
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2022 

EDITAL DE PREGÃO Nº 58/2022 

 

CONTRATO Nº 112/2022 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO 

CONTRATANTES 
 

O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ nº 82.926.551/0001-45, sediada na AV. Felipe Schmidt, nº 2070, Centro, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa SANSON GESTÃO CULTURAL E ESPORTIVA 

LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.590.754/0001-32, com sede 

à Rua Hercílio Luz, nº 427, Sala 01, Bairro Centro na cidade de Lages/SC, representada neste 

ato pelo Sr. ALBERTO SANTOS SANSON, CPF nº 541.428.499-72 doravante denominada 

CONTRATADA, pactuam entre si as cláusulas à seguir: 
 

LOCAL 

Lavrado e assinado em Braço do Norte, na sede da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, 

situada na AV. Felipe Schmidt nº. 2070, Centro, Braço do Norte/SC. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO 

Este contrato decorre do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

58/2022, Processo Licitatório nº. 96/2022, homologado em 17/11/2022, em conformidade com o 

que consta do processo licitatório em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente 

instrumento, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei nº. 

8.666, de 21/06/1993, inclusive quanto aos casos omissos, vinculando-se também, a proposta 

vencedora ao Edital, que também é parte integrante da presente avença, tendo em vista a 

contratação obedecer aos termos da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 

8.666/1993: “Não se aplica a este Contrato a Lei nº 14.133/2021.”;  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 

O presente Edital tem por objetivo:  "PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS E GERAÇÃO DE CONTEÚDO PARA 

GRANDES FORMATOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL 2022 DO MUNÍCIPIO DE 

BRAÇO DO NORTE ", obedecendo integralmente os termos da minuta contratual (anexo I), 

Planilha com especificações e quantidades dos serviços (anexo II) e Termo de Referência 

(anexo VII), demais anexos que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste 

edital, e conforme condições constantes neste Edital. 



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Na Praça Padre Roher, sito a Avenida Felipe Schmidt, Centro. Os serviços serão recebidos nas 

seguintes condições: 

a) provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações. caso as especificações 

não estejam de acordo com as exigências do Edital, a contratada deverá substituir ou 

complementar o material, em questão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da 

aplicação das sanções cabíveis; 

b) definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações aos termos 

do Edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização será exercida pelo representante da Prefeitura de Braço do Norte, a Servidora do 

Departamento de Cultura, Sra. Caroline dos Reis Ribeiro Maciel. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL 

O prazo deste contrato vigorará até 31/12/2022. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO, DOTAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO, E REAJUSTE 

PREÇOS 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual o(s) valor(es) constantes da 

proposta financeira apresentada durante o procedimento licitatório, qual seja, R$ 92.000,00 

(Noventa e dois mil reais). 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual os valores constantes da 

proposta financeira apresentada durante o procedimento licitatório, o valor para o presente 

exercício de R$ 92.000,00 (Noventa e dois mil reais). As despesas decorrentes deste 

processo licitatório ocorrerão por conta da dotação orçamentária vigente do exercício de 2022: 

ORGÃO: 05 – SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 

UNIDADE: 04 – DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 

PROJ./ATIV.: 2.034 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 

CODIGO REDUZIDO: 117/2022 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a execução do 

objeto da presente licitação. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar 

na Secretaria de Administração, até o décimo segundo dia do mês posterior a execução do 

objeto licitado, a nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor encarregado da 

fiscalização da realização dos serviços. 

 



 

 

 

REAJUSTE 

O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no 

índice acumulado do IPCA – INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIR AMPLIADO, ou outro índice 

que vier a substituí-lo, sendo que a solicitação de reajuste deverá ser solicitada por meio 

protocolo formal junto ao departamento de Tributação, podendo somente realizar pedidos de 

reajustes após 12 meses. Ressalta-se que o reajuste terá como termo inicial a data do 

requerimento a ser apresentado pela contratada. A data do último reajuste concedido passará a 

ser considerado como marco inicial para os reajustes subsequentes, sempre respeitado o 

interregno mínimo de 1 (um) ano.  Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, 

no máximo, até a ata do pedido, a depender dos termos da solicitação da contratada. A 

celebração de prorrogações contratuais quando já preenchido o requisito temporal para 

concessão de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicará 

preclusão lógica do direito de pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às 

prorrogações. 

