ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 – FUMTUR
COMPRASNET Nº 192/2021

Proposta e Habilitação deverão ser registradas no sistema COMPRASNET, até o horário de
abertura da sessão eletrônica, conforme indicações abaixo:
Data da sessão eletrônica: 07 de outubro de 2021.
Horário: 10h00min.
Local: Portal de Compras do Governo Federal –www.comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 988039
Maiores informações: (47)3267-7191, ramal 3658, e-mail: daniel.cabette@bc.sc.gov.br ou site:
www.bc.sc.gov.br
1 – DO OBJETO
1.1 – Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para realização
do evento NATAL DE BRINCADEIRAS BC, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos.
1.2 – Os serviços/materiais deverão atender aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos
no objeto, em conformidade com a legislação específica aplicável e o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/90), sendo que o serviço considerado inadequado ou que não atenderem
às exigibilidades, não será aceito e o pagamento ficará suspenso, até sua regularização de forma
integral.
1.3 - Entende-se por serviço/material inadequado, àquele que apresentar-se com inferior qualidade,
fora das determinações legais, em desacordo com as especificações constantes na relação de itens do
Edital e Termo de Referência, diferentes da proposta apresentada, diferente do exigido e ofertado.
1.4 - O serviço/material considerado inadequado e/ou irregular, que não atender às exigibilidades do
Edital, deverá ser refeito/substituído de forma imediata, ou o contrato será rescindido, sem prejuízo
das penalidades previstas neste Edital. Na impossibilidade de ser substituído ou refeito, serão
aplicadas as sanções previstas no edital e demais cominações legais.
1.5 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e
das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral
cumprimento da contratação.
1.6 – As empresas interessadas em participar do certame licitatório PODERÃO realizar visita técnica
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O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, p o r i n t e r m é d i o da Secretaria de Compras,
torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo
tipo de licitação MENOR PREÇO, pelo critério de julgamento GLOBAL, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 6.973, de 09 de abril de
2013 e, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL DE BRINCADEIRAS BC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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nos locais de instalação dos objetos. É recomendável a realização da visita técnica que tem por
finalidade conhecer os locais e avaliar as condições relativas às suas características e determinar as
grandezas que serão envolvidas para execução dos serviços, bem como assegurar que o preço
ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades do CONTRATANTE.
a)

As empresas interessadas deverão agendar visita técnica com a Coordenadora de Eventos,
Sr.ª Clair da Silva, pelo e-mail: clair.silva@bc.sc.gov.br

1.7 - Quaisquer divergências existentes entre a descrição dos itens deste Edital e o descritivo dos
itens dispostos no site www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá a descrição deste Edital.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – O Pregão Eletrônico será realizado pela Secretaria de Compras da Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do
sistema eletrônico.

2.2 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica:
I
a)

Dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento
e regulamento do sistema;
Credenciar-se previamente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf)
e no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br, telefone: 0800 978 9001;

II

Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e
a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

III

Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

IV

Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou a Administração Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
2.4 - A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital.
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2.1.1 –Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas, que preencham as
condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência e comprovem sua qualificação mediante
a apresentação da documentação exigida.
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2.5 – Não será permitida a participação neste Pregão:
I

Empresa suspensa de participar de licitações e impedida de contratar com o município de
Balneário Camboriú;

II

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Municipal, até que
seja promovida sua reabilitação;

III

Empresa enquadrada nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

IV

Cooperativas de mão de obra;

VI

VII

Empresas em consórcio;
Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da
respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
Empresas que empreguem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou que empreguem menores de 16 anos em qualquer trabalho (Decreto nº 4.358/02), salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);

VIII

Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativamente ou judicialmente;

IX

Empresa sob falência ou recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a
fase de habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno
vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro
estabelecidos neste edital.

X

Empresas que empreguem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
que empreguem menores de 16 anos em qualquer trabalho (Decreto nº 4.358/02), salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);

3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF) e permite a participação dos interessados nas licitações eletrônicas
realizadas pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
3.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
3.2.1 - O participante, com poderes de representação, poderá tomar decisões relativamente a todas as
fases do procedimento licitatório.
3.2.2 - O Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no certame por seu
representante ou procurador.
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3.3 - O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a esta Licitação.
3.4 - É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as
transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.1 – Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema (enviar anexo),
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no edital,
PROPOSTA CONFORME MODELO DO ANEXO III, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
a) Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
Sicaf, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema
(Declaração Sicaf).
4.2 – O licitante deverá indicar, de forma expressa no sistema eletrônico, o valor global, com
duas casas decimais (R$), já inclusos todos os tributos, frete, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
a) Os lances ocorrerão pelo global do item;
a) A proposta de preço a ser anexada ao comprasnet deverá conter: números dos itens,
descritivos, quantidades, valores unitários, totais e global. (Vide modelo de proposta
indicado no Anexo III do Edital);
4.3 – O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
negociação do pregoeiro (proposta atualizada).
4.4 - A simples participação neste certame implica na concordância de todos os dispostos indicados
neste instrumento convocatório.
4.5 - A proposta apresentada será irretratável e irrenunciável e não poderá ser alterada, seja com
relação a prazo e especificações, seja com relação a qualquer condição que importe modificação dos
seus termos originais, bem como, não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões, retificações
ou desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
Pregoeiro para revelação de erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o
entendimento das propostas.
4.6 - Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta de preço.
4.7 - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
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4.8 - Deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
4.9 – Caso esteja enquadrada como entidade preferencial, o licitante deverá declarar, em campo
próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos nessa lei.
a) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
4.10 - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.
4.11– A sessão poderá ser suspensa pelo pregoeiro a qualquer momento para análise e conformidade
das propostas, conforme art. 28 do Decreto nº 10.024/2019.
a) Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagem às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6 – DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
6.1 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
6.2 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em
tempo real por todos os participantes.
6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
6.4 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
7 – DA FASE DE LANCES
7.1 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.1.1 – Os lances ocorrerão pelo GLOBAL do item.
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7.2 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
7.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
7.4 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, quando houver, 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.
7.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
7.6 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.8 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
a) No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa
do fato aos participantes.
8 – DO MODO DE DISPUTA
8.1 – O modo de disputa definido neste Pregão será aberto, conforme inciso I, art. 31 do decreto nº
10.024/2019:
a)

A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

b)

A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.

c)

Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nas alíneas “a” e “b”, a sessão
pública será encerrada automaticamente.

d)

Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto
na alínea “b”, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da
etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único
do art. 7º do Decreto 10.024/2019, mediante justificativa.

8.2 - Com o intuito de oportunizar às MPEs o oferecimento de novo lance inferior ao da melhor
classificada, o sistema COMPRASNET, automaticamente assegurará, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte classificadas dentro
da margem de empate ficto.
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7.7 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
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a) Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores às propostas de empresas não preferenciais, mais bem classificadas.
8.2.1 - Após o encerramento de TODOS OS ITENS, para cada item que teve grande empresa como
vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as MPEs cujo último lance enviado, para o
item, seja até 5% superior à oferta vencedora.
8.2.2 - Para cada item, o sistema enviará mensagem pública, via chat, convocando o fornecedor
ME/EPP melhor classificado (dentro da regra dos 5%) a enviar um lance final que deverá ser inferior
ao lance vencedor, no prazo de até 5 minutos, cronometrados a partir da hora do envio da mensagem
de convocação dada pelo sistema.
8.2.3 - Caso o primeiro fornecedor ME/EPP convocado não oferte lance no tempo estipulado (5
minutos) ou opte pela desistência, o sistema convocará o próximo fornecedor ME/EPP aplicável à
regra dos 5%, e assim sucessivamente.

9 – DA NEGOCIAÇÃO
9.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
a)

A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto nº 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante.
10.2 – O licitante vencedor da fase de lances, após convocação do pregoeiro, DEVERÁ
encaminhar por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, no prazo de
duas horas:
a) Proposta atualizada contendo os descritivos dos itens, valores unitários, totais e global:
1. A proposta atualizada deverá ser apresentada com a relação de todos os itens,
sendo considerados como máximo aceitável os valores unitários dispostos na
Relação de Itens do Objeto – Anexo I.
b) Declaração formal, devidamente assinada pelo proprietário ou representante legal do licitante,
que a empresa disponibilizará, para realização dos serviços, no mínimo, 1 (um) engenheiro
eletricista e 1 (um) engenheiro civil ou mecânico;
c) Declaração de não Parentesco, conforme modelo em anexo IV do Edital;
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8.2.4 - Se nenhuma ME/EPP apresentar lance inferior ao vencedor ou todas desistirem, ficará
mantida a empresa vencedora inicial e o item será encerrado automaticamente.
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d) A não inserção de arquivos ou informações exigidas acima implicará na desclassificação da
empresa, face à ausência de dados suficientes para classificação da proposta.
10.3 - Os originais ou cópias autenticadas, poderão ser solicitadas pelo pregoeiro e encaminhados a
Secretaria de Compras, situada na Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal – CEP: 88338-900.
10.4 - O licitante que convovado, deixar de enviar a documentação acima exigida será desclassificado
e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1 - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e dos
documentos de habilitação especificados neste Edital.
11.2 – A habilitação deverá ser encaminhada concomitantemente com a proposta, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública.

11.4 – Habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.5 - Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d) 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, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº
12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se
disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho
disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do
Trabalho). Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações.
11.6– Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não
constar expressamente no documento o seu prazo de validade.
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11.3 - O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar
documentos que supram tais exigências, conforme item 11.2.
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a.1) Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina,
a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e
Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ.
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão
validade. É facultado ao Pregoeiro realizar diligência no site do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina para verificar a certidão do sistema eproc.

1. Os Atestados de Capacidade Técnica, emitidos pela Prefeitura
Municipal de Balneário Camboriú, serão certificados exclusivamente,
pela Secretaria de Compras, através de seu Secretário, após a
necessária manifestação das respectivas áreas técnicas, responsáveis
pelo recebimento e/ou acompanhamento da execução do contrato e/ou
pedido de compra, conforme art. 3º do Decreto Municipal 8.195/2016;
2. Os atestados de capacidade técnica emitidos pelo Município de
Balneário Camboriú em desacordo com o Decreto Municipal n°
8.195/2016 não serão aceitos.
b) Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro do prazo de validade;
c) Certidão de Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
– CAU;
d) Certidão de Acervo Técnico (CAT) do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pelo licitante,
devidamente atestado pelo CREA ou CAU, que comprove a realização de eventos similares
ao objeto deste pregão;
e) Comprovação de que o RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT
conforme a alínea acima, integra o quadro funcional da empresa na data prevista para a
entrega da proposta, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as
folhas com o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho;
2. Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso;
3. Contrato de trabalho; ou
4. Contrato de prestação de serviços.
11.7.1 - O referido RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá ser o mesmo em todas as fases do
procedimento licitatório e durante toda a execução do contrato, ressalvada causa excepcional
apresentada formalmente pela CONTRATADA e aprovada pelo FISCAL DO CONTRATO.
11.7.2 - O RESPONSÁVEL TÉCNICO apresentado pela licitante não pode ser contratado em
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11.7 – Qualificação técnica:
a) O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, comprovando a prestação de
serviços de realização de eventos similares ao objeto deste pregão, emitido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, informando sempre que possível, valores e demais dados
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram
cumpridos os prazos e a qualidade dos serviços prestados:
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período de experiência ou por prazo inferior ao cumprimento do prazo de execução do objeto licitado,
ficando a licitante, nessas condições, INABILITADA.
11.7.3 - É vedada a indicação de um mesmo RESPONSÁVEL TÉCNICO ou utilização de seu acervo
técnico por mais de uma licitante, sob pena de INABILITAÇÃO.
11.7.4 - Caso o responsável técnico da licitante seja seu sócio, titular ou proprietário, a comprovação
a que se refere a alínea “e”, ficará dispensada.
11.8 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.
11.9 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.

11.11 - Para os documentos de regularidade fiscal e trabalhista que não apresentarem prazo de
validade considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.
11.12 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será
responsável pela execução dos serviços, com o mesmo número do CNPJ. Serão aceitos documentos
com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem validade para
todas as filiais e matriz.
11.13 - Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor na data
da sessão de abertura.
11.14 - Os documentos exigidos neste Edital poderão não ser aceitos, quando apresentados mediante
cópias ilegíveis ou com datas rasuradas, sendo que ao licitador, reserva-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário fazer a devida diligência,
nos termos da lei, facultando ainda, tomar as medidas necessárias, no caso de fraude ou má fé.
12 – DO RECURSO
12.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos, onde qualquer licitante
poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
a) A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
nos termos do disposto no art. 44 do Decreto 10.024/19, importará na decadência desse direito, e
o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;
b) O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
12.2 - As razões do recurso deverão ser apresentadas em campo próprio do sistema no portal
COMPRASNET no prazo de até três dias úteis.
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11.10 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a
Secretaria de Compras, situada na Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal – CEP: 88338-900.
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12.3 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões em
campo próprio do sistema, no portal COMPRASNET no prazo de até três dias úteis, contado da data
final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
12.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 - Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
13.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

14.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o município de Balneário Camboriú e será
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo da multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor estimado para a contratação e das demais cominações legais, garantido o direito
à ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Não assinar o contrato;
Não entregar o objeto;
Não entregar a documentação exigida no edital;
Apresentar documentação falsa;
Não mantiver a proposta;
Comportar-se de modo inidôneo;
Declarar informações falsas.

14.2 - O atraso na entrega do objeto ensejará a aplicação de multa moratória de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
14.3 - Caso seja aplicado sanção pecuniária, esta deverá ser paga em parcela única.
14.4 - Em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos
interesses públicos tutelados, a declaração de inidoneidade também poderá ser aplicada aos sócios,
mediante processo de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 14 da Lei federal
12.846/13, garantido o contraditório e a ampla defesa.
14.5 - A aplicação das sanções administrativas, o cancelamento do registro do fornecedor e a rescisão
administrativa serão precedidos de processo administrativo, cujo aviso de instauração será publicado
no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
14.6 - O processo administrativo de que trata o item anterior tramitará por meio eletrônico e as
intimações do interessado serão efetuadas por meio da plataforma digital 1Doc ou por nova
plataforma digital que o substitua.
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14.7 - A intimação será enviada para o endereço eletrônico do interessado, devendo o mesmo
observar a obrigação de manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, incluindo a alteração do
endereço eletrônico informado quando da licitação.
15 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
15.1 – Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolizados em até três dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação através do Departamento de Protocolo Geral
da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, de forma eletrônica, no site da Prefeitura por meio
do link “PROTOCOLO” https://bc.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=8:

15.2 - Caberá pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir
sobre os esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento
da impugnação.
15.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados e vincularão os participantes e a administração.
15.4 - Não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação das licitantes,
pequenas falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos
princípios fundamentais e legais para a escolha da melhor proposta.
16 – DO PAGAMENTO
16.1 – O pagamento será efetuado conforme item 8 do Termo de Referência.
16.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, aplicando-se
a seguinte fórmula:
EM = N x VP x I
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança.
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a) Selecionar a opção “Pedido de Esclarecimento” ou “Impugnação de Edital de Licitação”
- indicar o destinatário “SCM - DOTE - PRG - Pregoeiros”, fazendo constar a modalidade
e o número da licitação, o objeto e seu conteúdo, sob pena de não reconhecimento.
b) Para a perfeita reconhecença do refutador, o cidadão deverá anexar seu documento de
identidade com foto; ou
c) No caso de pessoa jurídica, apresentar documento outorgando poderes de representação a
qualquer procurador ou representante legal; e
d) Assinar digitalmente o protocolo.
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17 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 - Depois de homologado o resultado da licitação, o Município redigirá o contrato, que conterá
as condições, especificações do serviço/item, quantitativos e valor ofertado pelo licitante mais bem
classificado.
17.2 – A confecção do contrato ficará condicionada à apresentação dos documentos exigidos no
edital, quando necessário.
17.3 - Constatada qualquer ocorrência que impeça a celebração do contrato, o licitante será
convocado para regularizar a situação dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva
convocação, prorrogáveis por igual período, sob pena de decair o direito ao registro, sem prejuízo
das sanções previstas neste edital.

