
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 122/2021 
 
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DO “NATAL DA PAZ 2021”, A SEREM REALIZADOS DE 01 À 
19 DE DEZEMBRO DE 2021, EM DIVERSOS ENDEREÇOS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PERÍMETRO URBANO E 
RURAL. 
 
1.1 - JUSTIFICATIVA: Considerando a proximidade do início dos eventos alusivos ao Natal da Paz 2021, e tendo em vista 
diversos eventos que ocorrerão em todo o Município, buscando sempre agregar pessoas, fomentar o comércio local e unir 
cada vez mais as comunidades, especialmente neste momento onde o mundo vem visualizando o fim da pandemia que 
tantas adversidades trouxe para as famílias e para os negócios, vem o Município de Canoinhas investir recursos na 
realização de diversas ações, visando contribuir com a comunidade e com o comércio em nossa municipalidade. 
 
Dentre as despesas necessárias, tem-se a locação de sonorização e iluminação em diversos, este que solicito máxima 
urgência no lançamento de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada no objeto pretendido. 
  
1.2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM 01 

DATA 
LOCAL HORÁRIO EVENTO 

01/12/2021 (QUARTA-
FEIRA) 

Escadaria da Igreja Matriz 
Cristo Rei e Largo do 

Contestado 
A partir das 17:00 

Abertura do Natal do 
Paz com acendimento 

de luzes e show de 
amigos 

EQUIPAMENTOS PARA O DIA 01/12/2021 (QUARTA-FEIRA) – PALCO PRINCIPAL 

EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO 
EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO 

 
42 (quarenta e dois) metros de treliças P25 (linha pesada) 
 
30 (trita) refletor de led branco ip66 (chuva) de 100  whatss 
 
06 (seis) refletor mini brut 600 whatss (iluminar povo) 
 
30 (trinta) refletor rgb 5 whatss 
 
04 (quatro) raio laser cor azul 
 
02 (dois) canhão seguidor de 1.500 watts 
 
02 (dois) raio laser cor verde 
 
200 (duzentos) metros de mangueira 5050 de led (220 v) cor 
ambar 
 
04 (quatro) bean 200 5R 
 
01 (uma) interface DMX LUMIKIT (controlar iluminaçao) 
 
06 (seis)  refletor mini brut 600 watss (iluminar o público) 
 
01 (um) telão com datashow e tripé 
 
01 (um) gerador de energia de 10 CV (no mínimo) 

 
 
08 (oito) caixas sub grave  1.000 watts 
 
16  (dezesseis) caixas line 600 watts 
 
02 (duas) potências 5.000 watts (no mínimo) 
 
04 (quatro) potências   3.400 watts (no mínimo) 
 
04 (quatro) caixas de retorno 300 watts 
 
02 (duas) mesas de som com 24 canais 
 
01 (um) processador 
 
01 (um) equalizador 
 
04 (quatro) microfones sem fio 
 
06 (seis) microfones auriculares 
 
10 (dez) microfones  com cabo 
 
10 (dez) pedestais para microfones 

 



 

 

 
01 (um) main power (distribuidor de energia) 

 

 
EQUIPAMENTOS PARA O DIA 01/12/2021 (QUARTA-FEIRA) – LATERAIS DA RUA 

NAS PROXIMIDADES DA IGREJA MATRIZ CRISTO REI E PRAÇA DO CENTENÁRIO 
 

 
16 (dezesseis) caixas de media e altas frequências 
 
06 (seis) caixas de graves 500 whatts 
 
01 (uma) mesa de som de 8 canais 
 
01 (um) equalizador 
 
02 (dois) microfones sem fio 
 
01 (um) notebook para reprodução de músicas natalinas 

 

 
Mão de obra: 05 (cinco técnicos), sendo 03 (três) para operacionalização do som e 02 (dois) para operacionalização do 
sistema de iluminação  
 

VALOR TOTAL ITEM 01 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 8.230,00 

ITEM 02 

EQUIPAMENTOS PARA OS DIAS 09/12, 10/12, 11/12, 12/12, 15/12, 17/12 e 18/12/2021 

EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO 
EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO 

 
42 (quarenta e dois) metros de treliças P25 (linha pesada) 
 
20 (vinte) refletor de led branco ip66 (chuva) de 100  watss 
 
06 (seis)  refletor mini brut 600 watss (iluminar o público) 
 
30 (trinta) refletor rgb 5 watss 
 
4 (quatro) raio laser cor azul 
 
2 (dois) raio laser cor verde 
 
200 (duzentos) metros de mangueira 5050 de led (220 v) cor 
ambar 
 
04 (quatro) bean 200 5R 
 
01 (uma) interface DMX LUMIKIT (controle de iluminação) 
 
01 (um) telão com datashow e tripé 
 
01 (um) gerador de energia de 10 CV (no mínimo) 
 
01 (um) main power (distribuidor de energia) 
 
