ohms (290 Ohms reais) – classificada como “low Z”;



10 Microfones com suporte e pedestal com as seguintes
características;

Padrão

polar

Cardioide

(unidirecional)

dinâmico; Resposta de frequência: 50 to 15,000 Hz; Sensitivity
(at 1,000 Hz Open CircuitVoltage) –54.5 dBV/Pa (1.85 mV);1 Pa
= 94 dB SPL; Ratedimpedanceis 150Ω (300Ω actual) for
connection to microfone inputs ratedlowimpedance;


04 Microfones com suporte e pedestal com as seguintes
características ; Cardióide ;Princípio de funcionamento:
Gradiente de pressão ; Resposta de frequência: De 20Hz a
20kHz;

Sensibilidade

a

1kHz

em

1kOhm:

15

mV/Pa

;

Impedância: 50 Ohms ; Impedância de carga: 1 kOhm; Ruído
equivalente: 22 dB; Ruído equivalente (A- Weighted): 13 dB;
Relação Sinal x Ruído (CCIR 468-3, quasipeak), Rel. 94 dB SPL:
72 dB; Relação Sinal x Ruído (A-Weighted IEC 61672-1, RMS),
Rel. 94 dB SPL: 81 dB ;Máximo SPL para Distorção harmônica
total em 0,5%: 138 dB; Máxima voltagem de saída: 10 dBu.


10 Microfones com suporte e pedestal com as seguintes
características Cardioid Condenser Microphone; Frequency
Response 20 to 20,000 Hz; Sensitivity (at 1,000 Hz) Open Circuit
Voltage: -45 dBV/Pascal (5.6 mV) (1 Pa = 94 dB SPL);
Impedance

Rated

at

150

ohms

(85

ohms

actual)
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;Recommended minimum loadimpedance: 800 ohms ;Output
Clipping Level 800 ohm Load: -4 dBV (0.63 V) 150 ohm Load: 15 dBV (0.18 V);Maximum SPL (at 1,000Hz)800 ohm load: 136
dB (attenuator at 0) 146 dB (attenuator at -10)150 ohm load:
128 dB (attenuator at 0) 138 dB (attenuator at -10);Self- Noise
16 dB typical, A-weighted 19 dB typical, weighted per DIN 45
405; Hum Pickup -3 dB equivalent SPL in a 1 mOe field (60
Hz);Signal-to-Noise Ratio 78 dB (IEC 651)* at 94 dB SPL ;S/N ratio
is difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self–
noise A- weighted;


01 Microfones com suporte e pedestal com as seguintes
características;

Dinâmico

(bobina

móvel)

Resposta

de

Freqüência:20 Hz a 10 kHz; Padrão Polar Supercardióide,
simétrico ao eixo e uniforme em toda a faixa de frequência;
Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto -64 dBV/PA
(0.6mV) Impedância 150 Ohms (45 Ohms reais) classificada
como “low Z”. Polaridade Pressão positiva no diafragma
produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;
Máximo SPL:174dB @ 1 kHz;


01 Microfone com as seguintes características; Condensador
(eletreto) Resposta de Freqüência: 20 Hz a 20 kHz Padrão
Polar

Meio-cardióide

(cardióide

na

parte

superior);

Impedância 146 Ohms; Sensibilidade @ 1kHz, tensão de
circuito aberto -46.5dBV/Pa (3.8mV); Máximo SPL @ 1kHz,
1%THD 1k Ohm de carga: 151 dB 2k5 Ohm de carga: 155 dB
Relação Sinal Ruído (94dB SPL @ 1kHz): 64 dB ;Faixa Dinâmica
(@ 1kHz):1k Ohm de carga: 121.5 dB 2k5 Ohm de carga: 125.5
dB Rejeição CommonMode (20Hz a 20kHz):>55 dB Nível de
Clipping (20Hz a 20kHz @ 1% THD):2500 Ohm de carga:
12.5dBV; 1000 Ohm de carga: 7.5dBV Nível de Ruído
(equivalente em SPL; A-weighted):29.5dB SPL-A Polaridade;
FrequencyCountour: 7dB de atenuação centralizado em
400kHz Alimentação:PhantomPower necessário: 11 a 52Vdc,
5.6mA;