17.5 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no inciso XV do art. 22 do Decreto
Municipal nº 6.973/13.
17.6 - No ato da assinatura do contrato, o representante do licitante deverá apresentar contrato social
ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade ou com documento de procuração,
devidamente reconhecido em cartório competente, que habilite o seu representante a assinar o
contrato em nome da empresa.
17.7 - Quando da assinatura do contrato, caso solicitado, o licitante deverá apresentar novas provas
de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decair seu direito, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital.
17.8 - A celebração do termo de contrato está condicionada à consulta de sanção que impeça a
contratação, à regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor e, quando for o caso, à prestação das
garantias previstas no edital.
17.9 - O fornecedor deverá comparecer na Secretaria de Compras, em dias úteis, no horário definido
na convocação, por meio de seu representante legal, preposto ou procurador com poderes para a
assinatura do termo de contrato, ficando facultado à Administração aceitar o emprego de meios
eletrônicos para a prática do ato, respeitados os prazos estabelecidos no edital.
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - O Secretário de Compras poderá revogar o procedimento licitatório somente em razão de
interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
ou deverá anulá-lo por ilegalidade.
a)
b)

A anulação do processo licitatório induz à do contrato;
Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que
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17.4 - O licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva convocação realizada por
meio do endereço eletrônico indicado em sua proposta de preço, para assinar o contrato, podendo o
prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração.
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tiver suportado no cumprimento do contrato.
18.2 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da
Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 10.024/19, do Decreto Municipal
6.973/13 e demais alterações posteriores em vigor.
18.3 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.4 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
18.5 - Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas.

18.7 - Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
18.8 - À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como
prova.
19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1 - Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído
no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarregamento das mercadorias.
19.2 - Garantir a entrega do material ou execução do serviço no local, pelo prazo, de acordo com as
especificações e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo vedada a subcontratação
total ou parcial, sem anuência do município.
19.3 - Dar maior agilidade possível para a entrega do bem ou execução do serviço para que a
CONTRATANTE não fique com suas atividades paralisadas.
19.4 - Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato.
19.5 - Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo decorrentes da execução deste contrato
causados à CONTRATANTE e terceiros, seja por culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante.
19.6 - Não serão aceitos em qualquer hipótese produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas
em lei.
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18.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônicos anteriormente estabelecidos, desde que não
haja comunicação do pregoeiro em contrário.
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19.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
19.8 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus colaboradores à
CONTRATANTE ou terceiros.
19.9 - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa
afetar a execução do serviço ou entrega do bem.
19.10 - Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação realizada pela
CONTRATANTE.
19.11 - Assegurar garantia dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, a partir da execução da
atividade ou entrega do bem.
19.12 - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, incluindo a alteração da constituição
social ou do estatuto, conforme o caso, inclusive em caso de modificação do endereço eletrônico.

20.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, dentre outras inerentes ou decorrentes desta
contratação:
a) Fornecer à CONTRATADA, todos os dados e elementos que não constam no TR, necessários
à perfeita execução dos serviços;
b) Liquidar os documentos de cobrança, conforme disposto no Edital;
c) Publicar o aviso desta licitação na forma da lei;
d) Dar apreciação e aprovação, caso proceda, do relatório de execução do objeto;
e) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto, solicitando à CONTRATADA todas
as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;
f) Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
20.2 - Compete ao CONTRATANTE nomear 01 (um) gestor e no mínimo 01 (um) fiscal para
acompanhar e a fiscalizar o contrato, em conformidade com suas competências e demais disposições
legais.
21 - ANEXOS INTEGRANTES
21.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Relação de Itens do Objeto e Indicação do recurso orçamentário;
Anexo II - Termo de Referência;
Anexo III - Modelo de proposta financeira;
Anexo IV - Declaração de não parentesco;
Anexo V – Minuta de Contrato.
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22 - DO FORO
21.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital e da futura Autorização de Compras, será
competente o Foro da Cidade de Balneário Camboriú - SC, com renúncia aos demais.
Balneário Camboriú, 23 se setembro de 2021.
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ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL

ITEM

1

2

MATERIAL/SERVIÇO
148132 - Locação de Cometa vermelho com
morno (Altura 6,00m X 5,00 Largura)
cometa vermelho com morno (Altura 6,00m
X 5,00 Largura) luminoso em forma de
cometa com estrela de cinco pontas dupla,
peça dividida em duas partes, com a base de
2m altura, e a parte de cima com 4m de
altura, produzido em aço galvanizado com
tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo
3/8 e duas chapas 3m.m 40x15 para base
autoportante perfurada. A calda do cometa
com estrutura autoportante para calçada
medindo 5,60x4,50x0,40m preenchida com
tela metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por 800 leds lâmpada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm vermelho, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm
blindados para uso externo (60 watts). A
estrela do cometa com contorno duplo
medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a
interna. Toda a peça contornada com 32m
de mangueira 30 leds por metro de
visualização a 360º graus, 13mm de
cobertura pvc com fitro uv (48 watts) na cor
warm, a peça completa mede 6,00m alt x
5,00m larg x 0,40mde profundidade.
Potência máxima 108 watts.
144400 - Locação de Castelo de LED
Locação de castelo de LED tridimensional
gigante, medindo 14,00 metros de altura x
13,00 metros largura x 10,00 metros
profundidade. Produzido em estrutura
metálica de aço galvanizado, contornado
com mangueira LED luminosa. Preenchido
com tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por 98.000 lâmpadas, ou seja, 980
conjuntos de lâmpadas blindadas LED 7mm
nas cores branco frio, warm e vermelho. O
castelo deve conter 9 torres, a principal com
14,00 metros de altura, 4 com 10,00 metros
altura e 4 com 7,00 metros altura. Todas as
torres deverão ter acesso com portas de
passagem e janelas. Na fachada deverá
contemplar um letreiro luminoso em
contornos de mangueira LED com frase a
definir pela secretaria, que deve se

UNID.
MEDIDA

QTD
LICITADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

Peça

32

2.166,60

69.331,20

UN

1

33.600,00

33.600,00
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3

4

5

6

enquadrar em 4,00 metros de largura com
uma faixa de led vermelha para maior
destaque do letreiro. Toda a estrutura deve
conter chapadas de fixação ao solo tubos de
2 polegadas de sustentação. Os painéis para
cobertura de led deverão ser estruturados
com tubos 20 x 20 parede 16. Em cada torre
tem uma bandeira medindo 1,00 metro
altura x 0,80 metros comprimento com
movimento de luzes.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: olhos
azuis, bigode preto, com Ushanka (chapéu)
na cor vermelho de fundo com triângulos
em relevo na cor amarelo-ouro. Casaco na
cor vermelho, com detalhes na manga, gola
e botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X

UN

2

1.421,41

2.842,82

MT²

50

76,40

3.820,00

Peça

2

1.575,50

3.151,00

UN

1

1.574,50

1.574,50
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7

8

9

10

11

1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
148135 - Locação de Caixa de Presente
Baixa Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Caixa de
Presente Baixa Vermelha. Escultura em
forma de caixa, medindo Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de
bengala vermelha e branca, com base
autoportante na cor verde, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz auto brilho.
144368 - Ajudante do Noel menina
vermelha Locação de ajudante do Noel
menina com roupa vermelha acenando,
medindo 1,32 metros altura x 0,90 metros
largura x 0,58 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
pé com uma mão levantada acenando,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
A
peça
apresenta
as
seguintes
características: cabelos loiros, olhos verdes,
touca do Noel vermelha com detalhe
branco, vestido vermelho com detalhes na
manga em branco e gola verde, com cinto
preto com fivela na cor ouro, meias brancas,
e com sapatos marrons.
148136 - Locação de Letreiro HOHOHO
(4,95m DE largura X 1,00m de altura)
Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X
1,00m de altura) luminoso em forma de

Peça

6

36,63

219,78

Peça

1

1.197,36

1.197,36

UN

1

1.226,00

1.226,00

UN

1

1.079,49

1.079,49

Peça

1

1.919,66

1.919,66
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12

13

14

HOHOHO, produzido em estrutura
metálica galvanizada de tubos metalon
20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8,
redondos 3/8, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por
metro. Preenchido com tela metálica de
cobertura plástica, recoberta por lâmpada
7mm, interligados por 3 fios 2mm, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm
blindados para uso externo.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,
IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
148137 - locação de Arco de Estrelas azul
com morno (Altura 4,00m X 6,00m
Largura) Arco de Estrelas azul com morno
(Altura 4,40m X 6,00m Largura) Luminoso
em forma de dois semiarcos Arcos com uma
estrela dupla no centro de 0,60cm, com base
para auto sustentação, produzido em
estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com
mangueira luminosa LED 13mm, 36
lâmpadas por metro com visualização em
360graus, com aplicação de cordão de 500
lâmpadas LED blindadas .
148138 - Locação de Árvore Luminosa
LED azul com Morno com passagem
(Altura 18m X 8m Largura) Árvore
Luminosa LED azul com branco warm
(Altura 18,50m X 8m Largura) Árvore
luminosa de 18,5m de altura em formato
cônico com camada saliente, abertura de
0,40cm, produzida em estrutura de aço
galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e
30x40 ferros redondos 3/8 dividido em
módulos de 4 metros de altura, recoberta
por tela aramada com cobertura plástica e
pintura alumínio com aplicação de 27.000
lâmpadas led blindadas e cordão na cor azul
e branco warm, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm,
medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas,

UN

1

313,05

313,05

Peça

24

2.316,12

55.586,88

Peça

1

57.496,55

57.496,55
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15

16

12w bivolt, com detalhes em mangueira
luminosa branca led, com 36 lâmpadas por
metro, com visualização 360º, cobertura em
PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro,
com possibilidade de corte a cada 2 metros,
220v. Com 32 tubos SNOWFALL LED
BRANCO (1.00M), tubo led função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 32 lâmpadas
strobos com emissor de 50 flashes por
minuto, com visualização de até 1000m,
IP44, blindados para uso externo, modelo
tartaruga 220V, que reproduzem as luzes
distribuídas pela árvore. Medidas totais
18,5m altura X 8m diâmetro, cone 16+2,5m
ponteira.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
148139 - Locação de Árvore de natal
ramada com espiral de esferas de led
coloridas, medindo 18m de altura x 8m de
diâmetro Árvore de natal ramada com
espiral de esferas de led coloridas, medindo
18m de altura x 8m de diâmetro, em
estrutura de aço galvanizado, modulada em
32 painéis de 4m de altura, interligados por
64 parafusos 3/8 galvanizados com porcas e
arruelas, e 64 abraçadeiras nylon de
40x0,09cm. os painéis produzidos com
tubos 20x20, 30x30 e 30x40mm chapa 16 ,
preenchidos com tela plástica totalmente
recobertos por 1.744m lineares de rama
aramada de fugirom verde antichamas com
168 pontas por metro e 20cm de largura e
aplicação de 32.700 lâmpadas led 7mm de
diâmetro, na cor branca. a arvore deverá
conter, em forma espiral, subindo da base
até o topo, uma sequência de 35 esferas de
led em tamanhos de 0,60/0,70/0,80 e 0,90m
de diâmetro, nas cores vermelho, warm,
verde, azul, branco e laranja. A arvore
também deverá contemplar 4 portas para

Peça

2

1.575,50

3.151,00

Peça

1

96.992,00

96.992,00
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18
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passagem de pessoas e uma estrela de oito
pontas em seu topo, medindo 2m de altura,
contornada com mangueira de 36leds
13mm na cor branca, e preenchida com tela
plástica e 400 lâmpadas leds 7mm diâmetro
na cor warm. O interior da arvore deverá
conter um teto de led, em 4m de altura, com
aplicação de 3.000 lâmpadas led 7mm de
diâmetro na cor warm e uma esfera no
centro com 1m de diâmetro e 400 lâmpadas
led 7mm brancas. Todas as lâmpadas led
7mm de diâmetro deverão ser blindadas,
ip65, distribuídas em cordões de 3fios verde
2.20mm. todas as esferas de led 4mm
aplicadas deverá ser produzida em aço
galvanizados com barras de ¾. A arvore
ainda deverá conter 100 strobols de led de
fixação, blindados, distribuídos em toda a
extensão do cone e instalados em rede
elétrica
independente
para
serem
conectados a um dispositivo externo de
acionamento.
144341 - Locação de Papai Noel casal
Locação de Papai Noel casal medindo 2,10
metros altura x 1,35 metros largura x 1,10
metros
profundidade.
Escultura
confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel na forma de Papai Noel
com os braços abertos. Pintura artesanal
com esmalte sintético nas cores
características.
144342 - Locação de Mamãe Noel casal
Locação de Mamãe Noel casal medindo
1,95 metros altura x 1,00 metros largura x
0,80 metros profundidade. Escultura
confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel na forma de Mamãe
Noel segurando uma caixa de presente com
pintura artesanal detalhada em esmalte
sintético e aplicação de óculos e cordão nos
sapatos.
148140 - Locação de Túnel de LED com
Estrelas grandes (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento Túnel de
LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) luminoso
em forma de túnel preenchido com led,
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos
3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com

UN

1

3.232,15

3.232,15

UN

1

3.070,54

3.070,54

Peça

2

15.329,40

30.658,80
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aplicação de conjuntos de micro lâmpadas
LED.
138448 - Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m
Comprimento X 0,85 Largura) Carrinho
(Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X
0,85 Largura) escultura em forma de
carrinho, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz auto-brilho.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
144350 - Locação de ajudante do Noel
sentado Locação de ajudante do Noel
sentado, medindo 1,30 metros altura x 0,90
metros largura x 0,60 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado acenando com a mão
direita, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta as
seguintes características: cabelos marrons,
olhos verdes, touca do Noel verde com
detalhe branco, capa em verde com detalhes
na manga em branco e gola verde, com cinto
preto com fivela na cor ouro, meia vermelha
com branco e com sapatos marrons.
138459 - Grama Sintética Verde Grama
Sintética
Verde.
Superfície
100%
polietileno, base de tela 100% polipropileno
revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância
entre carreiras de 5mm, altura do fio de
12mm e peso de 1,43kg.
138462 - Locação de Caixa de Presente
Baixa AMARELA (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade). Caixa de
Presente Baixa. Escultura em forma de
caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0.85m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz autobrilho.
122730 - LOCAÇÃO DE CAIXA DE
PRESENTE ALTA VERMELHA 1,30 X
0,85 X 0,85 M. ESCULTURA EM
FORMA DE CAIXA DE PRESENTE

UN

3

939,48

2.818,44

UN

2

1.510,48

3.020,96

UN

4

1.079,49

4.317,96

M²

300

67,40

20.220,00

UN

2

1.197,36

2.394,72

Peça

2

1.346,73

2.693,46
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ALTA COM UM LAÇO NO TOPO,
PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E
RECOBERTA
POR
PINTURA
AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO
BRILHO.
144349 - Locação de caixa de presente
baixa AZUL Caixa de Presente Baixa Azul
(Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) escultura em forma de Caixa
de Presente Baixa com um laço no topo,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144348 - Locação de caixa de presente alta
VERDE Caixa de Presente Alta Verde.
Escultura em forma de caixa, medindo
Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Caixa
alta na cor verde com laço na cor amarelo
ouro.
144330 - Grama sintética branca • Grama
sintética com superfície 100% polietileno,
base de tela 100% polipropileno revestida
por 39,7% látex, 60% PU e microfresh.
50.000 pontos por m²; Distância entre
carreiras de 5 mm, altura de fio com 12 mm
e peso de 1,43 kg m²;
144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de
bengala vermelha e branca, com base
autoportante na cor verde, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz auto brilho.
144358 - Árvore de Led Natural Tree
(Altura 5,00m X 4,20m Largura X 3,30m
Profundidade Árvore de Led Natural Tree
450 (Altura 5,00m X 4,20m Largura X
3,30m Profundidade) Luminoso em forma
de árvore natural seca, produzida em aço
galvanizado de ferros redondos 3/8 com
tubos metalons 15x15 e ferros chatos 3/8,
com 20 hastes ramificadas e um tronco
central, com Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lampadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio
verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador

UN

2

1.197,36

2.394,72

Peça

2

1.346,73

2.693,46

M²

100

82,40

8.240,00

UN

2

1.227,50

2.455,00

Peça

4

9.393,50

37.574,00
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blindado de 9.00x2.5cm. Medindo 10
metros de comprimento com espaçamento
de 0.10m entre as lâmpadas. 12w.
Totalizando 3.800 LEDS.
148144 - Locação de Torre Natalina com
Sino Vermelha e Verde (Altura 7,00m X
2,40m Largura X 2,40m Profundidade)
Torre de Doces com Sino. Escultura em
forma de Torre de Castelo dividida em três
andares, dois andares interativos, e
cobertura com um sino, medindo 7,00m de
Altura X 2,40m Largura X 2,40m
Profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. Torre de Doces com
Sino. Escultura em forma de Torre de
Castelo dividida em três andares, dois
andares interativos, e cobertura com um
sino, medindo 7,00m de Altura X 2,40m
Largura X 2,40m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144388 - Bola média Locação de bola
média medindo 1,15 metros de altura x 0,90
metros de diâmetro. Escultura em forma de
bola de natal metalizada, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
148145 - Locação de Bengala Gigante
(Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) escultura em forma de
bengala, com tamanho gigante, produzida
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144355 - Banco do Noel real Locação de
banco do Noel real. Escultura em forma de
banco, medindo 1,94 metros comprimento x
2,00 metros largura x 0,65 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz auto brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: banco
com design de roupa e cabeça do Noel, na
parte de trás do banco em vermelho, e na
frente vermelho com detalhamentos nas
cores preto, branco e amarelo ouro. No topo
da poltrona, cabeça do Noel com touca
vermelha. Encosto da poltrona imitando os
braços do Noel em vermelho, preto e
detalhe branco. Pés da poltrona formando

Peça

1

19.679,65

19.679,65

Peça

9

1.105,54

9.949,86

Peça

3

2.071,00

6.213,00

Peça

1

3.152,50

3.152,50
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sapatos do Noel na cor preto e detalhe em
amarelo ouro rosto do Papai Noel, com uma
touca tradicional natalina na cor vermelha.
Detalhes nos ombros do Noel em amarelo
ouro imitando ombreiras reais em amarelo
ouro.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
148135 - Locação de Caixa de Presente
Baixa Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Caixa de
Presente Baixa Vermelha. Escultura em
forma de caixa, medindo Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: olhos
azuis, bigode preto, com Ushanka (chapéu)
na cor vermelho de fundo com triângulos
em relevo na cor amarelo-ouro. Casaco na
cor vermelho, com detalhes na manga, gola
e botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
148147 - Xícara giratória com tema natalino
(Altura 1,80 x 2,00m largura x 2,00 prof.)
Xícara giratória com tema natalino (Altura
1,80 x 2,00m largura x 2,00 prof.)
Confeccionada em fibra de vidro, base
giratória, com sistema com rolamento
blindado e estrutura de ferro para

UN

4

1.574,58

6.298,32

Peça

1

1.197,36

1.197,36

UN

2

1.421,41

2.842,82

Peça

2

7.508,50

15.017,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: 47 3267.7191 www. www.bc.sc.gov.br

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 05FA-4A43-651E-D29B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

26

39

40

41

funcionalidade da peça, com fundo anti
corrosivo. Parte central fixa para apoio das
mãos, com papai Noel em cima. Com uma
porta lateral e assento inteiriço contornando
a xícara internamente.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
148148 - Palco Decorado (6m largura x 3m
altura x 4,60m profundidade) Palco
Decorado (6m largura x 3m altura 4,60m
profundidade). Conjunto em forma de palco
medindo 6m de largura, 3,00m de altura e
4,60m de profundidade , contendo dois
degraus para acesso em toda a parte frontal,
forração completa da escadaria e base em
grama sintética 12mm decorativa nas cores
branca e vermelha, aplicação de fundo em
lona impressa com arte fornecida pela
secretaria alusiva ao evento, 4 colunas
treliçadas para sustentação da lona que
resistam as interperies do tempo, as treliças
produzidas em tubos de aço galvanizado
20x20xparede 16, galvanizados e base do
tablado com tubos 30x30xparede16
galvanizados e fechamento em madeirite
naval recoberto pela grama sintética. A lona
deverá ser fixada com barras de ferro chato
3/8x1/8 com arrebites em toda extensão
para melhor acabamento, sem furacões ou
amarrações em nylon, o contorno de todo o
perímetro superior da lona deverá conter
aplicação de contorno de mangueira led na
cor branca.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,

Peça

2

1.575,50

3.151,00

Peça

1

11.805,50

11.805,50

UN

12

313,05

3.756,60
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IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
148149 - Totem de Presentes (Altura 3,00m
X 1,40m Largura X 1,40m Profundidade)
Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m
Largura X 1,40m Profundidade) escultura
em forma totem com três caixas
empilhadas, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
148150 - Torre de Bolas (Altura 2,00m X
0,75m Largura X 0,75 Profundidade) Torre
de Bolas (Altura 2,00m X 0,75m Largura X
0,75 Profundidade) escultura em forma de
totem com três bolas empilhadas sobre uma
base de suporte. Produzidos em polietileno
rígido, pintura automotiva e verniz altobrilho, com suporte metálico em tubo
galvanizado de 1,5 polegada e base para
sustentação.
148151 - Locação de Ajudante Fechando
Presente (Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade) Ajudante Fechando
Presente. Escultura em forma de ajudante
do noel, em posição de joelhos, fechando
caixa de presente com as duas mãos,
medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade, produzido em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Cabelos
amarelos, olhos verdes, touca do Noel
vermelha com detalhe branco, capa em
vermelho com detalhes na manga em
branco e gola verde, com cinto preto com
fivela na cor ouro, meia listrada vermelho
com branco, e com sapatos pretos, fechando
com as duas mãos caixa de presente na cor
verde.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x
0,50 metros largura x 0,58 metros
profundidade. Escultura em forma de
ajudante do Noel em posição sentado,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta as seguintes características: com
sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com
branco com cinto preto e dourado, touca do

Peça

1

3.979,92

3.979,92

Peça

1

1.585,76

1.585,76

Peça

1

1.079,49

1.079,49

Peça

1

1.079,49

1.079,49
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Noel vermelha, cabelo marrom e bochecas
rosadas.
144360 - Locação de rena LED 3D Locação
de rena led 3D medindo 2,00 metros altura
x 0,60 metros largura x 1,30 metros
comprimento. Escultura de Led em forma
de Rena tridimensional, produzida em aço
galvanizado com ferros chatos 3/8 x 1/8 a
cada 0,10 metros de espaçamento formando
uma trama onde deverão ser aplicadas 28
conjuntos de lâmpadas LED 7 mm na cor
branco frio, totalizando 2.800 lâmpadas
com retificador blindado a cada 10,00
metros de comprimento de no mínimo 60 x
25 x 13 mm e interconectores macho/fêmea
de no mínimo 72 x 21x 21 mm, com
espaçamento mínimo de 0,07 metros entre
as lâmpadas, totalizando 2.800 lâmpadas. A
peça deve apresentar duas chapas 3 mm na
base para fixação ao solo por parafusos 3/8
galvanizados com buchas.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
148152 - Locação de Conjunto Cerquinha
dourada com Corda Sisal (Altura 0,60m X
0,09m Largura X 0,09m Profundidade)
Conjunto Cerquinha dourada com Corda
Sisal (Altura 0,60m X 0,09m Largura X
0,09m Profundidade) Conjunto formando
um módulo de cercadinho, composto por 1
Postinho de contenção medindo 0,60m de
altura confeccionado em aço galvanizado,
tudo de 2,5" polegadas, com base para
fixação, e pintura eletrostática, e topo
arredondado e mais 3m de corda de sisal
12mm.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º.
Bivolt.
148154 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 0,50m X 0,50m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 0,50m X 0,50m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20

UN

2

2.161,50

4.323,00

MT²

30

76,40

2.292,00

Peça

12

193,27

2.319,24

Peça

50

42,50

2.125,00

Peça

15

332,78

4.991,70
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galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 200 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148155 - Locação Esfera de LED Verde
(Altura 0,50m X 0,50m Largura) Esfera de
LED Verde (Altura 0,50m X 0,50m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 200 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148157 - Locação de Esfera de LED
Vermelha (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
Esfera de LED Vermelha (Altura 0,50m X
0,50m Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 200 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: olhos

Peça

15

332,78

4.991,70

Peça

15

332,78

4.991,70

UN

30

80,77

2.423,10

UN

6

1.421,41

8.528,46
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azuis, bigode preto, com Ushanka (chapéu)
na cor vermelho de fundo com triângulos
em relevo na cor amarelo-ouro. Casaco na
cor vermelho, com detalhes na manga, gola
e botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
138459 - Grama Sintética Verde Grama
Sintética
Verde.
Superfície
100%
polietileno, base de tela 100% polipropileno
revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância
entre carreiras de 5mm, altura do fio de
12mm e peso de 1,43kg.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
141004 - Locação de Conjunto Cerquinha
Vermelho e Corda Sisal (Altura 0,60m X
0,09m Largura X 0,09m Profundidade.
Conjunto Cerquinha Vermelho com Corda
Sisal (Altura 0,60m X 0,09m Largura X
0,09m Profundidade) Conjunto formando
um módulo de cercadinho, composto por 1
Postinho de contenção medindo 0,60m de
altura confeccionado em aço galvanizado,
tudo de 2,5" polegadas, com base para
fixação, e pintura eletrostática, e topo
arredondado e mais 3m de corda de sisal
12mm.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
148158 - Árvore Ramada com Passagem
(Altura 9,50 x 4,00m Largura) Árvore
Ramada com Passagem (Altura 9,00 x
4,00m Largura) Árvore luminosa de 9,5m
de altura em formato cônico com camada
saliente, abertura de 0,40cm, produzida em
estrutura de aço galvanizado, com tubo
20x20 – 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8

M²

100

67,40

6.740,00

MT²

50

76,40

3.820,00

Peça

20

193,27

3.865,40

UN

1

1.510,48

1.510,48

Peça

1

24.664,50

24.664,50
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dividido em módulos de 4 metros de altura,
recoberta por tela aramada com cobertura
plástica e pintura alumínio com aplicação
com cobertura de 450m linear de ramas
verde e faixa em rama branca de 20cm, 168
pontas de fugiron verde e detalhes brancos
e aplicação de 6.700 lâmpadas led blindadas
e cordão na cor verde, fio verde, com 3 fios
de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho
e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm, medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes
em mangueira luminosa branca led, com 36
lâmpadas por metro, com visualização 360º,
cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de
diâmetro, com possibilidade de corte a cada
2 metros, 220v. Com 16 tubos SNOWFALL
LED BRANCO (1.00M), tubo led função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 16 lâmpadas
strobos com emissor de 50 flashes por
minuto, com visualização de até 1000m,
IP44, blindados para uso externo, modelo
tartaruga 220V, que reproduzem as luzes
distribuídas pela árvore. Com abertura para
passagem de visitantes medindo 2,18m de
altura por 1,10m de largura. Medidas totais
9,50m altura X 4m diâmetro, cone 8+1,5m
ponteira.
144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de
bengala vermelha e branca, com base
autoportante na cor verde, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz auto brilho.
122730 - LOCAÇÃO DE CAIXA DE
PRESENTE ALTA VERMELHA 1,30 X
0,85 X 0,85 M. ESCULTURA EM
FORMA DE CAIXA DE PRESENTE
ALTA COM UM LAÇO NO TOPO,
PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E
RECOBERTA
POR
PINTURA
AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO
BRILHO.
148159 - Locação de Caixa de Presente
Baixa Verde (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Caixa de
Presente Baixa Verde (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m Profundidade)
escultura em forma de Caixa de Presente
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3
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2
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Baixa com um laço no topo, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144350 - Locação de ajudante do Noel
sentado Locação de ajudante do Noel
sentado, medindo 1,30 metros altura x 0,90
metros largura x 0,60 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado acenando com a mão
direita, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta as
seguintes características: cabelos marrons,
olhos verdes, touca do Noel verde com
detalhe branco, capa em verde com detalhes
na manga em branco e gola verde, com cinto
preto com fivela na cor ouro, meia vermelha
com branco e com sapatos marrons.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x
0,50 metros largura x 0,58 metros
profundidade. Escultura em forma de
ajudante do Noel em posição sentado,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta as seguintes características: com
sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com
branco com cinto preto e dourado, touca do
Noel vermelha, cabelo marrom e bochecas
rosadas.
148151 - Locação de Ajudante Fechando
Presente (Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade) Ajudante Fechando
Presente. Escultura em forma de ajudante
do noel, em posição de joelhos, fechando
caixa de presente com as duas mãos,
medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade, produzido em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Cabelos
amarelos, olhos verdes, touca do Noel
vermelha com detalhe branco, capa em
vermelho com detalhes na manga em
branco e gola verde, com cinto preto com
fivela na cor ouro, meia listrada vermelho
com branco, e com sapatos pretos, fechando
com as duas mãos caixa de presente na cor
verde.

UN

2

1.079,49
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148149 - Totem de Presentes (Altura 3,00m
X 1,40m Largura X 1,40m Profundidade)
Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m
Largura X 1,40m Profundidade) escultura
em forma totem com três caixas
empilhadas, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,
IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
148162 - Trenzinho (Altura 2,80m X 1,70m
Largura X 8,30m Comprimento) Trenzinho
(Altura 2,80m X 1,50m Largura X 5,00m
Comprimento) (TREM MEDINDO 5.00 X
2.80 X 1.50 M / VAGÃO AUXILIAR
MEDINDO 3.00 X 1.50 X 1.50 M) escultura produzida em fibra de vidro, em
forma de trem com um vagão, interativo,
com espaço interno para fotografia,
recoberto por pintura automotiva e verniz
PU alto brilho, com produzido em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz alto-brilho.
144361 - Locação de ajudante do Noel
roupa verde acenando Locação de ajudante
do Noel roupa verde acenando, medindo
1,32 metros altura x 0,90 metros largura x
0,58 metros profundidade. Escultura em
forma de ajudante Noel em pé produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz brilho. A peça

Peça

1

3.979,92

3.979,92

UN

6

313,05

1.878,30

Peça

2

1.575,50

3.151,00
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1

23.873,85

23.873,85

UN

1

1.079,49

1.079,49
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apresenta as seguintes características:
sapatos marrons, camisa e calça verde,
babado branco, cinto preto com dourado,
touca do Noel verde e cabelos castanhos
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º.
Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
148135 - Locação de Caixa de Presente
Baixa Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Caixa de
Presente Baixa Vermelha. Escultura em
forma de caixa, medindo Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
148165 - Caixa de Presente Alta Amarela
(Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) Caixa de Presente Alta
Amarela (Altura 1,30m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) escultura em forma de
Caixa de Presente Alta com um laço no
topo, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
144359 - Locação de ajudante do Noel
menina roupa vermelha passeando Locação
de ajudante do Noel menina roupa vermelha
passeando, medindo 1,32 metros altura x
0,90 metros largura x 0,58 metros
profundidade. Escultura em forma de
ajudante do Noel menina roupa vermelha
passeando em pé com as mãos para baixo
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz brilho. A
peça apresenta as seguintes características:

Peça

70

42,40

2.968,00

UN

50

80,77

4.038,50

Peça

1
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cabelos castanhos, olhos verdes, touca do
Noel vermelha com detalhe branco, vestido
vermelho com detalhes na manga em
branco e gola verde, com cinto preto com
fivela na cor ouro, meias brancas e com
sapatos marrons.
144349 - Locação de caixa de presente
baixa AZUL Caixa de Presente Baixa Azul
(Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) escultura em forma de Caixa
de Presente Baixa com um laço no topo,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144348 - Locação de caixa de presente alta
VERDE Caixa de Presente Alta Verde.
Escultura em forma de caixa, medindo
Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Caixa
alta na cor verde com laço na cor amarelo
ouro.
148166 - Locação de Bola de Natal
Luminosa com floco ou glitter (Altura
1,05m X Largura 0,90m X Profundidade
0,90m) Bola de Natal Luminosa Grande
Vermelha com flocos ou glitter (Altura
1,05m X Largura 0,90m X Profundidade
0,90m) produzida em polietileno rígido
parede 5mm com coloração extrudada e
aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts
colorida de acordo com a cor da bola.
122735 - LOCAÇÃO DE BOLA DE
NATAL
LUMINOSA
PEQUENA
VERMELHA. 0,75 X 0,60 X 0,60 M.
PRODUZIDA
EM
POLIETILENO
RÍGIDO PAREDE 5 MM COM
COLORAÇÃO
EXTRUDADA
E
APLICAÇÃO
DE
LÂMPADA
ELETRÔNICA 15 WATTS COLORIDA
DE ACORDO COM A COR DA BOLA.
148167 - Locação de Girassóis Duplo
(Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,30
Profundidade) Girassóis Duplo (Altura
1,30m X 0,90m Largura X 0,30
Profundidade) Duas esculturas em forma de
par de girassol, fixado em uma base,
medindo Altura 1,30m x 0,90m, com os
caules e a folhas na cor esverdeada, sendo
um dos girassóis com disco floral escuro e
lígulas radiais de cor amarela, e o outro com