80 (oitenta) metros de lona branca para proteção dos 
equipamentos 
 

 
04 (quatro) caixas sub grave  1.000 watss 
 
08 (oito) caixas line  600 watts 
 
02 (duas) potências 5.000 watts (no mínimo) 
 
02 (duas) potências  3.400 watts 
 
04 (quatro) caixas de retorno 300 watts 
 
01 (uma) mesa de som 24 canais 
 
01 (um) processador 
 
01 (um) equalizador 
 
04 (quatro) microfones sem fio 
 
06 (seis) microfones auriculares 
 
10 (dez) microfones  com cabo  
 
10 (dez) pedestais para microfone 
 
01 (um) notebook para reprodução de músicas natalinas 



 

 

 
Mão de obra: 03 (três) técnicos, sendo 02 (dois) para operacionalização do som e 01 (um) para operacionalização do 
sistema de iluminação.  

 
Obs.: Em caso de mal tempo (chuva), deverá ser instalado o sistema de som e luzes em local coberto a ser definido 
pela Contratante. 
 

DATA LOCAL HORÁRIO EVENTO DATA 

19/12/2021 (Domingo)  Largo do Contestado A partir das 20:00 
Apresentação com a banda da 

Polícia Militar de Santa Catarina 
19/12/2021 (Domingo) 

EQUIPAMENTOS PARA O DIA 19/12/2021 

EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO 
EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO 

 
Grid 8/10 
 
16 (dezesseis) PAR Led 3 w 
 
10 (dez) beam 200 
 
08 (oito) par 64 
 
06 (seis) elipsoidais 

 
 

 
2 (duas) mesas digital 32 canais 
 
PA compatível 
 
30 (trinta) microfones 
 
30 (trinta) pedestal 
 
04 (quatro) monitores 
 
Cubos, guitarra e baixo 
 

 
Mão de obra: 03 (três) técnicos, sendo 02 (dois) para operacionalização do som e 01 (um) para operacionalização do 
sistema de iluminação. 
  

 
Obs.: Em caso de mal tempo (chuva), deverá ser instalado o sistema de som e luzes em local coberto a ser definido 
pela Contratante. 
 

VALOR TOTAL ITEM 02 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 7.230,00 

ITEM 03 

 
SONORIZAÇÃO – CAMINHÃO DE NATAL 

 

Data Local Horário 
Distância do 
Centro (ida e volta) 

Divulgação (na data do evento) 
Valor 

Unitário 

09/12/2021 
(quinta-feira) 

Felipe Schmidt 19:30 82 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: Paciência dos 
Neves, Campo das Moças, Felipe 
Schmidt, Erval Bonito, Valinhos e 
Lageado 

R$ 3.750,00 

10/12/2021 
(sexta-feira) 

Bairro Piedade 19:30 10 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: bairro Piedade 
(Conjunto Habitacional Nossa 
Senhora Aparecida), Vila Fuck e 
Cristo Rei 

R$ 3.480,00 

11/12/2021 
(sábado) 

Comunidade 
de Paula 
Pereira 

19:30 45 km 
Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: Santa Leocádia, 

R$ 3.480,00 



 

 

Santo Antônio dos Wosgraus, 
Fartura, Sereia, Anta Gorda, Rio 
do Pinho e Paula Pereira 

12/12/2021 
(domingo) 

Pinheiros 19:30 80 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: Aparecida dos 
Pardos, Pinheiros, Rio dos Pardos, 
Alto dos Pinheiros, Rio da Areia do 
Meio, Santa Emídia 

R$ 3.750,00 

15/12/2021 
(quarta-feira) 

Campo da 
Água Verde 

19:30 5 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: ruas principais 
dos bairros Água Verde e Campo 
da Água Verde 

R$ 3.480,00 

17/12/2021 
(sexta-feira) 

Loteamento 
Santa Cruz 

19:30 10 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: Cohab I e IV, 
Jardim Esperança, Alto do 
Frigorífico  

R$ 3.480,00 

18/12/2021 
(sábado) 

Marcílio Dias 19:30 15 km 

Carro de som na data do evento 
realizando divulgação nos 
seguintes locais: Alto da Tijuca, 
Parado e Marcílio Dias  

R$ 3.480,00 

VALOR TOTAL ITEM 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 24.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 40.360,00 

 

2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

2.1 – O critério de julgamento será PELO VALOR GLOBAL, haja vista a necessidade de padronização dos materiais e 

equipamentos a serem utilizados. 

3 - DOS LOCAIS E PRAZOS DE ENTREGA 
3.1 – Os materiais e equipamentos deverão ser instalados nos locais e horários indicados na tabela abaixo: 

 

DATA LOCAL HORÁRIO 
DISTÂNCIA DO 
CENTRO (ida e 

volta) 
DIVULGAÇÃO (NA DATA DO EVENTO) 

01/12/2021 
(quarta-feira) 

 
Escadaria da Igreja 
Matriz Cristo Rei,  
quadra da igreja e 
laterais da rua 
nas proximidades 
da igreja matriz 
Cristo Rei e Praça 
do Centenário. 
 