18 microfones com seus respectivos acessórios, tipo clip para
cordas (orquestra), direcional, Princípio de funcionamento:
Gradiente de pressão, Tipo de cartucho: Pre-Polarized
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condensador, Escala de frequência: 20Hz a 20kHz,Escala de
frequência (+ /-2dB a 20 cm): 80 Hz a 15 kHz com boost macio
de 2dB em 10 a 12 kHz, Sensibilidade (Nominal, + /-3dB em
1KHz): 6mV/pA; -44dB re. Eu V/Pa, Nível de ruído equivalente
(ponderado): Typ. 23dB(A) re. 20 uPa (máx. 26dB(A)),
S/Relação N (ponderação) (re. Eu kHz em I Pa (94dB SPL)):
71dB(A) Typ.,Harmônica total Distortion (THD): menos de 1
cento até ao pico SPL 123dB, Gama dinâmica: Typ. 100DB,
Max. SPL (pico antes de recorte): 142dB,Impedância de saída:
Da Microchip: 30 a 40 Ohms, De DAD4099/DAD6001-BC: 100
Ohms, Cabo Drive capacidade: Até 300m (984ft) com
adaptador DAD4099 ou XLR DAD6001-BC, Princípio de
equilíbrio de saída: Sinal balanceada com adaptador
DAD4099 ou XLR DAD6001-BC, Relação de rejeição de modo
comum (CMRR): Maior que 60dB de 50Hz a 15kHz com
adaptador

DAD4099

ou

XLR

DAD6001-BC,

Fonte

de

alimentação (para desempenho total): Min. 5V ao máximo.
50V através de adaptador DPA para wireless sistemas,
Consumo de corrente: Typ. 1.5mA (microfone). 3.5mA com
adaptador

DAD4099

ou

XLR

DAD6001-BC,

Conector:

Microponto, Polaridade: + V no pino de microchip para
pressão sonora positiva (e pino 2 adaptador de DAD4099 ou
DAD6001-BC XLR);


4 microfones seus respectivos acessórios, suporte e pedestal
para coral, com as seguintes caracteristicas: Tipo microfone
de gradiente de pressão de membrana grande de 25 mm ,
Características direcionais: omnidirecional, cardióide larga,
cardióide, hipercardióide, bidirecional , Sensibilidade: 23
mV/Pa (-33 dBV ± 0,5 dB), Resposta de freqüência: 20 a 20.000
Hz, Impedância elétrica:=200 Ohm, Impedância de carga
recomendada: =2200 Ohm, Transcondutância 12 dB / oitava
com ponto Inicial em 40 Hz do filtrode atenuação dos graves:
e 80 Hz, ou 6 dB / oitava com ponto inicial em 160 Hz, Préatenuação: regulável para -6 dB, -12 dB, -18 dB, Nível de ruído
equivalente

segundo

CCIR

468-2:

20

dB

atenuação), Nível de ruído equivalente

(0

dB

pré-

segundo

DIN

45 412 (ponderação A): 6 dB-A (0 dB pré-atenuação) ,
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Relação sinal / ruído relativa a 1 Pa (ponderação A): 88 dB,
Pressão sonora para 0,5% de

distorsão: 00/400/800/1600 Pa

140/146/152/158 dB SPL (0/-6/-12/-18 dB),Faixa dinâmica: 134
dB min. Nível de saída máx.: 5 V rms. (+14 dBV);

RECURSOS HUMANOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA




01 Operador de som com experiência mínima de 8 anos em eventos de grande porte;
01 Responsável técnico pela sonorização com experiência mínima de 8 anos em eventos de
grande porte;
02 Auxiliares técnicos de som com experiência mínima de 2 anos em eventos de grande porte;

b) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DESCRIÇÃO

UN.

QTD

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA

CJ

01

ITEM

01


01 Console de luz , com 4 saidas DMX físicas , USB 2.0, 10
faders, conectividade ART NET;



01 ART NET com 8 saídas e 1 entrada DMX 515, com
isolamento de 1500Vrms entre a entrada de rede e o circuito
lógico;



02 Splitter DMX com 8 saidasdmx cada, com isolamento por
acoplamento óptico individual por saída;



01 Central elétrica com disjuntores com DR;



01 Chaves disjuntora de 200ª;



01 Rack dimmer – contendo em cada rack, 2 módulos de 12
canais de dimmer ,5kw por canal, com medição de
voltagem, refrigeração forçada, protocolo de comunicação
dmx 512, 06 curvas de saída intercambiáveis por canal,
potência máxima de saída configurável, com chave triangulo
reversora de fases para ligação em 380 ou 220v, painel com
conexões de entrada para cabos camlock;