UN

1

1.197,36

1.197,36

Peça

1
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Peça

6
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disco floral amarelo e lígulas radiais de cor
rosa. Produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura em esmalte sintético
semi-brilho.
144355 - Banco do Noel real Locação de
banco do Noel real. Escultura em forma de
banco, medindo 1,94 metros comprimento x
2,00 metros largura x 0,65 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz auto brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: banco
com design de roupa e cabeça do Noel, na
parte de trás do banco em vermelho, e na
frente vermelho com detalhamentos nas
cores preto, branco e amarelo ouro. No topo
da poltrona, cabeça do Noel com touca
vermelha. Encosto da poltrona imitando os
braços do Noel em vermelho, preto e
detalhe branco. Pés da poltrona formando
sapatos do Noel na cor preto e detalhe em
amarelo ouro rosto do Papai Noel, com uma
touca tradicional natalina na cor vermelha.
Detalhes nos ombros do Noel em amarelo
ouro imitando ombreiras reais em amarelo
ouro.
148168 - Locação de Banco da Mamãe
Noel Real (Altura 1,94m X 2,00m Largura
X 0,65m Profundidade) Banco da Mamãe
Noel Real. Escultura em forma de BANCO,
medindo Altura 1,94m X 2,00m Largura X
0,65m Profundidade, produzido em fibra de
vidro e recoberto por pintura automotiva PU
e verniz auto brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Banco
com design de roupa e cabeça da Mamãe
Noel, na parte de trás do banco em
vermelho, e na frente vermelho com
detalhamentos nas cores preto, branco e
amarelo ouro. No topo da Poltrona, cabeça
da Mamãe Noel com laço rosa. Encosto da
poltrona imitando os braços da mamãe Noel
em vermelho, preto e detalhe branco. Pés da
Poltrona formando sapatos na cor preto e
detalhe em amarelo ouro.
148170 - Locação de Estrela 3D Caixa Alta
Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X
0,30m Profundidade) Estrela 3D Caixa Alta
Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X
0,30m Profundidade) luminoso em forma
de estrela caixa alta 3D produzido em
estrutura metálica galvanizada, de tubos
15x15 e ferros chatos 3/8, preenchido com

Peça

1
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tela metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados
por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo.
144394 - Locação de anjo com trombeta 3D
Anjo com Trombeta 3D Luminoso Branco
com morno (Altura 3,00m X 1,30m Largura
X 2,15m Profundidade) luminoso em forma
de anjo segurando trombeta tridimensional,
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com 30m de
mangueira luminosa LED 13mm de 36
lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica, recoberta por
lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º.
Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,

UN

2

4.084,33

8.168,66

Peça

6

36,63

219,78

Peça

10

42,40

424,00

UN

10

80,77

807,70

UN

2

313,05

626,10
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IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
148171 - Locação de Feliz Natal (Altura
2,10m X 10,00m Comprimento) Feliz Natal
(Altura 2,10m X 10,00m Comprimento)
luminoso em forma de letreiro Feliz Natal,
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos
3/8, com duplo contorno de mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por
metro.
148172 - Locação de Estrela 5 Pontas
Branca morna com Tela de LED (Altura
2,00m X 2,00m Largura) luminoso em
forma de estrela de 5 pontas branca morna
com tela de LED - Produzido em estrutura
metálica galvanizada de ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados
por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo.
148173 - Estrela 5 Pontas Branca com Tela
de LED (Altura 1,50m X 1,50m Largura)
Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED
(Altura 1,50m X 1,50m Largura) luminoso
em forma de Estrelas 5 pontas, produzido
em estrutura metálica galvanizada de ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado
com mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados
por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo.
148174 - Estrela 5 Pontas Branca com Tela
de LED (Altura 1,30m X 1,30m Largura)
Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED
(Altura 1,30m X 1,30m Largura) luminoso
em forma de Estrelas 5 pontas, produzido
em estrutura metálica galvanizada de ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado
com mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados
por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
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retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo
148176 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 1,00m X 1,00m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 800 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148177 - Locação de Esfera LED de Branco
Morno (Altura 0,70m X 0,70m Largura)
Esfera LED de Branco Morno (Altura
0,70m X 0,70m Largura) luminoso em
forma de bola produzido em estrutura
metálica galvanizada, de tubos metalon
20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x
1/8, redondos 3/8, contornado com cordões
de led blindados. Com 400 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148178 - Locação de Esfera de LED Branco
Morno (Altura 0,90 X 0,90m Largura)
Esfera de LED Branco Morno (Altura 0,90
X 0,90m Largura) Luminoso em forma de
bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 800 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148179 - Locação de Noel e Ramas (Altura
2,00m X 5,30m Largura) Noel e Ramas
(Altura 2,00m X 5,30m Largura) Portal
composto por disco do noel, ramas e laços
de veludo. Produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com 30m de
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchidas com tela
metálica de cobertura plástica, recoberta por
lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
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148180 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites e cachepot de papai noel 3D
(Altura 2,60m X 1,00m Largura X 1,00m
Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites e cachepot de papai noel 3D
(Altura 2,60m X 1,70m Largura X 1,30m
Profundidade) Árvore natalina em estrutura
metálica galvanizada e pintura eletrostática
verde, coberta com rama natalina de fugiron
verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda
8cm vermelhas e 200 micros lâmpadas
LED. Escultura de papai noel em formato
de cachepot como base para árvore
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
122727 - LOCAÇÃO DE MANGUEIRA
LUMINOSA MANGUEIRA LUMINOSA
BRANCA
DE
LED,
COM
36
LÂMPADAS POR METRO, COM
VIUSUALIZAÇÃO 360°, COBERTURA
EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE
DIAMETRO, COM POSSIBILIDADE DE
CORTE A CADA 2 METRO 220V.
148181 - Locação de Mangueira Luminosa
LED Branco Morno 30 Lâmpadas 13mm
Mangueira Luminosa LED Branco Morno
30 Lâmpadas 13mm. Mangueira luminosa
morna LED, com 30 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC
com filtro UV, 13mm de diâmetro, com
possibilidade de corte a cada 2 metros.
220v.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x
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0,50 metros largura x 0,58 metros
profundidade. Escultura em forma de
ajudante do Noel em posição sentado,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta as seguintes características: com
sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com
branco com cinto preto e dourado, touca do
Noel vermelha, cabelo marrom e bochecas
rosadas.
148135 - Locação de Caixa de Presente
Baixa Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Caixa de
Presente Baixa Vermelha. Escultura em
forma de caixa, medindo Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
138459 - Grama Sintética Verde. Superfície
100% polietileno, base de tela 100%
polipropileno revestida por 39,7% látex,
60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por
m², distância entre carreiras de 5mm, altura
do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
148182 - Locação de Arco de Estrelas
Branco Warm(Altura 4,00m X 3,20m
Largura) Arco de Estrelas Branco Warm
(Altura 4,00m X 3,20m Largura) Luminoso
em forma de Arco de Estrelas, com base
para auto sustentação, produzido em
estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com
mangueira luminosa LED 13mm, 36
lâmpadas por metro com visualização em
360graus, com aplicação de cordão de 500
lâmpadas LED blindadas na cor branco
warm.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
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Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
148183 - Locação de Cupcake Arvore de
Natal com acento (Altura 1,50m X Largura
0,90m X 0,90m Profundidade) Cupcake
Árvore de Natal com acento. Escultura em
forma de bolo Cupcake caracterizando uma
árvore de Natal, com acento para fotos na
cor vermelho, medindo Altura 1,50m X
Largura 0,90m X 0,90m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por
pintura automotiva PU, e verniz alto-brilho.
A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Forminha do Cupcake na
cor palha e dourado. Cobertura base no
formato de chantininho branco, e recheio no
formato de uma árvore de natal na cor
verde. Decorações remetendo a confetes nas
cores branco e vermelho, bengala em cores
alternadas verde e branco, e estrela no topo
da cobertura na cor amarelo.
148166 - Locação de Bola de Natal
Luminosa com floco ou glitter (Altura
1,05m X Largura 0,90m X Profundidade
0,90m) Bola de Natal Luminosa Grande
Vermelha com flocos ou glitter (Altura
1,05m X Largura 0,90m X Profundidade
0,90m) produzida em polietileno rígido
parede 5mm com coloração extrudada e
aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts
colorida de acordo com a cor da bola.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro
e recoberto por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: olhos
azuis, bigode preto, com Ushanka (chapéu)
na cor vermelho de fundo com triângulos
em relevo na cor amarelo-ouro. Casaco na
cor vermelho, com detalhes na manga, gola
e botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
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144388 - Bola média Locação de bola
média medindo 1,15 metros de altura x 0,90
metros de diâmetro. Escultura em forma de
bola de natal metalizada, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
148145 - Locação de Bengala Gigante
(Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) escultura em forma de
bengala, com tamanho gigante, produzida
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,
IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
122779 - PAPAI NOEL GIGANTE FIBRA PAPAI NOEL GIGANTE (2.70 X
2.40 X 2.70M) - ESCULTURA EM
FORMA DE PAPAI NOEL, PRODUZIDA
EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA
POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E
VERNIZ AUTO-BRILHO.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo
de LED 1 chip com eficiência luminosa 7080 LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º,
IP65, com vida útil de 50.000 horas na cor
preto fosco
148136 - Locação de Letreiro HOHOHO
(4,95m DE largura X 1,00m de altura)
Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X
1,00m de altura) luminoso em forma de
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HOHOHO, produzido em estrutura
metálica galvanizada de tubos metalon
20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8,
redondos 3/8, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por
metro. Preenchido com tela metálica de
cobertura plástica, recoberta por lampada
7mm, interligados por 3 fios 2mm, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm
blindados para uso externo.
148176 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 1,00m X 1,00m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 800 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148184 - Locação de Esfera LED de Branco
Morno (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Esfera LED de Branco Morno (Altura
1,00m X 1,00m Largura) luminoso em
forma de bola produzido em estrutura
metálica galvanizada, de tubos metalon
20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x
1/8, redondos 3/8, contornado com cordões
de led blindados. Com 800 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148185 - Locação de Esfera LED de
Vermelho (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Esfera LED de Vermelho (Altura 1,00m X
1,00m Largura) luminoso em forma de bola
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com cordões de
led blindados. Com 800 lampadas 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
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lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º.
Bivolt.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
148186 - Locação de Árvore Luminosa
Bolas Natalinas (Altura 10,70m X 6,00m
Largura) Árvore Luminosa Bolas Natalinas
(Altura 10,70m X 6,00m Largura) Conjunto
de luminosos composto por 6 triângulos e
12 bases, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos
3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em
forma de hastes, laços e bolas.
148181 - Locação de Mangueira Luminosa
LED Branco Morno 30 Lâmpadas 13mm
Mangueira Luminosa LED Branco Morno
30 Lâmpadas 13mm. Mangueira luminosa
morna LED, com 30 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC
com filtro UV, 13mm de diâmetro, com
possibilidade de corte a cada 2 metros.
220v.
122786 - CASCATA LED 4-- LAMP.
BRANCA 220V - ILUMINAÇÃO
CASCATA LED FIXA COM 400
LÂMPADAS
BRANCAS
MORNO,
CORRENTE
20
MA.
24W.220V.
MEDINDO 11 METROS (10 METROS
DE LÃMPADAS) POR 0,50 M DE
QUEDA ASSIMÉTRICA (VARIAÇÃO
ENTRE 0.20 A 0.50M). ESPAÇAMENTO
DE 5,5 CM ENTRE LÂMPADAS E 14 CM
ENTRE AS QUEDAS. FIO DUPLO
BRANCO 1,5 MM. TOMADA MACHO E
FÊMEA.

Peça

15

41,00

615,00

Peça

19

36,63

695,97

Peça

1

18.261,02

18.261,02

Metros

300

12,79

3.837,00

UN

4

130,00

520,00
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127

128

129

130

131

144408 - Locação de Feliz Natal luminoso
Locação de feliz natal luminoso 3D,
medindo 1,45 metros altura x 6,00 metros
largura x 0,40metros profundidade.
Produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada de tubos metalon 20 x 20 de
ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira LED branca, e
preenchido com tela metálica de cobertura
plástica, recoberta por conjuntos de
lâmpadas blindadas LED 7 mm na cor
warm.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização
de até 1000m, IP44, blindados para uso
externo,
modelo
tartaruga.220V
FIXACAO.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º.
Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
144390 - Trenó LED 3D Locação de trenó
LED 3D medindo 1,50 metros altura x 1,50
metros largura x 3,00 metros comprimento.
Escultura em forma de trenó dimensional
com bancos internos para acesso do
público. Produzido em aço galvanizado
com tubos metalon 15 x 15 x 0,90 e 20 x 20
x 0,90, com 40,00 metros de contornos de
mangueira de LED morna de 13 mm, com
36 lâmpadas por metro, com fio de cobre,
revestido com tela plástica perfurada 3,5 cm
e aplicação de 69 conjunto de lâmpadas
LED 7 mm 0,08watts por lâmpada, branco
frio e dourado, totalizando 6.900 lâmpadas,
com espaçamento de 0,07 metros entre elas.
Com retificador blindado a cada 10,00

UN

1

7.369,50

7.369,50

Peça

10

36,63

366,30

Peça

20

42,40

848,00

UN

20

80,77

1.615,40

UN

1

9.365,00

9.365,00
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132

133

134

135

metros de no mínimo 60 x 25 x 13 mm e
interconectores macho/fêmea de no mínimo
72 x 21 x 21 mm. Lâmpadas fixadas por
abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de
espessura. A peça deve estar fixada ao solo
por parafusos 3/8 galvanizados com buchas.
Acompanha 16,00 metros de mangueira
LED para ser usado de rédeas nas renas.
144360 - Locação de rena LED 3D Locação
de rena led 3D medindo 2,00 metros altura
x 0,60 metros largura x 1,30 metros
comprimento. Escultura de Led em forma
de Rena tridimensional, produzida em aço
galvanizado com ferros chatos 3/8 x 1/8 a
cada 0,10 metros de espaçamento formando
uma trama onde deverão ser aplicadas 28
conjuntos de lâmpadas LED 7 mm na cor
branco frio, totalizando 2.800 lâmpadas
com retificador blindado a cada 10,00
metros de comprimento de no mínimo 60 x
25 x 13 mm e interconectores macho/fêmea
de no mínimo 72 x 21x 21 mm, com
espaçamento mínimo de 0,07 metros entre
as lâmpadas, totalizando 2.800 lâmpadas. A
peça deve apresentar duas chapas 3 mm na
base para fixação ao solo por parafusos 3/8
galvanizados com buchas.
148196 - Locação de Túnel de LED com
Estrelas grande (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) Túnel de
LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) luminoso
em forma de túnel preenchido com led,
produzido
em
estrutura
metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos
3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com
aplicação de conjuntos de micro lâmpadas
LED.
148197 - Locação de Conjunto Noéis Banda
Musical (Altura 1,80m X 1,10 Largura X
1,20m Profundidade Cada) Conjunto de
Banda musical de Noéis com instrumento
musical, Noel Maestro, escultura produzida
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
Medindo cada Noel 1,70 de Altura e 2,00 de
largura.
148198 - Locação de Árvore Luminosa
Estrelas Branca warm com Passagem
(Altura 10,70m X 6,00m Largura) Árvore

UN

2

2.696,50

5.393,00

Peça

2

15.359,40

30.718,80

Peça

1

13.718,00

13.718,00

Peça

1

15.964,92

15.964,92
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136

137

138

139

Luminosa Estrelas Branca warm com
Passagem (Altura 10,70m X 6,00m
Largura) Conjunto de luminosos composto
por 6 triângulos e 12 bases, produzido em
estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro, em forma de estrelas.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
144402 - Locação de Bola de Natal
luminosa gigante Locação de Bola de natal
gigante (14,00m de altura, 10,00m de
diâmetro). Luminoso gigante tem forma de
bola de natal, produzida em estrutura de aço
galvanizado, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por
metro com fio de cobre. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por 98.000 lâmpadas LED 7mm,
interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo.
138459 - Grama Sintética Verde. Superfície
100% polietileno, base de tela 100%
polipropileno revestida por 39,7% látex,
60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por
m², distância entre carreiras de 5mm, altura
do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V
100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento
10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de
2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e
fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm.
Medindo 10 metros de comprimento com

Peça

2

1.575,50

3.151,00

Peça

1

90.669,50

90.669,50

M²

100

67,40

6.740,00

UN

50

80,77

4.038,50
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140

espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Bivolt.
132443 - SERVIÇOS DA DECORAÇÃO E
ILUMINAÇÃO
SERVIÇOS
ENVOLVIDOS.
SERVIÇOS
DE
DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO. FRETE,
MONTAGEM DOS ITENS E CENÁRIOS,
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
E
MATERIAIS
NECESSÁRIOS,
MANUTENÇÃO
PERIÓDICA
E
DESMONSTAGEM.

