
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

AO SR. PREGOEIRO 
 
 
Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2022 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 

 

Em análise pormenorizada do referido edital e anexos, foi verificada a existência de 

questões que necessitam de esclarecimentos antes da realização do pregão eletrônico, 

a fim de viabilizar a adequação ao processo licitatório e evitar que o mesmo resulte 

infrutífero ou prejudicado. 

 

Assim, com fulcro no art. 23 do Decreto nº 10.024/2019 e art. 164 da Lei nº 14.133/2021, 

apresentam-se os pedidos de esclarecimentos abaixo deduzidos: 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2022 

9.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração. 

 

ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

(...) 

 



3.1.2. A contratada se compromete a entregar a programação dos fogos em vídeo 

para a devida conferência e aprovação. A programação será analisada em um vídeo 

“3D” de responsabilidade da contratada, com apresentação através de programa 

simulador de fogos de artificio demonstrando os efeitos dos artefatos pirotécnicos 

e sincronismo dentro das características do espetáculo. Através do vídeo, será feito 

a conferência visual e do áudio do show Piromusical para aprovação do diretor 

técnico e artístico do evento com antecedência de no mínimo 6 (seis) dias da 

abertura do evento (conforme programação oficial). 

 

5.1.1. Critério de qualidade e segurança - Deverá ser realizado uma amostra 

nomeada de “teste pirotécnico” com a queima de 05 (cinco) unidades de cada 

artefato pirotécnico previsto no espetáculo Nativitaten e para o Show de Réveillon. 

A demonstração será realizada na cidade de Gramado no Lago do Serra Park, em até 

5 (cinco) dias corridos após o encerramento do certame licitatório. As amostras 

serão acompanhadas por no mínimo 03 (três) membros da comissão especial 

formada pela Gramadotur, oportunidade na qual será filmado e fotografado.  

 

5.1.4. Se for aprovado o teste pirotécnico, todos os artefatos previstos deverão estar 

disponíveis em até 2 (dois) dias anteriores ao início do evento, em depósito 

devidamente legalizado (depósito de fogos de artifício com alvará expedido pelo 

órgão competente), em um raio de até 300 (trezentos) km da cidade de Gramado, 

objetivando a segurança e garantia logística pertinente ao formato do evento. 

Poderão os fiscais da Gramadotur, a qualquer momento, fazer a fiscalização dos 

itens e suas quantidades se necessário. 

 

9.5. As montagens e instalações do equipamento acima citado deverão estar 

plenamente concluídas 05 (cinco) dias corridos antes da abertura oficial do evento, 

ou seja, dia 22 de outubro de 2022 para testes e conferência. A abertura oficial do 

evento ocorrerá no dia 27 de outubro de 2022; 



Conjugando-se as disposições acima transcritas, depreende-se que há necessidade de 

apresentação de amostras em até cinco dias corridos após o encerramento do 

certame licitatório (5.1.1.) e outros cinco dias para assinatura do contrato (9.1). 

Além disso, deverá ser entregue um vídeo 3D para conferência visual e do áudio do 

show Piromusical para aprovação do diretor técnico e artístico do evento com 

antecedência de no mínimo 6 dias da abertura do evento (3.1.2). 

Considerando-se, ainda, que a montagem e instalação dos equipamentos deverão 

estar concluídas 05 dias corridos antes da abertura oficial do evento, ou seja, dia 22 

de outubro de 2022 (9.5), conclui-se que há incompatibilidade dos prazos para 

cumprimento de todas as etapas exigidas no edital. 

Entre 14 de outubro, dia seguinte ao encerramento do presente certame licitatório e 

22 de outubro, data em que deverá estar concluída a montagem dos equipamentos, 

há tão somente 9 dias corridos, o que é inferior aos prazos concedidos para 

apresentação de amostra, homologação, elaboração de vídeo 3D e conclusão das 

instalações - isto sem considerar prazos necessários para obtenção das diversas 

licenças necessárias junto aos diversos órgãos envolvidos. 

 

Assim, servimos do presente para solicitar que os prazos exigidos para cumprimento 

das etapas sejam readequados e, especialmente, estendidos ao limite máximo 

razoável sem acarretar prejuízo à administração pública e aos participantes, 

evitando-se, consequentemente, restrições à competitividade. 
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ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

(...) 

 

3.1.5. A contratada é responsável pelo fornecimento, instalação, manutenção de 

toda infraestrutura para disparos dos fogos, os quais deverão estar em pontos fixos 



distribuídos em estruturas dentro do lago (no contorno do lago e contorno do palco) 

de acordo com projeto técnico. 

Conforme previsto na referida cláusula, será obrigação da contratada realizar a 

montagem e manutenção da infraestrutura para disparos dos fogos, a ser distribuída 

em pontos fixos, no contorno do lago e contorno do palco, em conformidade com o 

projeto técnico. 

No projeto técnico, por sua vez, consta que a infraestrutura poderá ser fixa ou 

flutuante. 

Examinando-se estas informações, denota-se que não restou clara qual estrutura que 

deverá ser utilizada, se a mesma será em fixa ou flutuante, tampouco se isto será 

definido por escolha da contratada ou por determinação da contratante. 

 

Assim, servimos do presente para solicitar informações detalhadas sobre a 

estrutura que deverá ser utilizada, especialmente se a mesma deverá ser fixa ou 

flutuante. De igual modo, questiona-se se, havendo possibilidade de utilização de 

estruturas distintas – fixa ou flutuante – a quem caberá a definição do modelo a ser 

utilizado. 
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ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

(...) 