01 rack pró powerdistropower – contendo em cada rack, 2
módulos de 12 canais de pró power ,4kw por canal, com
medição de voltagem, refrigeração forçada, com chave
triangulo reversora de fases para ligação em 380 ou 220v,
painel com conexões de entrada para cabos camlock;
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48 PAR LED RGBW 15w por LED;



12 Movinghead spot 700, lâmpada 700w ,CMY ,01 disco de
cor, 01 disco de correção, 02 disco de gobosrotator;



32 Movingheadbeam 10R , com lâmpada 280w;



12 PAR 64 #5 em corpo de aluminio preto fosco ( com filtro de
cor 3204);



01 Máquinas de fumaça Hazer, com protocolo DMX 512, com
bomba de ar incorporada, função de auto limpeza, com
ventoinha integrada, com potência de 3000w;



01 Ventilador para dispersão de fumaça, com motor blindado
de 1440 rotações por minuto;



50 Litros de liquido de fumaça neutro a base d’água;



Todo equipamento listado a cima deve ser na voltagem 220v
ou bivolt;



Todos os equipamentos devem contar com cabo de
segurança confeccionado em cabo de aço e mosquete
com dimensionamento correto pelo peso do equipamento;



Acessórios (garras, cabos de segurança, pantalhas, bases de
piso etc.) em quantidade suficiente , necessária para
montagem, conforme os planos de iluminação;



Fiação em quantidade suficiente (energia, sinal DMX, rede
ethernet), necessária para ligação de todo sistema, conforme
os planos de iluminação, devendo toda a fiação estar dentro
das normas ABNT de conexão e capacidade contando com
alguma sobra para possíveis mudanças do plano de luz -todo
sistema elétrico, bem como os artefatos devem estar
aterrados conforme normas da ABNT;

02

Sistema
de
iluminação
complementar,
apresentação da Orquestra Sinfônica:


específica

p/

8 moving head spot com lâmpada 1000w short – arc
discharge de base PGJX36, 4 shutter blades, sistema de cor
cmy, 26.000 lumens;



12 PAR LED RGBWA 18w por LED, ip 67 com lentes 25 graus;



12 PAR 300 em corpo de alumínio preto fosco;



4 torres de 4 metros cada de Q30;



40 Luminárias para estante de partitura com Luz branca

CJ

01
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brilhante;


Fiação em quantidade suficiente (energia, sinal DMX, rede
ethernet), necessária para ligação de todo sistema, conforme
os planos de iluminação, devendo toda a fiação estar dentro
das normas ABNT de conexão e capacidade contando com
alguma sobra para possíveis mudanças do plano de luz -todo
sistema elétrico, bem como os artefatos devem estar
aterrados conforme normas da ABNT;



01 Mesa dmx para controle de toda iluminação;



01 Rack de luz



02 Canhões seguidores;



02 Canhões seguidores;



01 Rack dimmer – contendo módulos de 12 canais de dimmer
,5kw por canal, com medição de voltagem, refrigeração
forçada, protocolo de comunicação dmx 512, 06 curvas de
saída intercambiáveis por canal, potência máxima de saída
configurável, com chave triangulo reversora de fases para
ligação em 380 ou 220v, painel com conexões de entrada
para cabos cam lock.

RECURSOS HUMANOS





01 Operador de luz com experiência em DMX 512 e programação;
01 Responsável técnico pela iluminação com experiência mínima de 8 anos em eventos de
grande porte;
01 Programador/operador com experiência de 6 anos em eventos de grande porte;
02 Auxiliares técnicos de iluminação com experiência mínima de 2 anos em eventos de
grande porte;

c) ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
DESCRIÇÃO

ITEM

01

PALCO:


UN.

QTD

CJ

01

01(uma) Estrutura metálica de palco composta por perfis
estruturais de aço galvanizado no formato Dimensões de
12,00 metros de largura, 10 metros de comprimento, 1 metro
de altura; 2 escadas; aterramento conforme normas técnicas;

Valor Global de R$ 226.250,00 (Duzentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
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RECURSOS HUMANOS



Equipe técnica de responsáveis técnicos, encarregados montadores e técnicos, conforme
necessidades, devidamente habilitados, com experiência comprovada em montagem de
estruturas temporárias.

NOTA: Em caso de divergência entre os itens do edital e os do Portal de Compras, prevalecem as
informações constantes do edital.
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES /
FUNDAÇÃO CULTURAL, inscrito no CNPJ sob
n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin
Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ
sob nº ............., estabelecida na Rua ................,
Bairro ............., em ..........................