A CONTRATADA compromete-se a garantir os bens licitados, objeto do presente instrumento, 

sendo que quaisquer problemas surgidos durante este período deverão ser resolvidos pela 

CONTRATADA e às suas expensas sem que isto gere qualquer tipo de ônus para o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da contratante: 

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

7.2. Verificar minuciosamente , no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

7.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e  forma estabelecidos no edital e seus anexos; 

7.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 



 

 

 

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do código de defesa do consumidor (lei n°8.078, de 1990); 

8.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

8.6. Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

8.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.8. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) PROJETORES COM TECNOLOGIA LASER COM 

LUMINOSIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) ANSILUMENS 

Luminosidade: 10.000 (dez mil) ansilumens,  

Brilho: 10.000 (dez mil) ansilumens 

Resolução Nativa: SUXGVA (1.920 x 1.200)  

Relação de projeção: 1.7 para 2.4.1 

Razão de contraste: 10.000:1 (modo de alto contraste) 

Lentes intercambiáveis para produzir imagens de 600” 

Rotação compatível com sistemas de controle popular 

Entradas: SDI, HD, HDMI 

Uniformidade de brilho: 90% 

04 (quatro) lentes de abertura  

04 (quatro) conversores HDMI/SDI 

04 (quatro) conversores SDI/HDMI 

01 (um) Mainpower 

Escaneamento do prédio da igreja Matriz de Nosso Senhor do Bom Fim e disponibilização do 

arquivo para o acervo da Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo da Prefeitura de Braço do Norte Concepção e criação de espetáculo, com 

elaboração do MOC – modelo de organização do conteúdo, selecionando assuntos e temas a 

serem abordados com referência na cultura local, evidenciando aspectos da história da cidade 

de Braço do Norte bem como estética e linguagem que vão ser utilizadas, criação do roteiro 

com base e referência no MOC, criação de storyboard com base no roteiro, produção da 



 

 

 

proposta em espetáculo audiovisual com geração de conteúdo em resolução 8k para uso em 

vídeo mapeamento arquitetônico, usando para isto softwares de produção com animação em 

3D vídeo motion e outros formatos definidos pelo contratante, com  duração mínima de 8 (oito) 

minutos e máxima de 10 (dez) minutos, seguindo roteiro concebido em parceria com a 

Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo da 

Prefeitura de Braço do Norte. 

 Direção técnica e artística, supervisão e coordenação do projeto artístico e suporte técnico, 

incluindo disponibilização de um técnico, para projeção durante 1 (um) dia de ensaio geral, 

21/12/2022 e 2 (dois) dias de espetáculos abertos ao público, 22/12/2022 e 23/12/2022 na 

Igreja Matriz de Nosso Senhor do Bom Fim, na cidade de Braço do Norte, Santa Catarina. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ESPECIFIDADES  

10.1. Projeção de conteúdo visual em área de projeção composta pela fachada do prédio da 

igreja matriz de nosso senhor do bom fim, localizado na cidade de braço do norte, santa catarina, 

durante 2 (dois) dias, de 22 de novembro de 2022 a 01 de dezembro de 2022, incluindo a 

locação de 4 (quatro) projetores com tecnologia laser de 10.000 (dez mil) lumens cada um e o 

desenvolvimento do conteúdo a ser projetado; 

10.2. Projeção totalmente sincronizada do conteúdo audiovisual com sistema de projetores 

estaqueados, ou seja, de 02 (dois) em 02 (dois), com luminosidade e resolução monitoradas por 

software específico;  

os equipamentos deverão projetar imagens com características técnicas de projeção mapeada, 

animação em 3d, vídeo motion e outros formatos a critério da contratante;  

10.3. Cada projetor deverá ser montado e operado por técnicos da empresa contratada; 

cabos e conexões adaptados para projeção em distância de 50 metros; 

10.4. Concepção e criação de espetáculo, com elaboração do MOC – modelo de organização do 

conteúdo, selecionando assuntos e temas a serem abordados com referência na cultura local, 

evidenciando aspectos da história da cidade de braço do norte, bem como estética e linguagem 

que vão ser utilizadas; 

criação do roteiro, com base e referência no moc; 