SERV

1

307.723,00

307.723,00

Total Geral

1.404.610,85
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
Serviços de locação, instalação, manutenção diária e retirada dos itens decorativos e de iluminação
do evento Natal de Brincadeiras BC.
1. OBJETO
Constitui objeto deste presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada na
locação, instalação, manutenção diária e desmontagem dos materiais de decoração e iluminação do
evento NATAL DE BRINCADEIRAS BC que acontecerá no período entre 30 de outubro de 2021 a
06 de janeiro de 2022, nos locais indicados neste documento.

3. JUSTIFICATIVA
O presente Edital tem por objetivo o aluguel dos itens decorativos e de iluminação para o evento
Natal de Brincadeiras BC neste município. Este evento faz parte do calendário oficial da cidade e
tem um grande apreço turístico e resulta na melhora do desenvolvimento econômico e social. Depois
do Réveillon e do Carnaval este é o terceiro maior evento e o mais importante propulsor para o
comércio local devido às festividades de final de ano.
Balneário Camboriú é considerada a Capital Catarinense do Turismo e um dos principais destinos
turísticos do Brasil. O período das comemorações natalinas consolida a ocupação da rede hoteleira,
movimenta restaurantes, comércio e equipamentos turísticos, e o evento alegra moradores e visitantes
com o espírito natalino.
O projeto Natal de Brincadeiras BC, ocorrerá com o desejo de unir famílias, oferecendo cor, luz e
alegria para pessoas de todas as idades, tornando a cidade de Balneário Camboriú ainda mais
acolhedora.
4. DOS LOCAIS, ITENS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO
4.1 PONTAL KLAUS FISCHER (MOLHE DA BARRA SUL)
Item

Produto

Especificação

UN

Quant.

1

Cometa vermelho com morno
(Altura 6,00m X 5,00
Largura)

Cometa vermelho com morno (Altura 6,00m X 5,00 Largura)
Luminoso em forma de cometa com estrela de cinco pontas
dupla, peça dividida em duas partes, com a base de 2m altura, e
a parte de cima com 4m de altura, produzido em aço galvanizado
com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8 e duas chapas
3m.m 40x15 para base autoportante perfurada. A calda do
cometa com estrutura autoportante para calçada medindo
5,60x4,50x0,40m preenchida com tela metálica de cobertura
plástica prateada, recoberta por 800 leds lâmpada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm vermelho, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts).
A estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a
estrela externa e 0,55m a interna. Toda a peça contornada com
32m de mangueira 30 leds por metro de visualização a 360º
graus, 13mm de cobertura pvc com fitro uv (48 watts) na cor
warm, a peça completa mede 6,00m alt x 5,00m larg x 0,40m de
profundidade. Potência máxima 108 watts

PC

32

2

Castelo
de
LED
tridimensional
gigante,
medindo 14,00 metros de

Locação de castelo de LED tridimensional gigante, medindo
14,00 metros de altura x 13,00 metros largura x 10,00 metros
profundidade. Produzido em estrutura metálica de aço
galvanizado, contornado com mangueira LED luminosa.
Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta

PC

1
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência
deverá obedecer às pertinentes normas, critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos na
composição do competente Edital e seus Anexos, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02 e,
subsidiariamente a 8.666/93, mediante certame licitatório na modalidade PREGÃO, do tipo “menor
preço global”.
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altura x 13,00 metros largura por 98.000 lâmpadas, ou seja, 980 conjuntos de lâmpadas
x 10,00 metros profundidade. blindadas LED 7mm nas cores branco frio, warm e vermelho. O

3

Soldado
Quebra-Nozes
Santini Christmas (Altura
2,08m X 0,75m Largura X
0,75m Profundidade)

Soldado Quebra-Nozes Santini Christmas. Escultura em forma
de soldado Quebra-Nozes, com base para suporte da peça,
medindo Altura 2,08m X 0,75m Largura X 0,75m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Olhos Azuis, Bigode preto, com Ushanka
(chapéu) na cor vermelho de fundo com triângulos em relevo na
cor amarelo ouro. Casaco na cor vermelho, detalhes na manga,
gola e botões na cor amarelo ouro, com barba branca, calça cor
amarelo ouro, botas vermelhas com cadarços na cor amarelo
ouro, e a base de fixação na cor vermelha.

PC

2

4

Grama Sintética Vermelha

Grama Sintética Vermelha. Superfície 100% polietileno, base de
tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg

M²

50

5

Poste Provençal com Flamula
com estrutura (2,00 altura x
0,50 largura

Poste Provençal com Flamula medindo (2,00 altura x 0,50
largura) em aço galvanizado com pintura dourada metálica em
estilo provençal com aplicação de Flâmula em Tecido veludo
vermelho 45% poliéster 55% algodão com aplicação de brasão
em gliter dourado a definir pela secretaria, enchimento em
polipropileno expandido. O poste deverá ter uma chapa 3mm
perfurada para fixação ao solo por parabouts

PC

2

4.2 ENTRADA DO PONTAL CELINA CAETANO MIGUEL (MOLHE DO PONTAL NORTE)
6

Árvore Ramada com Enfeites
(Altura 2,00m X 1,00m
Largura
X
1,00m
Profundidade)

Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura
X 1,00m Profundidade) Árvore natalina em estrutura metálica
galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda
8cm vermelhas e 200 micro lâmpadas LED

PC

1

7

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

6

8

Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor
amarelo ouro.

PC

1

9

Bengala (Altura 1,80m X
0,90m Largura X 0,53m
Profundidade)

Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m
Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e
branca, com base autoportante na cor verde, produzida em fibra
de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz altobrilho.

PC

1

10

Ajudante do Noel Menina
acenando (Altura 1,32m X
0,90m Largura X 0,58m
Profundidade

Ajudante do Noel Menina Roupa Vermelha Acenando (Altura
1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em
forma de ajudante do Noel em pé com uma mão levantada
acenando. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Cabelos loiros, olhos verdes, touca do Noel
vermelha com detalhe branco, vestido vermelho com detalhes na
manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na
cor ouro, meias brancas, e com sapatos marrons, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho.

PC

1

11

Letreiro HOHOHO (4,95m Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X 1,00m de altura)
DE largura X 1,00m de altura) luminoso em forma de HOHOHO, produzido em estrutura

PC

1

blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXACAO

metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros
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castelo deve conter 9 torres, a principal com 14,00 metros de
altura, 4 com 10,00 metros altura e 4 com 7,00 metros altura.
Todas as torres deverão ter acesso com portas de passagem e
janelas. Na fachada deverá contemplar um letreiro luminoso em
contornos de mangueira LED com a frase a definir pela
secretaria, que deve se enquadrar em 4,00 metros de largura com
uma faixa de led vermelha para maior destaque do letreiro. Toda
a estrutura deve conter chapadas de fixação ao solo tubos de 2
polegadas de sustentação. Os painéis para cobertura de led
deverão ser estruturados com tubos 20 x 20 parede 16. Em cada
torre tem uma bandeira medindo 1,00 metro altura x 0,80 metros
comprimento com movimento de luzes.
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chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.

12

Refletor RGB 100W LED

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco.

PC

1

13

Arco de Estrelas azul com
morno (Altura 4,00m X
6,00m Largura)

Arco de Estrelas azul com morno (Altura 4,40m X 6,00m
Largura) Luminoso em forma de dois semiarcos Arcos com uma
estrela dupla no centro de 0,60cm, com base para
autossustentação, produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e
redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm,
36 lâmpadas por metro com visualização em 360graus, com
aplicação de cordão de 500 lâmpadas LED blindadas

PC

24

14

Árvore Luminosa LED azul
com Morno com passagem
(Altura 18m X 8m Largura)

Árvore Luminosa LED azul com branco warm (Altura 18,50m
X 8m Largura) Árvore luminosa de 18,5m de altura em formato
cônico com camada saliente, abertura de 0,40cm, produzida em
estrutura de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40
ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura,
recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura
alumínio com aplicação de 27.000 lâmpadas led blindadas e
cordão na cor azul e branco warm, fio verde, com 3 fios de 2mm,
lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com
detalhes em mangueira luminosa branca led, com 36 lâmpadas
por metro, com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro
UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2
metros, 220v. Com 32 tubos SNOWFALL LED BRANCO
(1.00M), tubo led função meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 32 lâmpadas strobos com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de até 1000m, IP44,
blindados para uso externo, modelo tartaruga 220V, que
reproduzem as luzes distribuídas pela árvore. Medidas totais
18,5m altura X 8m diâmetro, cone 16+2,5m ponteira

PC

1

15

Poste Provençal com Flamula
com estrutura (2,00m altura x
0,50m largura)

Poste Provençal com Flamula medindo (2,00 altura x 0,50
largura) em aço galvanizado com pintura dourada metálica em
estilo provençal com aplicação de Flâmula em Tecido veludo
vermelho 45% poliéster 55% algodão com aplicação de brasão
em gliter dourado a definir pela secretaria, enchimento em
polipropileno expandido. O poste deverá ter uma chapa 3mm
perfurada para fixação ao solo por parabouts.

PC

2

PC

1

4.4 PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ
16

Árvore de natal ramada com
espiral de esferas de led
coloridas, medindo 18m de
altura x 8m de diâmetro

Árvore de natal ramada com espiral de esferas de led coloridas,
medindo 18m de altura x 8m de diâmetro, em estrutura de aço
galvanizado, modulada em 32 painéis de 4m de altura,
interligados por 64 parafusos 3/8 galvanizados com porcas e
arruelas, e 64 abraçadeiras nylon de 40x0,09cm, os painéis
produzidos com tubos 20x20, 30x30 e 30x40mm chapa 16 ,
preenchidos com tela plástica totalmente recobertos por 1.744m
lineares de rama aramada de fugirom verde antichamas com 168
pontas por metro e 20cm de largura e aplicação de 32.700
lâmpadas led 7mm de diâmetro, na cor branca. a arvore deverá
conter, em forma espiral, subindo da base até o topo, uma
sequência de 35 esferas de led em tamanhos de 0,60/0,70/0,80 e
0,90m de diâmetro, nas cores vermelho, warm, verde, azul,
branco e laranja. a arvore também deverá contemplar 4 portas
para passagem de pessoas e uma estrela de oito pontas em seu
topo, medindo 2m de altura, contornada com mangueira de
36leds 13mm na cor branca, e preenchida com tela plástica e 400
lâmpadas leds 7mm diâmetro na cor warm. O interior da arvore
deverá conter um teto de led, em 4m de altura, com aplicação de
3.000 lâmpadas led 7mm de diâmetro na cor warm e uma esfera
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4.3 PONTAL CELINA CAETANO MIGUEL (MOLHE DO PONTAL NORTE)
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17

Papai Noel Casal (Altura
2,10m X 1,35m Largura X
1,10m Profundidade)

Papai Noel Casal (Altura 2,10m X 1,35m Largura X 1,10m
Profundidade) Escultura confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel em forma de papai Noel com os braços
abertos com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético

PC

1

18

Mamãe Noel Casal (Altura
1,95m X 1,00m Largura X
0,80m Profundidade)

Mamãe Noel Casal (Altura 1,95m X 1,00m Largura X 0,80m
Profundidade) - Escultura confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel em forma de mamãe Noel segurando uma
caixa de presente com pintura artesanal detalhada em esmalte
sintético e aplicação de óculos e cordão nos sapatos

PC

1

19

Túnel de LED com Estrelas
grandes (Altura 2,50m X
3,70m Largura X 6,00m
Comprimento

Túnel de LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m Largura X
6,00m Comprimento) Luminoso em forma de túnel preenchido
com led, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas
por metro, com aplicação de conjuntos de micro lâmpadas LED

PC

2

20

Carrinho (Altura 0,55m X Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura)
1,00m Comprimento X 0,85 Escultura em forma de carrinho, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho
Largura)

PC

3

21

Urso Natalino (Altura 1,30m
X 1,05m Largura X 0,80
Profundidade)

Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80
Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com olhos
e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor vermelha
e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho

PC

2

22

Ajudante do Noel Sentado
Verde (Altura 1,30m X 0,90m
Largura
X
0,60m
Profundidade)

Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do
Noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo
Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel
verde com detalhe branco, capa em verde com detalhes na
manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na
cor ouro, meia vermelha com branco, e com sapatos marrons.

PC

4

23

Grama Sintética Verde

Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg

M²

300

24

Caixa de Presente Baixa
Amarela (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Amarela (Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa
de Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho

PC

2

25

Caixa de Presente Alta
Vermelha (Altura 1,30m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Alta Vermelha (Altura 1,30m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa
de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

2

26

Caixa de Presente Baixa Azul
(Altura 1,00m X 0,85m
Largura
X
0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Azul (Altura 1,00m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de
Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

2

27

Caixa de Presente Alta Verde
(Altura 1,30m X 0,85m
Largura
X
0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Alta Verde. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa alta na cor verde com laço na cor amarelo
ouro

PC

2

28

Grama Sintética Branca

Grama Sintética Branca. Superfície 100% polietileno, base de
tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e

M²

100
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no centro com 1m de diâmetro e 400 lâmpadas led 7mm brancas.
Todas as lâmpadas led 7mm de diâmetro deverão ser blindadas,
ip65, distribuídas em cordões de 3fios verde 2.20mm. todas as
esferas de led 4mm aplicadas deverá ser produzida em aço
galvanizados com barras de ¾. A arvore ainda deverá conter 100
strobols de led de fixação, blindados, distribuídos em toda a
extensão do cone e instalados em rede elétrica independente para
serem conectados a um dispositivo externo de acionamento
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29

Bengala (Altura 1,80m X
0,90m Largura X 0,53m
Profundidade)

Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m
Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e
branca, com base autoportante na cor verde, produzida em fibra
de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto
brilho.

PC

2

30

Árvore de Led Natural Tree
(Altura 5,00m X 4,20m
Largura
X
3,30m
Profundidade

Árvore de Led Natural Tree 450 (Altura 5,00m X 4,20m Largura
X 3,30m Profundidade) Luminoso em forma de árvore natural
seca, produzida em aço galvanizado de ferros redondos 3/8 com
tubos metalons 15x15 e ferros chatos 3/8, com 20 hastes
ramificadas e um tronco central, com Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e fêmea
e retificador blindado de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas.
12w. Totalizando 3.800LEDS

PC

4
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Torre Natalina com Sino
Vermelha e Verde (Altura
7,00m X 2,40m Largura X
2,40m Profundidade)

Torre de Doces com Sino. Escultura em forma de Torre de
Castelo dividida em três andares, dois andares interativos, e
cobertura com um sino, medindo 7,00m de Altura X 2,40m
Largura X 2,40m Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. Torre
de Doces com Sino. Escultura em forma de Torre de Castelo
dividida em três andares, dois andares interativos, e cobertura
com um sino, medindo 7,00m de Altura X 2,40m Largura X
2,40m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta
por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1

32

Bola Média (Altura 1,15m X
0,90m Largura X 0,90m
Profundidade)

Bola Média (Altura 1,15m X 0,90m Largura X 0,90m
Profundidade) Escultura em forma de bola de Natal metalizada,
produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho.