MUNICÍPIO DE LAGES / FUNDAÇÃO CULTURAL, pessoa jurídica de direito público, neste
ato representado pelo Secretário, Sr. ............................., portador do CPF nº ..................................,
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr.
.................................., portador do CPF nº ...............................de ora em diante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº
199/2021, correlato ao Pregão Eletrônico nº 193/2021, aberto em ................... e homologado em
........................., consoante as cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento completo de SISTEMAS DE
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - Praça
João Costa – Espaço Cultural Aristiliano Ramos, contemplando todas as necessidades como
recursos humanos profissionais para a execução de serviços especializados técnicos e operacionais
de projeto executivo, montagem, manutenção e desmontagem, laudos técnicos e aterramento
durante a realização do NATAL FELICIDADE - 2021, que acontecerá no Município de Lages, no
período de 03 a 23 de dezembro.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S):
2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato;
2.2 De Execução:
 Data início da montagem: em 24 horas da solicitação de fornecimento
 Data término montagem: 01/12/21
 Data de ensaios técnicos e aprovação PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio: de 30/11/21
a 02/12/21
 Data de realização/execução dos serviços contratados do evento: 03/12 a 26/12/21
 Data de início de desmontagem: 26/12/21
 Data término de desmontagem: 06/01/22;
2.3 De Desmontagem: deverá ser realizada logo após o dia 26 de dezembro de 2021, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, para a conclusão e retirada dos equipamentos, respeitando local e horários
determinados pela Diretoria de Trânsito do Município;
2.5 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em
consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o caso;
definitivamente, após a verificação de qualidade e consequente aceitação;
2.6 Do Contrato: terá duração a contar da data da sua assinatura até 31/12/2021.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R$ ......................
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S)
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is),
decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93;
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e
demais Documentos inerentes ao Processo.
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente
requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo
Contratante;
5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e
Diplomas Complementares, incidindo juros de mora nos termos do art. 40, XIV, “d”, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 O objeto desta licitação será contratado com os seguintes recursos 100% Próprios,
provisionados na conta: Natal Felicidade, Código de Despesa nº 160 e Elemento de Despesa nº
33903999.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) anexo(s) e do Contrato,
decorrente;
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades
legalmente estabelecidas;
7.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s);
7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
7.5 Executar o objeto, dentro dos prazos e qualidades exigidos, cumprindo as determinações e
apresentações, informadas pela contratante;
7.6 Fornecer, instalar e executar os testes de operação e funcionamento do(s) equipamento(s)
fornecido(s);
7.7 Responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto
desta contratação;
7.8 Manter ou contratar um profissional técnico para possíveis manutenções e reparos no local do
evento, a fim de garantir o perfeito andamento das atividades;
7.9 Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos
serviços de instalação e testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os
produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;
7.10 Entregar o(s) equipamento(s) objeto da contratação observando todas as especificações
técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e
acessórios necessários a sua perfeita instalação e funcionamento;
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7.11 Fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao
perfeito funcionamento dos equipamentos;
7.12 Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do
fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de
garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os
emolumentos prescritos em lei;
7.13 Utilizar, quando da instalação dos equipamentos, bem como na assistência técnica da garantia
dos mesmos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;
7.14 Fornecer, instalar e testar o(s) equipamento(s) objeto do contrato conforme for solicitado pela
equipe da Fundação Cultural e pessoa indicada pela Prefeitura Municipal, visando o atendimento
das necessidades do evento;
7.15 Desinstalar o(s) equipamento(s) objeto de Locação do contrato somente após o término do
evento;
7.16 Instalar, luzes de emergência, extintores e demais necessidades, seguindo todas as normas de
segurança impostas pelo Corpo de Bombeiros.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO
CONTRATANTE
8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;
8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias
contados da data da sua emissão;
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;
8.4 Realizar a gestão do(s) Contrato(s), através da servidora Fernanda S. Oliveira, e-mail
adm.fcl@lages.sc.gov.br, tendo como substituto o servidor Marco Antônio Sutil de Oliveira, e-mail
fcl@lages.sc.gov.br.
CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA
9.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do
art. 49 da Lei de Licitações;
9.2 O(s) produto(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s)
anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem
atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de
Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;
10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de
10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis;
10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;
10.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da
aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções
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previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem
de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor;
10.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil;
10.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n°
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração,
observados o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou
unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no
artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
11.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado;
12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos
costumes e aos princípios gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que
porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.
13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e
forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
LAGES/SC, em ...... de .......... de 2021.

Empresa Contratada

Secretaria

Gestor