10.5. Criação de storyboard com base no roteiro; 

10.6. Produção da proposta em espetáculo audiovisual com geração de conteúdo com duração 

mínima de 8(oito) minutos e máxima de 10 (dez) minutos, seguindo roteiro desenvolvido em 

parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Cultura e 

Turismo da Prefeitura de Braço do Norte, Santa Catarina; 

10.7 Cronograma das etapas (moc, roteiro, story board e produção), será definido pela 

Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo da 

Prefeitura de Braço do Norte, Santa Catarina;  

10.8. Disponibilidade dos equipamentos de projeção para 01 (um) ensaio geral, a ser 

coordenado pela contratante, no dia 21 ou 28/11/2022; 

 



 

 

 

10.9. Disponibilidade do conteúdo gerado para 01 (um) ensaio geral, a ser coordenado pela 

contratante, no dia 21 ou 28/11/2022; 

10.10. O técnico responsável deverá estar disponível no ensaio geral no dia 21 ou 28/11/2022 e 

nos 2 (dois) dias do evento, 22/11/202 e 23/11/2022 ou 28/11/2022 e 29/11/2022, entre 19h00 e 

24h00 e sempre que solicitado pela Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo da Prefeitura de Braço do Norte, Santa Catarina;  

10.11. Direção técnica e artística, supervisão e coordenação do projeto artístico e suporte 

técnico para projeção durante 1 (um) dia de ensaio geral no dia e nos 2 (dois) dias do evento, na 

igreja matriz de Nosso Senhor do Bom Fim, na cidade de Braço do Norte, Santa Catarina; 

10.12. O contratado deverá realizar o escaneamento 3d do prédio da igreja matriz de nosso 

senhor do bom fim e disponibilizar o arquivo para o acervo da Secretaria de Planejamento 

Urbano, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo da Prefeitura de Braço do Norte, Santa 

Catarina;  

10.13. O conteúdo das imagens entregues pelo contratado deverá estar em resolução 8k e 

conter características técnicas de projeção mapeada, animação em 3d, vídeo motion e outros 

formatos a critério da contratante; 

10.14. A empresa contratada deverá fornecer um processador de imagens com 4 saídas full hd 

(8k) no ensaio geral e 2 (dois) dias de espetáculos abertos; 

10.15. A escolha da trilha sonora, bem como a produção de áudio ficará ao encargo da empresa 

contratada; 

10.16. A montagem de estrutura de box q30, medindo 3 metros x 2 metros x 3 metros de altura, 

com piso elevado e cobertura a prova de chuva para abrigar os projetores será de 

responsabilidade da contratada; 

o fornecimento de ponto de energia elétrica estabilizada ou gerador de energia e será de 

responsabilidade do contratante; 

10.17. O transporte, instalação, manutenção e retirada dos equipamentos contidos neste termo 

de referência, serão de responsabilidade da empresa contratada; 

10.18. As despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos técnicos da contratada, para 

todas as etapas de realização dos serviços ficarão por conta da mesma; 

10.19. A contratada ficará responsável pela segurança de seus técnicos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 

11.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na execução dos serviços contratados 

e/ou inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas seguintes sanções, podendo 

ser cumulativas: 

11.2 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária. 

11.3 Advertência. 

11.4 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Braço do Norte, e 

consequente Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal de Planejamento, 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 



 

 

 

11.5 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha 

pago a multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com 

eventuais pagamentos que sejam devidos a empresa contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 

8.666/93. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão prevista nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – 

LGPD 

Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata a Lei Geral 

de Proteção de Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos que decorrem da 

Lei da Transparência e da Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 

8.666/1993, que regem a presente contratação pública.”  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 

originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que 

possam ser. 

 

E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente Contrato em três vias 

de iguais formas e teor, que vão assinadas pelas partes e por duas testemunhas. 

 

Braço do Norte/SC de 17 de novembro de 2022. 

 

 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 

Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

SANSON GESTÃO CULTURAL E ESP. LTDA 

Sr. ALBERTO SANTOS SANSON 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

 

THIAGO CORREA TANCREDO 

CPF: 040.734.739-99 

WANDO FURLAN CEOLIN 

CPF: 036.460.889-74 

 