6.2. Pontos fixados dentro da água em estrutura em formado de roda no Chafariz 

Ao tratar sobre a relação dos artefatos pirotécnicos Nativitaten, constou a 

necessidade de pontos fixos na água e em formato de roda no chafariz. 

Ocorre que no projeto técnico não há identificação de estrutura no referido formato, 

tampouco a indicação de existência de um chafariz. 

 



Assim, servimos do presente para questionar se, efetivamente, há necessidade de 

utilização de estrutura no formato de roda, indicando, ainda, em qual local da planta 

se encontra o chafariz referido na cláusula acima. 
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ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

(...) 

5.1.1. Critério de qualidade e segurança - Deverá ser realizado uma amostra 

nomeada de “teste pirotécnico” com a queima de 05 (cinco) unidades de cada 

artefato pirotécnico previsto no espetáculo Nativitaten e para o Show de Réveillon. 

A demonstração será realizada na cidade de Gramado no Lago do Serra Park, em até 

5 (cinco) dias corridos após o encerramento do certame licitatório. As amostras 

serão acompanhadas por no mínimo 03 (três) membros da comissão especial 

formada pela Gramadotur, oportunidade na qual será filmado e fotografado. 

 

(...) 

 

7. SHOW DE RÉVEILLON 

7.1. Show de Réveillon show pirotécnico com fogos de vista, com duração de 8 

minutos contínuos, de tipos variados, coloridos e com tempos médios de duração 

variados; 

7.1.1. Os efeitos serão baseados nas apresentações de anos anteriores. 

7.1.2. Serão necessários pelo menos 03 pontos em andaimes duplos 

(aproximadamente 10m de altura cada torre), caixas de ferro reforçadas e 

barricados com areia e em solo para outros efeitos, estrutura fornecida pela 

Contratada; 

7.1.3. Todo o projeto deverá ser aprovado junto aos órgãos fiscalizadores e os 

alvarás obtidos deverão ser entregues à fiscalização; 



7.1.4. 3750 disparos pirotécnicos 

7.1.5. Data: 01/01/2023 Horário: 00 :00 

De acordo com a cláusula 5.1.1. é necessária a realização de uma amostra com queima 

de cinco unidade de artefatos pirotécnicos, tanto do espetáculo Nativitaten, como do 

show de Réveillon. 

Todavia, no tocante ao show de Réveillon, o projeto básico previsto na cláusula 7 e 

seguintes, exige somente a necessidade de disparos contínuos, variados e coloridos, 

com duração de 8 minutos. 

Não houve indicação de local para realização dos disparos, nem mesmo no projeto 

técnico. 

Não foi especificado o material que deverá ser utilizado, o que inviabiliza a realização 

de um orçamento preciso e adequado às pretensões e exigências da contratante. 

 

Assim, servimos do presente para questionar e solicitar a apresentação detalhada 

do material a ser utilizado no show de Réveillon, viabilizando-se, assim, a 

elaboração de um orçamento preciso e a preparação da amostra, ou, 

sucessivamente, esclarecido se o material a ser utilizado será de livre escolha pelo 

contratante.   

Questionamos, ainda, a indicação do local para realização dos disparos do show de 

Réveillon. 
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ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

(...) 

9.4. Não serão permitidos uso de estruturas ou qualquer elemento fora dos padrões 

definidos no projeto técnico; 

Como já referido em questionamento anteriormente realizado, no projeto técnico 

não restou definido, com a clareza e exatidão necessária, qual a estrutura que deverá 

ser utilizada, tampouco os padrões que deverão ser observados pela contratada. 



Tal situação poderá acarretar prejuízos futuros, com eventual arguição de 

descumprimento contratual por utilização de estrutura fora dos padrões exigidos. 

 

Assim, servimos do presente para solicitar que sejam detalhados os elementos que 

deverão ser observados pela contratada na estrutura a ser montada. 
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ANEXO - PROJETO TÉCNICO 

 

Detalhamento 16 (dezesseis) pontos de fogos de artificio ao redor do lago estruturas 

flutuantes e ou fixas, de responsabilidade da contratada. 

16 (dezesseis) pontos ao redor do palco, atrás das balsas – estruturas flutuantes e 

ou fixas, de responsabilidade da contratada. 

Ultrapassadas as questões relativas ao detalhamento da estrutura, se deverão ser 

fixas ou flutuantes, localização do chafariz, entre outros questionamentos acima já 

realizados anteriormente, verifica-se na planta acima, anexada ao projeto técnico, 

que há 32 pontos de fogos de artifícios – 16 pontos ao redor do lago e 16 ao redor do 

palco. 



No entanto, não foi detalhado ao longo do projeto técnico, tampouco no anexo em 

questão, sobre a quantidade de fogos a ser disparada em cada um dos pontos 

indicados. 

 

Assim, servimos do presente para questionar a quantidade de fogos que deverão 

ser disparados em cada um dos 32 pontos indicados no projeto. 

 

 

ANTE O EXPOSTO, requer-se que todas as questões supra suscitadas sejam 

devidamente esclarecidas e ajustadas, sanando e corrigindo eventuais omissões 

contidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2022, a fim de garantir que o 

certame licitatório transcorra de forma cristalina. 

 

 

Gramado, 06 de outubro de 2022. 

 

 

 

 