A partir das 
17:00 

Área central 

 
 
 
 
Abertura do Natal do Paz com acendimento 
de luzes e show de amigos.  
 

09/12/2021 
(quinta-feira) 

Felipe Schmidt 19:30 82 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: Paciência 
dos Neves, Campo das Moças, Felipe 
Schmidt, Erval Bonito, Valinhos e Lageado. 
 

10/12/2021 
(sexta-feira) 

Bairro Piedade 19:30 10 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: bairro 
Piedade (Conjunto Habitacional Nossa 
Senhora Aparecida), Vila Fuck e Cristo Rei. 
 



 

 

11/12/2021 
(sábado) 

Comunidade de 
Paula Pereira 

19:30 45 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: Santa 
Leocádia, Santo Antônio dos Wosgraus, 
Fartura, Sereia, Anta Gorda, Rio do Pinho e 
Paula Pereira. 
 

12/12/2021 
(domingo) 

Pinheiros 19:30 80 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: Aparecida 
dos Pardos, Pinheiros, Rio dos Pardos, Alto 
dos Pinheiros, Rio da Areia do Meio, Santa 
Emídia. 
 

15/12/2021 
(quarta-feira) 

Campo da Água 
Verde 

19:30 5 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: ruas 
principais dos bairros Água Verde e Campo 
da Água Verde. 
 

17/12/2021 
(sexta-feira) 

Loteamento Santa 
Cruz 

19:30 10 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: Cohab I e 
IV, Jardim Esperança, Alto do Frigorífico. 
  

18/12/2021 
(sábado) 

Marcílio Dias 19:30 15 km 

 
Carro de som na data do evento realizando 
divulgação nos seguintes locais: Alto da 
Tijuca, Parado e Marcílio Dias. 
  

19/12/2021 
(Domingo) 

Largo do 
Contestado 

A partir das 
20:00 

Área Central 

 
Apresentação com a banda da Polícia 
Militar de Santa Catarina. 
 

 
3.2 - A licitante vencedora deverá manter todos os equipamentos montados e funcionando, à disposição da organização 
dos eventos. 
 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
4.1 – DA CONTRATADA 
4.1.1 - Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.  
4.1.2 - Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando 
ao Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.  
4.1.3 - Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da 
entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessária.  
4.1.4 - Fornecer os materiais e equipamentos em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e 
proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, 
quer seja nas condições estabelecidas.  
4.1.5 - Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições estabelecidas.  
4.1.6 - Responder por danos que venham a ser causados por seus empregados ou preposto ao Contratante ou a 
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do 
acompanhamento realizado pelo Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n. 2 8.666/93. 
4.1.7 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como 
todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, objeto do presente Edital, incluindo despesas com 
deslocamentos, estadia, alimentação, salários, estacionamentos rotativos, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 
trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da prestação dos serviços, isentando integralmente o Município de Canoinhas. 
4.1.8 - São de responsabilidade da CONTRATADA eventuais danos causados diretamente ao Município de Canoinhas ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços contratados, sendo vedado a 
empresa o chamamento ao processo ou a denunciação à lide do Município. 



 

 

4.1.9 - Será obrigação única e exclusiva da contratada a montagem, funcionamento e soluções de problemas relativos ao 
funcionamento de todo o sistema.                      
4.1.10 - A contratada deverá transportar e montar todo sistema de som no local, bem como também será responsável pela 
guarda, manutenção e desmontagem dos mesmos. 
4.1.11 - A contratada será responsável pelo perfeito funcionamento do sistema de som durante todos os eventos. 
4.1.12 – Todos os equipamentos e estrutura de som deverão estar montados e funcionando, no mínimo 2 horas antes do 
evento, sendo que a contratada deverá manter técnicos no local para a passagem do som, se necessário.   
4.1.13 – Ao término de todo o evento a contratada deverá desmontar e retirar toda a estrutura de som, instalada pela 
mesma.  
4.1.14 - A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de forma a assumir a 
responsabilidade civil, penal, ambiental por todas as estruturas e iluminação a serem instaladas.  
4.1.15 - A cópia da ART da execução dos serviços deve ser apresentada devidamente quitada no prazo máximo de  05 
(cinco) dias após o início dos serviços. 
 
4.2 - Do Contratante: 
4.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
4.2.2 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
4.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
4.2.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
4.2.5 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
5 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
5.1 - Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização da execução da 
entrega dos serviços objeto, deste Edital, os servidores nomeados pela Portaria nº 1.921/2021, aos quais compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao gestor 
do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
5.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
5.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 
implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
5.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
5.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
6 - DO PREÇO 
6.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e do 
oferecimento de lances; 



 

 

6.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 
tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de obra, encargos 
sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus 
anexos; 
6.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e/ou execução do objeto, apresentação da 
respectiva nota fiscal com discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou 
entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor do Contrato. 
7.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
7.3 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
7.4 – Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 
 
8 – AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

Diogo Carlos Seidel 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 

 
 