PC

9

33

Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X
0,25m Profundidade)

Bengala Gigante (Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Escultura em forma de bengala, com tamanho
gigante, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

3

34

Banco do Noel Real. (Altura
1,94m X 2,00m Largura X
0,65m Profundidade)

Banco do Noel Real. Escultura em forma de BANCO, medindo
Altura 1,94m X 2,00m Largura X 0,65m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Banco com design de roupa e cabeça do Noel, na
parte de trás do banco em vermelho, e na frente vermelho com
detalhamentos nas cores preto, branco e amarelo ouro. No topo
da Poltrona, cabeça do Noel com touca vermelha. Encosto da
poltrona imitando os braços do Noel em vermelho, preto e
detalhe branco. Pés da Poltrona formando sapatos do Noel na
cor preto e detalhe em amarelo ouro rosto do Papai Noel, com
uma toca tradicional natalina na cor vermelha. Detalhes nos
ombros do Noel em amarelo ouro imitando ombreiras reais em
amarelo ouro.
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35

Árvore Ramada com Enfeites
(Altura 2,00m X 1,00m
Largura
X
1,00m
Profundidade)

Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura
X 1,00m Profundidade) Árvore natalina em estrutura metálica
galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda
8cm vermelhas e 200 micro lâmpadas LED.

PC
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36

Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor
amarelo ouro.

PC
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Soldado
Quebra-Nozes
Santini Christmas (Altura
2,08m X 0,75m Largura X
0,75m Profundidade)

Soldado Quebra-Nozes Santini Christmas. Escultura em forma
soldado Quebra-Nozes, com base para suporte da peça, medindo
Altura 2,08m X 0,75m Largura X 0,75m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Olhos Azuis, Bigode preto, com Ushanka
(chapéu) na cor vermelho de fundo com triângulos em relevo na
cor amarelo ouro. Casaco na cor vermelho, detalhes na manga,
gola e botões na cor amarelo ouro, com barba branca, calça cor

PC

2
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Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg
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38

Xícara giratória com tema
natalino (Altura 1,80m x
2,00m largura x 2,00 prof.)

Xícara giratória com tema natalino (Altura 1,80 x 2,00m largura
x 2,00 prof) Confeccionada em fibra de vidro, base giratória,
com sistema com rolamento blindado e estrutura de ferro para
funcionalidade da peça, com fundo anti corrosivo. Parte central
fixa para apoio das mãos, com papai Noel em cima. Com uma
porta lateral e assento inteiriço contornando a xícara
internamente.

PC
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Poste Provençal com Flamula
com estrutura (2,00m altura x
0,50m largura)

Poste Provençal com Flamula medindo (2,00 altura x 0,50
largura) em aço galvanizado com pintura dourada metálica em
estilo provençal com aplicação de Flâmula em Tecido veludo
vermelho 45% poliéster 55% algodão com aplicação de brasão
em gliter dourado a definir pela secretaria, enchimento em
polipropileno expandido. O poste deverá ter uma chapa 3mm
perfurada para fixação ao solo por parabouts.

PC
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40

Palco Decorado (6m largura x
3m
altura
x
4,60m
profundidade)

Palco Decorado (6m largura x 3m altura 4,60m profundidade).
Conjunto em forma de palco medindo 6m de largura, 3,00m de
altura e 4,60m de profundidade , contendo dois degraus para
acesso em toda a parte frontal, forração completa da escadaria e
base em grama sintética 12mm decorativa nas cores branca e
vermelha, aplicação de fundo em lona impressa com arte
fornecida pela secretaria alusiva ao evento, 4 colunas
treliçadas para sustentação da lona que resistam as interperies do
tempo, as treliças produzidas em tubos de aço galvanizado
20x20xparede 16, galvanizados e base do tablado com tubos
30x30xparede16 galvanizados e fechamento em madeirite naval
recoberto pela grama sintética. A lona deverá ser fixada com
barras de ferro chato 3/8x1/8 com arrebites em toda extensão
para melhor acabamento, sem furacões ou amarrações em nylon,
o contorno de todo o perímetro superior da lona deverá conter
aplicação de contorno de mangueira led na cor branca.

PC
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41

Refletor RGB 100W LED

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W, Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco.

PC

12

42

Totem de Presentes (Altura
3,00m X 1,40m Largura X
1,40m Profundidade)

Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m Largura X 1,40m
Profundidade) Escultura em forma totem com três caixas
empilhadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1

43

Torre de Bolas (Altura 2,00m
X 0,75m Largura X 0,75
Profundidade)

Torre de Bolas (Altura 2,00m X 0,75m Largura X 0,75
Profundidade) Escultura em forma de totem com três bolas
empilhadas sobre uma base de suporte. Produzidos em
polietileno rígido, pintura automotiva e verniz alto-brilho, com
suporte metálico em tubo galvanizado de 1,5 polegada e base
para sustentação.

PC

1

44

Ajudante Fechando Presente
(Altura 0,97m X 0,50m
Largura
X
0,90m
Profundidade)

Ajudante Fechando Presente. Escultura em forma de ajudante do
Noel, em posição de joelhos, fechando caixa de presente com as
duas mãos, medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Cabelos amarelos, olhos
verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em
vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com
cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada vermelho com
branco, e com sapatos pretos, fechando com as duas mãos caixa
de presente na cor verde
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45

Ajudante Sentado Vermelha
(Altura 1,15m X 0,50m
Largura
X
0,58m
Profundidade)

Ajudante Sentado Vermelha (Altura 1,15m X 0,50m Largura X
0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel,
em posição sentado, com sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com branco com cinto preto e
dourado, touca do Noel vermelha, cabelo marrom e bochechas
rosadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1
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Rena Led 3D (Altura 2,00m X
0,60 Largura X 1,30m
Comprimento)

Rena Led 3D (Altura 2,00m X 0,60 Largura X 1,30m
Comprimento). Escultura de Led em forma de Rena
tridimensional, produzida em aço galvanizado com ferros chatos
3/8x1/8 a cada 10cm de espaçamento formando uma trama onde

PC

2
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amarelo ouro, botas vermelhas com cadarços na cor amarelo
ouro, e a base de fixação na cor vermelha
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deverão ser aplicadas 2.800 lâmpadas de led na cor branco frio,
blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada,
interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada
10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e
interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm, com
espaçamento mínimo de 7cm entre as lâmpadas. A peça deverá
apresentar duas chapas 3mm na base para fixação ao solo por
parafusos 3/8 galvanizados com buchas.

47

Grama Sintética Vermelha

Grama Sintética Vermelha. Superfície 100% polietileno, base de
tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.

M²

30

48

Conjunto Cerquinha dourada
com Corda Sisal (Altura
0,60m X 0,09m Largura X
0,09m Profundidade)

Conjunto Cerquinha dourada com Corda Sisal (Altura 0,60m X
0,09m Largura X 0,09m Profundidade) conjunto formando um
módulo de cercadinho, composto por 1 Postinho de contenção
medindo 0,60m de altura confeccionado em aço galvanizado,
tudo de 2,5" polegadas, com base para fixação, e pintura
eletrostática, e topo arredondado e mais 3m de corda de sisal
12mm.

PC

12

49

Tubo Snowfall LED Branco Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
0,80cm

PC

50

50

Esfera de LED Branco (Altura Esfera de LED Branco (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
0,50m X 0,50m Largura)

PC

15

Esfera de LED Verde (Altura Esfera de LED Verde (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
0,50m X 0,50m Largura)

PC

15

Esfera de LED Vermelha Esfera de LED Vermelha (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
(Altura 0,50m X 0,50m Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
Largura)
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led

PC

15

Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
(11m Comprimento 10m de
Lâmpadas + 1m de Cabo)

PC

30

galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 200 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

51

galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 200 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

52

blindados. Com 200 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo

53

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.

4.6 PRAÇA DO PESCADOR NO BAIRRO DA BARRA
54

Soldado
Quebra-Nozes
Santini Christmas (Altura
2,08m X 0,75m Largura X
0,75m Profundidade)

Soldado Quebra-Nozes Santini Christmas. Escultura em forma
soldado Quebra-Nozes, com base para suporte da peça, medindo
Altura 2,08m X 0,75m Largura X 0,75m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Olhos Azuis, Bigode preto, com Ushanka
(chapéu) na cor vermelho de fundo com triângulos em relevo na
cor amarelo ouro. Casaco na cor vermelho, detalhes na manga,
gola e botões na cor amarelo ouro, com barba branca, calça cor
amarelo ouro, botas vermelhas com cadarços na cor amarelo
ouro, e a base de fixação na cor vermelha.

PC

6

55

Grama Sintética Verde

Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.

M²

100
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57

56

Grama Sintética Vermelha

Grama Sintética Vermelha. Superfície 100% polietileno, base de
tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.

M²

50

57

Conjunto
Cerquinha
Vermelho com Corda Sisal
(Altura 0,60m X 0,09m
Largura
X
0,09m
Profundidade)

Conjunto Cerquinha Vermelho com Corda Sisal (Altura 0,60m
X 0,09m Largura X 0,09m Profundidade) Conjunto formando
um módulo de cercadinho, composto por 1 Postinho de
contenção medindo 0,60m de altura confeccionado em aço
galvanizado, tudo de 2,5" polegadas, com base para fixação, e
pintura eletrostática, e topo arredondado e mais 3m de corda de
sisal 12mm

PC

20

58

Urso Natalino (Altura 1,30m
X 1,05m Largura X 0,80
Profundidade)

Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80
Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com olhos
e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor vermelha
e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho

PC

1

59

Árvore
Ramada
com
Passagem (Altura 9,50 x
4,00m Largura)

Árvore Ramada com Passagem (Altura 9,00 x 4,00m Largura)
Árvore luminosa de 9,5m de altura em formato cônico com
camada saliente, abertura de 0,40cm, produzida em estrutura de
aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40 ferros
redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura,
recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura
alumínio com aplicação com cobertura de 450m linear de ramas
verde e faixa em rama branca de 20cm, 168 pontas de fugiron
verde e detalhes brancos e aplicação de 6.700 lâmpadas led
blindadas e cordão na cor verde, fio verde, com 3 fios de 2mm,
lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com
detalhes em mangueira luminosa branca led, com 36 lâmpadas
por metro, com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro
UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2
metros, 220v. Com 16 tubos SNOWFALL LED BRANCO
(1.00M), tubo led função meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 16 lâmpadas strobos com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de até 1000m, IP44,
blindados para uso externo, modelo tartaruga 220V, que
reproduzem as luzes distribuídas pela árvore. Com abertura para
passagem de visitantes medindo 2,18m de altura por 1,10m de
largura. Medidas totais 9,50m altura X 4m diâmetro, cone
8+1,5m ponteira.

PC

1

60

Bengala (Altura 1,80m X
0,90m Largura X 0,53m
Profundidade)

Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m
Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e
branca, com base autoportante na cor verde, produzida em fibra
de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz altobrilho.

PC

3

61

Caixa de Presente Alta
Vermelha (Altura 1,30m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Alta Vermelha (Altura 1,30m X 0,85m
Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa
de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

3

62

Caixa de Presente Baixa
Verde (Altura 1,00m X 0,85m
Largura
X
0,85m
Profundidade)

) Caixa de Presente Baixa Verde (Altura 1,00m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de
Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

2

63

Ajudante do Noel Sentado
Verde (Altura 1,30m X 0,90m
Largura
X
0,60m
Profundidade)

Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do
noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo
Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel
verde com detalhe branco, capa em verde com detalhes na
manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na
cor ouro, meia vermelha com branco, e com sapatos marrons.

PC

2

64

Ajudante Sentado Vermelha
(Altura 1,15m X 0,50m
Largura
X
0,58m
Profundidade)

Ajudante Sentado Vermelha (Altura 1,15m X 0,50m Largura X
0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel,
em posição sentado, com sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com branco com cinto preto e
dourado, touca do noel vermelha, cabelo marrom e bochechas
rosadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1
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65

Ajudante Fechando Presente
(Altura 0,97m X 0,50m
Largura
X
0,90m
Profundidade)

Ajudante Fechando Presente. Escultura em forma de ajudante do
noel, em posição de joelhos, fechando caixa de presente com as
duas mãos, medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Cabelos amarelos, olhos
verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em
vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com
cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada vermelho com
branco, e com sapatos pretos, fechando com as duas mãos caixa
de presente na cor verde.

PC

1

66

Totem de Presentes (Altura
3,00m X 1,40m Largura X
1,40m Profundidade)

Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m Largura X 1,40m
Profundidade) Escultura em forma totem com três caixas
empilhadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho

PC

1

67

Refletor RGB 100W LED

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco

PC

6

68

Poste Provençal com Flamula
com estrutura (2,00 altura x
0,50 largura)

Poste Provençal com Flamula medindo (2,00 altura x 0,50
largura) em aço galvanizado com pintura dourada metálica em
estilo provençal com aplicação de Flâmula em Tecido veludo
vermelho 45% poliéster 55% algodão com aplicação de brasão
em gliter dourado a definir pela secretaria, enchimento em
polipropileno expandido. O poste deverá ter uma chapa 3mm
perfurada para fixação ao solo por parabouts.

PC

2

69

Trenzinho (Altura 2,80m X
1,70m Largura X 8,30m
Comprimento)

Trenzinho (Altura 2,80m X 1,50m Largura X 5,00m
Comprimento) (TREM MEDINDO 5.00 X 2.80 X 1.50 M /
VAGÃO AUXILIAR MEDINDO 3.00 X 1.50 X 1.50 M) escultura produzida em fibra de vidro, em forma de trem com
um vagão, interativo, com espaço interno para fotografia,
recoberto por pintura automotiva e verniz PU alto brilho , com
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho.

PC

1

70

Ajudante do Noel Menino
Acenando (Altura 1,32m X
0,90m Largura X 0,58m
Profundidade)

Ajudante do Noel Roupa Verde Acenando (Altura 1,32m X
0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de
ajudante do noel em pé, com sapatos marrom, camisa e calça
verde, babado branco, cinto preto com dourado, touca do noel
verde e cabelos castanho, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1

71

Tubo Snowfall LED Branco Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
0,80cm

PC

70

72

Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
(11m Comprimento 10m de
Lampadas + 1m de Cabo)

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lampadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.

PC

50

73

Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor
amarelo ouro.

PC

1

74

Caixa de Presente Alta
Amarela (Altura 1,30m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Alta Amarela (Altura 1,30m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de
Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho

PC

1

75

Ajudante do Noel Menina
Passeando (Altura 1,32m X
0,90m Largura X 0,58m
Profundidade)

Ajudante do Noel Menina Roupa Vermelha passeando (Altura
1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em
forma de ajudante do noel em pé com as mãos para baixo. A peça
apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos
castanhos, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe
branco, vestido vermelho com detalhes na manga em branco e
gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meias

PC

1
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Caixa de Presente Baixa Azul
(Altura 1,00m X 0,85m
Largura
X
0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Azul (Altura 1,00m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de
Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho.

PC

1

77

Caixa de Presente Alta Verde
(Altura 1,30m X 0,85m
Largura
X
0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Alta Verde. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa alta na cor verde com laço na cor amarelo
ouro.

PC

1

78

Bola de Natal Luminosa com
floco ou glitter (Altura 1,05m
X
Largura
0,90m
X
Profundidade 0,90m)

Bola de Natal Luminosa Grande Vermelha com flocos ou glitter
(Altura 1,05m X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m)
produzida em polietileno rígido parede 5mm com coloração
extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts colorida
de acordo com a cor da bola.

PC

6

79

Bola de Natal Luminosa
Pequena Vermelha (Altura
0,75m X Largura 0,60m X
Profundidade 0,60m)

Bola de Natal Luminosa Pequena Vermelha (Altura 0,75m X
Largura 0,60m X Profundidade 0,60m) produzida em polietileno
rígido parede 5mm com coloração extrudada e aplicação de
lâmpada eletrônica 15 Watts colorida de acordo com a cor da
bola.

PC

30

80

Girassóis Duplo (Altura
1,30m X 0,90m Largura X
0,30 Profundidade)

Girassóis Duplo (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,30
Profundidade) Duas esculturas em forma de par de girassol,
fixado em uma base, medindo Altura 1,30m x 0,90m, com os
caules e a folhas na cor esverdeada, sendo um dos girassóis com
disco floral escuro e lígulas radiais de cor amarela, e o outro com
disco floral amarelo e lígulas radiais de cor rosa. Produzido em
fibra de vidro e recoberto por pintura em esmalte sintético semibrilho.

PC

2

81

Banco do Noel Real. (Altura
1,94m X 2,00m Largura X
0,65m Profundidade)

Banco do Noel Real. Escultura em forma de BANCO, medindo
Altura 1,94m X 2,00m Largura X 0,65m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz auto brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Banco com design de roupa e cabeça do Noel, na
parte de trás do banco em vermelho, e na frente vermelho com
detalhamentos nas cores preto, branco e amarelo ouro. No topo
da Poltrona, cabeça do Noel com touca vermelha. Encosto da
poltrona imitando os braços do Noel em vermelho, preto e
detalhe branco. Pés da Poltrona formando sapatos do Noel na
cor preto e detalhe em amarelo ouro rosto do Papai Noel, com
uma toca tradicional natalina na cor vermelha. Detalhes nos
ombros do Noel em amarelo ouro imitando ombreiras reais em
amarelo ouro.

PC

1

82

Banco da Mamãe Noel Real
(Altura 1,94m X 2,00m
Largura
X
0,65m
Profundidade)

Banco da Mamãe Noel Real. Escultura em forma de BANCO,
medindo Altura 1,94m X 2,00m Largura X 0,65m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz auto brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Banco com design de roupa e cabeça da Mamãe
Noel, na parte de trás do banco em vermelho, e na frente
vermelho com detalhamentos nas cores preto, branco e amarelo
ouro. No topo da Poltrona, cabeça da Mamãe Noel com laço
rosa. Encosto da poltrona imitando os braços da mamãe Noel em
vermelho, preto e detalhe branco. Pés da Poltrona formando
sapatos na cor preto e detalhe em amarelo ouro.

PC

1

Estrela 3D Caixa Alta Jardim Estrela 3D Caixa Alta Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X
(Altura 0,90m X 0,90m 0,30m Profundidade) Luminoso em forma de estrela caixa alta
3D produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos
Largura
X
0,30m 15x15 e ferros chatos 3/8, Preenchido com tela metálica de
Profundidade)
cobertura plástica prateada, recoberta por lampada 7mm,

PC

6

Anjo com Trombeta 3D
Luminoso Branco com morno
(Altura 3,00m X 1,30m

PC

2

4.7 CAPELA DE SANTO AMARO
83

interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.

84

Anjo com Trombeta 3D Luminoso Branco com morno (Altura
3,00m X 1,30m Largura X 2,15m Profundidade) Luminoso em
forma de anjo segurando trombeta tridimensional, produzido em
estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
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85

2,15m com 30m de mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas

por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para
uso externo

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

6

86

Tubo Snowfall LED Branco Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
0,80cm

PC

10

87

Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
(11m Comprimento 10m de
Lampadas + 1m de Cabo)

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lampadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.

PC

10

88

Refletor RGB 100W LED

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
voltagem AC85V-265V, Frenquência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco

PC

2

blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXAÇÃO

89

Feliz Natal (Altura 2,10m X Feliz Natal (Altura 2,10m X 10,00m Comprimento) Luminoso
em forma de letreiro Feliz Natal, produzido em estrutura
10,00m Comprimento)

PC

2

90

Estrela 5 Pontas Branca
morna com Tela de LED
(Altura 2,00m X 2,00m
Largura)

Luminoso em forma de estrela de 5 pontas branca morna com
tela de LED - Produzido em estrutura metálica galvanizada de
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por
lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.

PC

4

91

Estrela 5 Pontas Branca com
Tela de LED (Altura 1,50m X
1,50m Largura)

Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED (Altura 1,50m X
1,50m Largura) Luminoso em forma de Estrelas 5 pontas,
produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por lâmpada
7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.

PC

4

92

Estrela 5 Pontas Branca com
Tela de LED (Altura 1,30m X
1,30m Largura)

Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED (Altura 1,30m X
1,30m Largura) Luminoso em forma de Estrelas 5 pontas,
produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por lâmpada
7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo

PC

8

93

Esfera de LED Branco (Altura Esfera de LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
1,00m X 1,00m Largura)

PC

4

Esfera LED de Branco Morno
(Altura 0,70m X 0,70m
Largura)

PC

4

metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, com duplo contorno de mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro

galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

94

Esfera LED de Branco Morno (Altura 0,70m X 0,70m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordõ\es de led
blindados. Com 400 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.
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95

Esfera de LED Branco Morno
(Altura 0,90 X 0,90m
Largura)

Esfera de LED Branco Morno (Altura 0,90m X 0,90m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

PC

2

4.9 ÁREA INTERNA DA PASSARELA ESTAIADA MANOEL FIRMINO DA ROCHA
96

Noel e Ramas (Altura 2,00m Noel e Ramas (Altura 2,00m X 5,30m Largura) Portal composto
por disco do Noel, ramas e laços de veludo. Produzido em
X 5,30m Largura)

PC

2

Árvore Ramada com Enfeites
e cachepot de papai noel 3D
(Altura 2,60m X 1,00m
Largura
X
1,00m
Profundidade)

PC

4

estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com 30m de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por
metro. Preenchidas com tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para
uso externo.

97

Árvore Ramada com Enfeites e cachepot de papai noel 3D
(Altura 2,60m X 1,70m Largura X 1,30m Profundidade) Árvore
natalina em estrutura metálica galvanizada e pintura eletrostática
verde, coberta com rama natalina de fugiron verde 20 cm de
largura, 38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200 micro
lâmpadas LED. Escultura de papai noel em formato de cachepot
como base para árvore produzido em fibra de vidro e recoberta
por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

98

Mangueira Luminosa LED Mangueira Luminosa LED Branca 36 Lâmpadas 13mm.
Branca 36 Lâmpadas 13mm Mangueira luminosa branca LED, com 36 lâmpadas por metro,

M

2300

99

Mangueira Luminosa LED
Branco Morno 36 Lâmpadas
13mm

Mangueira Luminosa LED Branco Morno 36 Lâmpadas 13mm.
Mangueira luminosa morna LED, com 36 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm
de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v.

M

500

100

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

100

com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm
de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v

blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXAÇÃO

4.11 CALÇADÃO DA AVENIDA CENTRAL
101

Árvore Ramada com Enfeites
(Altura 2,00m X 1,00m
Largura
X
1,00m
Profundidade)

Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura
X 1,00m Profundidade) Árvore natalina em estrutura metálica
galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda
8cm vermelhas e 200 micro lâmpadas LED.

PC

4

102

Ajudante Sentado Vermelha
(Altura 1,15m X 0,50m
Largura
X
0,58m
Profundidade)

Ajudante Sentado Vermelha (Altura 1,15m X 0,50m Largura X
0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel,
em posição sentado, com sapatos preto, meia listrada verde com
branco, usando vestido vermelho com branco com cinto preto e
dourado, touca do noel vermelha, cabelo marrom e bochechas
rosadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

2

103

Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X
0,85m Largura X 0,85m
Profundidade)

Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa,
medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0.85m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor
amarelo ouro

PC

2

104

Grama Sintética Verde

Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.

M²

20

105

Arco de Estrelas Branco
Warm(Altura 4,00m X 3,20m
Largura)

Arco de Estrelas Branco Warm (Altura 4,00m X 3,20m Largura)
Luminoso em forma de Arco de Estrelas, com base para auto
sustentação, produzido em estrutura metálica galvanizada de
tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos
3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36

PC

4
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lâmpadas por metro com visualização em 360graus, com
aplicação de cordão de 500 lâmpadas LED blindadas na cor
branco warm.

106

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

12

107

Urso Natalino com acento
(Altura 1,30m X 1,05m
Largura X 0,80 Profundidade)

Urso Natalino com acento(Altura 1,30m X 1,05m Largura X
0,80 Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com
olhos e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor
vermelha e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. Com acento na cor
vermelha.

PC

2

108

Cupcake Arvore de Natal com
acento (Altura 1,50m X
Largura 0,90m X 0,90m
Profundidade)

Cupcake Árvore de Natal com acento. Escultura em forma de
bolo Cupcake caracterizando uma árvore de Natal, com acento
para fotos na cor vermelho, medindo Altura 1,50m X Largura
0,90m X 0,90m Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU, e verniz alto-brilho. A
peça apresenta os seguintes atributos característicos: Forminha
do Cupcake na cor palha e dourado. Cobertura base no formato
de chantininho branco, e recheio no formato de uma árvore de
natal na cor verde. Decorações remetendo a confetes nas cores
branco e vermelho, bengala em cores alternadas verde e branco,
e estrela no topo da cobertura na cor amarelo.

PC

2

109

Bola de Natal Luminosa com
floco ou glitter (Altura 1,05m
X
Largura
0,90m
X
Profundidade 0,90m)

Bola de Natal Luminosa Grande Vermelha com flocos ou glitter
(Altura 1,05m X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m)
produzida em polietileno rígido parede 5mm com coloração
extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts colorida
de acordo com a cor da bola.

PC

4

4.12 RÓTULA 5ª AVENIDA / RUA ANGELINA NO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
110

Soldado
Quebra-Nozes
Santini Christmas (Altura
2,08m X 0,75m Largura X
0,75m Profundidade)

Soldado Quebra-Nozes Santini Christmas. Escultura em forma
soldado Quebra-Nozes, com base para suporte da peça, medindo
Altura 2,08m X 0,75m Largura X 0,75m Profundidade,
produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho. A peça apresenta as seguintes atributos
característicos: Olhos Azuis, Bigode preto, com Ushanka
(chapéu) na cor vermelho de fundo com triângulos em relevo na
cor amarelo ouro. Casaco na cor vermelho, detalhes na manga,
gola e botões na cor amarelo ouro, com barba branca, calça cor
amarelo ouro, botas vermelhas com cadarços na cor amarelo
ouro, e a base de fixação na cor vermelha.

PC

2

111

Bola Média (Altura 1,15m X
0,90m Largura X 0,90m
Profundidade)

Bola Média (Altura 1,15m X 0,90m Largura X 0,90m
Profundidade) Escultura em forma de bola de natal metalizada,
produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva
PU e verniz alto-brilho

PC

10

112

Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X
0,25m Profundidade)

Bengala Gigante (Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Escultura em forma de bengala, com tamanho
gigante, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

3

113

Refletor RGB 100W LED

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
voltagem AC85V-265V, Frenquência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco

PC

2

4.13 CANTEIRO AVENIDA DO ESTADO / RUA PROTÁSIO BOAVENTURA CAETANO NO
BAIRRO PIONEIRO
114

Noel Gigante (Altura 2,70m X
2,40m Largura X 2,70m
Profundidade)

Noel Gigante (Altura 2,70m X 2,40m Largura X 2,70m
Profundidade) - Escultura em forma de Papai Noel Gigante
sentado, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.

PC

1

115

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

6

Refletor RGB 100W LED

PC

2

blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXAÇÃO

116

Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com
alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts,
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voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98,
Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia
C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de
Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do
Corpo: Preto Fosco.

117

Letreiro HOHOHO (4,95m Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X 1,00m de altura)
DE largura X 1,00m de altura) luminoso em forma de HOHOHO, produzido em estrutura

PC

1

metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lampada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo

4.14 RÓTULA AVENIDA DO ESTADO / RUA PROTÁSIO BOAVENTURA CAETANO NO
BAIRRO PIONEIRO
118

Esfera de LED Branco (Altura Esfera de LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
1,00m X 1,00m Largura)

PC

2

119

Esfera LED de Branco Morno
(Altura 1,00m X 1,00m
Largura)

Esfera LED de Branco Morno (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 800 lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

PC

2

120

Esfera LED de Vermelho Esfera LED de Vermelho (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
(Altura 1,00m X 1,00m Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
Largura)
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led

PC

2

121

Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
(11m Comprimento 10m de
Lampadas + 1m de Cabo)

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lampadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.

PC

24

122

Tubo Snowfall LED Branco Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
0,80cm

PC

15

blindados. Com 800 lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.

4.15 RÓTULA AVENIDA DO ESTADO / RUA GATURAMO NO BAIRRO ARIRIBÁ
123

Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC

19

Árvore Luminosa Bolas
Natalinas (Altura 10,70m X
6,00m Largura)

PC

1

blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXAÇÃO

124

Árvore Luminosa Bolas Natalinas (Altura 10,70m X 6,00m
Largura) Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos e 12
bases, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas
por metro, em forma de hastes, laços e bolas.

4.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
125

Mangueira Luminosa LED
Branco Morno 30 Lâmpadas
13mm

Mangueira Luminosa LED Branco Morno 30 Lâmpadas 13mm.
Mangueira luminosa morna LED, com 36 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm
de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v

M

300

126

Cascata LED 400 Lamp
Branco Morno (Largura 10m
X 0,50 Queda + 1m de Cabo)

Cascata LED 400 Lamp Branco Morno (Largura 10m X 0,50
Queda + 1m de Cabo) Cascata LED fixa com 400 lâmpadas
morna, corrente 20mA. 40W. Medindo 11 metros (10 metros de
lâmpadas) por 0.50m de queda assimétrica (variação entre 0.20

PC

4
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galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led
blindados. Com 800 lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso
externo.
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a 0.50m). Espaçamento de 5,5cm entre as lâmpadas e 14cm entre
as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea.

127

Feliz Natal Luminoso 3D
(Altura 1,45m X 6,00m
Largura
X
0,40
de
profundidade )

Feliz Natal Luminoso 3D (Altura 1,45m X 6,00m Largura x 0,40
de profundidade) Produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8 , contornado com mangueira luminosa LED 13mm
de 36 lâmpadas por metro, fio de cobre. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica, recoberta por lampada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.
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Strobo Lamp 6W Branco Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação. Strobo com emissor de
50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44,
220V Fixação

PC
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blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXAÇÃO
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Tubo Snowfall LED Branco Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
0,80cm

PC
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Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
(11m Comprimento 10m de
Lampadas + 1m de Cabo)

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lampadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
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Treno Led 3D (Altura 1,50m Treno Led 3D (Altura 1,50m X 1,50m Largura X 3,00m
X 1,50m Largura X 3,00m Comprimento). Escultura em forma de trenó tridimensional,
medindo 1,50m altura x 1,50m largura x 3m profundidade, com
Comprimento)
bancos internos para acesso do público, produzido em aço
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Rena Led 3D (Altura 2,00m X
0,60 Largura X 1,30m
Comprimento)

Rena Led 3D (Altura 2,00m X 0,60 Largura X 1,30m
Comprimento). Escultura de Led em forma de Rena
tridimensional, produzida em aço galvanizado com ferros chatos
3/8x1/8 a cada 10cm de espaçamento formando uma trama onde
deverão ser aplicadas 2.800 lâmpadas de led na cor branco frio,
blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada,
interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada
10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e
interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm, com
espaçamento mínimo de 7cm entre as lampadas. A peca devera
apresentar duas chapas 3mm na base para fixação ao solo por
parafusos 3/8 galvanizados com buchas.
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Túnel de LED com Estrelas
grande (Altura 2,50m X
3,70m Largura X 6,00m
Comprimento)

Túnel de LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m Largura X
6,00m Comprimento) Luminoso em forma de túnel preenchido
com led, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas
por metro, com aplicação de conjuntos de micro lâmpadas LED.
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Conjunto
Noéis
Banda
Musical (Altura 1,80m X 1,10
Largura
X
1,20m
Profundidade) cada.

Conjunto de Banda musical de Noéis com instrumento musical,
Noel Maestro, escultura produzida em fibra de vidro e recoberta
por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. Medindo cada
Noel 1,70 de Altura e 2,00 de largura.
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Árvore Luminosa Estrelas
Branca warm com Passagem
(Altura 10,70m X 6,00m
Largura)

Árvore Luminosa Estrelas Branca warm com Passagem (Altura
10,70m X 6,00m Largura) Conjunto de luminosos composto por
6 triângulos e 12 bases, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa
LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de estrelas.

PC
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galvanizado com tubos metalon 15x15x0,90 e 20x20x0,90, com
40m de contornos de mangueira de Led morna de 13mm e 36
lampadas por metro, com fio de cobre, revestido com tela
plástica perfurada 3,5cm e aplicação de 6.900 lâmpadas de led
nas cores branco frio e dourada, blindadas 7mm de diâmetro
0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com
retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo
60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo
72x21x21mm, o espaçamento entre as lampdas devera ser de no
máximo 7cm, e deverão estar fixados por abraçadeiras nylon
4mm e 2mm de espessura. A peca deve estar fixada ao solo por
parafusos 3/8 galvanizados com buchas.
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Poste Provençal com Flamula
com estrutura (2,00m altura x
0,50m largura)

Poste Provençal com Flamula medindo (2,00 altura x 0,50
largura) em aço galvanizado com pintura dourada metálica em
estilo provençal com aplicação de Flâmula em Tecido veludo
vermelho 45% poliéster 55% algodão com aplicação de brasão
em gliter dourado a definir pela secretaria, enchimento em
polipropileno expandido. O poste deverá ter uma chapa 3mm
perfurada para fixação ao solo por parabouts.
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Bola de Natal Luminosa
Gigante (Altura 14,00m X
10,00m Largura)

Bola de Natal Gigante (Altura 14,00m X 10,00m Largura)
Luminoso gigante em forma de bola de natal, produzido em
estrutura de aço galvanizado, contornado com mangueira
luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro com fio de cobre.
Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta
por 98.000 lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.
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Grama Sintética Verde

Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e
Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.

M²

100

PC

50

-

1

139

Cordão de LED Blindado
220V 100 Lâmpadas Branco
Morno (11m Comprimento
10m de Lampadas + 1m de
Cabo)

Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco Morno
(11m Comprimento 10m de Lampadas + 1m de Cabo) com 100
lâmpadas mornas, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de
9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com
espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.

4.19 SERVIÇOS
140

Serviços de Decoração e Frete, montagem dos itens e cenários, instalações elétricas e
matérias necessários, manutenção periódica e desmontagem.
Iluminação

5. PROJETO
Os croquis abaixo orientam a montagem dos cenários e os itens demandados pelo projeto de
decoração e iluminação do Evento Natal de Brincadeiras BC.
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6. SERVIÇOS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO
A empresa interessada deverá cumprir os seguintes serviços:
a) Realizar o frete, se responsabilizando pela encomenda e pela devolução dos itens de
decoração e iluminação contratados neste Edital;
b) Realizar a montagem, se responsabilizando por todos os itens deixando-os em perfeitas
condições de uso e apresentação visual sem apresentar nenhum defeito, incluindo as questões
de engenharia necessárias a estabilidade e segurança;
c) Realizar as instalações elétricas, se responsabilizando pelas ligações elétricas dos itens
contratados, pelo fornecimento de materiais e todas as ligações na rede elétrica;
d) Realizar a manutenção periódica, se responsabilizando pelo perfeito funcionamento e
segurança de todos os itens, realizando inspeções e correções diariamente no prazo do projeto
Natal de Brincadeiras BC;
e) Realizar a desmontagem, se responsabilizando pela retirada de todos os itens contratados e
deixando as áreas utilizadas no projeto de decoração e iluminação em perfeitas condições
iguais as anteriores.

a) A CONTRATADA deve apresentar as peças visualmente para a aprovação da Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento Econômico antes de sua instalação;
b) A CONTRATADA deve comunicar a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico
o nome e contato dos responsáveis pelas equipes de manutenção e gerência do projeto;
c) A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de montagem e desmontagem de toda a
decoração, com abrangência de todos os locais indicados para instalação dos elementos,
conforme orientação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
d) A CONTRATADA deverá emitir ART de estruturas e de instalações elétricas anteriores a
instalação dos itens decorativos e de iluminação;
e) A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico emitirá semanalmente 3 (três)
checklists com o levantamento do perfeito funcionamento de todos os itens decorativos e de
iluminação do projeto, devendo a CONTRATADA resolver os casos apontados no primeiro
dia útil;
f) A CONTRATADA deverá acompanhar o fiscal do contrato da Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico 3 (três) vezes por semana, no período noturno, na visita a todos
os pontos e verificações de todos os itens decorativos e de iluminação do projeto;
g) A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 1 (um) eletricista capacitado com
permanência em Balneário Camboriú e com a disponibilidade de 1 (uma) moto para realizar
as correções dos itens apontados com defeitos e demais manutenções;
h) Deverá realizar toda instalação e decoração, impreterivelmente, até o dia 29 de outubro de
2021;
i) A desmontagem deverá ser realizada pela CONTRATADA a partir do dia 10 de janeiro de
2022 até o prazo final de 21 de janeiro de 2022;
j) As manutenções devem ser realizadas no período noturno, a partir das 2 da manhã para a
utilização de maquinários como munck, guindastes e outros pela CONTRATADA, sem
atrapalhar o fluxo de moradores e turistas na cidade.
8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
A empresa receberá o pagamento de 50% do valor total adjudicado em até dez dias úteis da instalação,
montagem e decoração completa de todos os itens nos locais indicados neste Termo de Referência,
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sendo os outros 50% pagos em até dez dias úteis após a desmontagem e reparos necessários nas áreas
públicas utilizadas para o evento.
Caso o serviço não seja realizado dentro dos parâmetros estabelecidos. o pagamento será retido até
que o problema seja solucionado pela empresa.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, comprovando a prestação de
serviços de realização de eventos similares ao objeto deste pregão, emitido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, informando sempre que possível, valores e demais dados
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram
cumpridos os prazos e a qualidade dos serviços prestados:

b) Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro do prazo de validade;
c) Certidão de Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
– CAU;
d) Certidão de Acervo Técnico (CAT) do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pelo licitante,
devidamente atestado pelo CREA ou CAU, que comprove a realização de eventos similares
ao objeto deste pregão;
e) Comprovação de que o RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT
conforme a alínea acima, integra o quadro funcional da empresa na data prevista para a
entrega da proposta, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com
o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho;
2. Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso;
3. Contrato de trabalho; ou
4. Contrato de prestação de serviços.
9.1. O referido RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá ser o mesmo em todas as fases do procedimento
licitatório e durante toda a execução do contrato, ressalvada causa excepcional apresentada
formalmente pela CONTRATADA e aprovada pelo FISCAL DO CONTRATO.
9.1.2. O RESPONSÁVEL TÉCNICO apresentado pela licitante não pode ser contratado em período
de experiência ou por prazo inferior ao cumprimento do prazo de execução do objeto licitado, ficando
a licitante, nessas condições, INABILITADA.
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1. Os Atestados de Capacidade Técnica, emitidos pela Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú, serão certificados exclusivamente, pela Secretaria de Compras, através de
seu Secretário, após a necessária manifestação das respectivas áreas técnicas,
responsáveis pelo recebimento e/ou acompanhamento da execução do contrato e/ou
pedido de compra, conforme art. 3º do Decreto Municipal 8.195/2016;
2. Os atestados de capacidade técnica emitidos pelo Município de Balneário Camboriú
em desacordo com o Decreto Municipal n° 8.195/2016 não serão aceitos.
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9.1.3. É vedada a indicação de um mesmo RESPONSÁVEL TÉCNICO ou utilização de seu acervo
técnico por mais de uma licitante, sob pena de INABILITAÇÃO.
9.1.4. Caso o responsável técnico da licitante seja seu sócio, titular ou proprietário, a comprovação a
que se refere a alínea “e”, ficará dispensada.
9.2. Como condição para assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar:
a) ART de cargo e função do responsável técnico com a empresa;
b) Indicação dos profissionais abaixo relacionados, informando nomes, qualificações,
Credenciamento junto aos Conselhos Regionais, CPF’s, Endereços Residenciais, sob pena de
inabilitação, caso estiverem incompatíveis e em desconformidade com a formação exigida:
1. 1 (um) engenheiro eletricista; e
2. 1 (um) engenheiro civil ou mecânico.

GENIVALDO GOES
SECRETÁRIO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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10. FISCAL DO CONTRATO
Os fiscais desse contrato serão 2 (dois) gestores da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento
Econômico, Milena Corrêa de Miranda, Diretora Administrativa Financeira, matrícula 45.025 e Clair
da Silva, Coordenadora de Eventos, matrícula 43698.
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
Prezado Pregoeiro,
Ref.: Licitação ............................

Nº /2021 – Carta-Proposta.

Apresentamos nossa “Carta Proposta” (assinada), para fornecimento do objeto do edital a ser
prestado, com todas as despesas inclusas.












Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Pessoa para contatos:
Fone/Fax:
E-mail:
Domicílio bancário:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

2 - CONDIÇÕES GERAIS
2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que,
neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e
trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente
licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual.
2.2 - No valor indicado na tabela abaixo estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e
indiretos que forem exigidos para execução do objeto, assim entendido, não só as despesas diretas,
pagamento da mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte, despesas
financeiras, armazenagem, tributos, serviços de terceiros, contribuições devidas à Previdência Social,
encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre a execução do
serviço, ou outras despesas, quaisquer que sejam às suas naturezas.
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

UNID.
MEDIDA

1

148132 - Locação de Cometa vermelho com
morno (Altura 6,00m X 5,00 Largura) cometa
vermelho com morno (Altura 6,00m X 5,00
Largura) luminoso em forma de cometa com
estrela de cinco pontas dupla, peça dividida
em duas partes, com a base de 2m altura, e a
parte de cima com 4m de altura, produzido
em aço galvanizado com tubos 30x30 e
20x20, parede 16, redondo 3/8 e duas chapas
3m.m 40x15 para base auto-portante
perfurada. A calda do cometa com estrutura
auto-portante
para
calçada
medindo
5,60x4,50x0,40m preenchida com tela

Peça

QTD
LICITADA

32

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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2

3

metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por 800 leds lampada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm vermelho, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados
para uso externo (60 watts). A estrela do
cometa com contorno duplo medindo 0,80m
a estrela externa e 0,55m a interna. Toda a
peça contornada com 32m de mangueira 30
leds por metro de visualização a 360º graus,
13mm de cobertura pvc com fitro uv (48
watts) na cor warm, a peça completa mede
6,00m alt x 5,00m larg x 0,40mde
profundidade. Potência máxima 108 watts.
144400 - Locação de Castelo de LED
Locação de castelo de LED tridimensional
gigante, medindo 14,00 metros de altura x
13,00 metros largura x 10,00 metros
profundidade. Produzido em estrutura
metálica de aço galvanizado, contornado com
mangueira LED luminosa. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica, recoberta
por 98.000 lâmpadas, ou seja, 980 conjuntos
de lâmpadas blindadas LED 7mm nas cores
branco frio, warm e vermelho. O castelo deve
conter 9 torres, a principal com 14,00 metros
de altura, 4 com 10,00 metros altura e 4 com
7,00 metros altura. Todas as torres deverão
ter acesso com portas de passagem e janelas.
Na fachada deverá contemplar um letreiro
luminoso em contornos de mangueira LED
com frase a definir pela secretaria, que deve
se enquadrar em 4,00 metros de largura com
uma faixa de led vermelha para maior
destaque do letreiro. Toda a estrutura deve
conter chapadas de fixação ao solo tubos de 2
polegadas de sustentação. Os painéis para
cobertura de led deverão ser estruturados com
tubos 20 x 20 parede 16. Em cada torre tem
uma bandeira medindo 1,00 metro altura x
0,80 metros comprimento com movimento de
luzes.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: olhos azuis, bigode
preto, com Ushanka (chapéu) na cor
vermelho de fundo com triângulos em relevo

UN

1

UN

2
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4

5

6

7

8

na cor amarelo-ouro. Casaco na cor
vermelho, com detalhes na manga, gola e
botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
148135 - Locação de Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) Caixa de Presente
Baixa Vermelha. Escultura em forma de
caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0.85m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta
os
seguintes
atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.

MT²

50

Peça

2

UN

1

Peça

6

Peça

1
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144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de bengala
vermelha e branca, com base autoportante na
cor verde, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
auto brilho.
144368 - Ajudante do Noel menina vermelha
Locação de ajudante do Noel menina com
roupa vermelha acenando, medindo 1,32
metros altura x 0,90 metros largura x 0,58
metros profundidade. Escultura em forma de
ajudante do Noel em pé com uma mão
levantada acenando, produzido em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz alto-brilho. A peça apresenta as
seguintes características: cabelos loiros,
olhos verdes, touca do Noel vermelha com
detalhe branco, vestido vermelho com
detalhes na manga em branco e gola verde,
com cinto preto com fivela na cor ouro, meias
brancas, e com sapatos marrons.
148136 - Locação de Letreiro HOHOHO
(4,95m DE largura X 1,00m de altura)
Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X
1,00m de altura) luminoso em forma de
HOHOHO, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18,
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido
com tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por lampada 7mm, interligados por
3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
148137 - locação de Arco de Estrelas azul
com morno (Altura 4,00m X 6,00m Largura)
Arco de Estrelas azul com morno (Altura
4,40m X 6,00m Largura) Luminoso em
forma de dois semiarcos Arcos com uma
estrela dupla no centro de 0,60cm, com base
para auto sustentação, produzido em estrutura

UN

1

UN

1

Peça

1

UN

1

Peça

24
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metálica galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8
contornado com mangueira luminosa LED
13mm, 36 lâmpadas por metro com
visualização em 360graus, com aplicação de
cordão de 500 lâmpadas LED blindadas .
148138 - Locação de Árvore Luminosa LED
azul com Morno com passagem (Altura 18m
X 8m Largura) Árvore Luminosa LED azul
com branco warm (Altura 18,50m X 8m
Largura) Árvore luminosa de 18,5m de altura
em formato cônico com camada saliente,
abertura de 0,40cm, produzida em estrutura
de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30
e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em
módulos de 4 metros de altura, recoberta por
tela aramada com cobertura plástica e pintura
alumínio com aplicação de 27.000 lâmpadas
led blindadas e cordão na cor azul e branco
warm, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada
de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador
blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros
de comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes
em mangueira luminosa branca led, com 36
lâmpadas por metro, com visualização 360º,
cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de
diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2
metros, 220v. Com 32 tubos SNOWFALL
LED BRANCO (1.00M), tubo led função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 32 lâmpadas
strobos com emissor de 50 flashes por
minuto, com visualização de até 1000m,
IP44, blindados para uso externo, modelo
tartaruga 220V, que reproduzem as luzes
distribuídas pela árvore. Medidas totais
18,5m altura X 8m diâmetro, cone 16+2,5m
ponteira.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.

Peça

1

Peça

2
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148139 - Locação de Árvore de natal ramada
com espiral de esferas de led coloridas,
medindo 18m de altura x 8m de diâmetro
Árvore de natal ramada com espiral de
esferas de led coloridas, medindo 18m de
altura x 8m de diâmetro, em estrutura de aço
galvanizado, modulada em 32 painéis de 4m
de altura, interligados por 64 parafusos 3/8
galvanizados com porcas e arruelas, e 64
abraçadeiras nylon de 40x0,09cm. os painéis
produzidos com tubos 20x20, 30x30 e
30x40mm chapa 16 , preenchidos com tela
plástica totalmente recobertos por 1.744m
lineares de rama aramada de fugirom verde
antichamas com 168 pontas por metro e 20cm
de largura e aplicação de 32.700 lâmpadas led
7mm de diâmetro, na cor branca. a arvore
deverá conter, em forma espiral, subindo da
base até o topo, uma sequência de 35 esferas
de led em tamanhos de 0,60/0,70/0,80 e
0,90m de diâmetro, nas cores vermelho,
warm, verde, azul, branco e laranja. A arvore
também deverá contemplar 4 portas para
passagem de pessoas e uma estrela de oito
pontas em seu topo, medindo 2m de altura,
contornada com mangueira de 36leds 13mm
na cor branca, e preenchida com tela plástica
e 400 lâmpadas leds 7mm diâmetro na cor
warm. O interior da arvore deverá conter um
teto de led, em 4m de altura, com aplicação
de 3.000 lâmpadas led 7mm de diâmetro na
cor warm e uma esfera no centro com 1m de
diâmetro e 400 lâmpadas led 7mm brancas.
Todas as lâmpadas led 7mm de diâmetro
deverão ser blindadas, ip65, distribuídas em
cordões de 3fios verde 2.20mm. todas as
esferas de led 4mm aplicadas deverá ser
produzida em aço galvanizados com barras de
¾. A arvore ainda deverá conter 100 strobols
de led de fixação, blindados, distribuídos em
toda a extensão do cone e instalados em rede
elétrica independente para serem conectados
a um dispositivo externo de acionamento.
144341 - Locação de Papai Noel casal
Locação de Papai Noel casal medindo 2,10
metros altura x 1,35 metros largura x 1,10
metros
profundidade.
Escultura
confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel na forma de Papai Noel
com os braços abertos. Pintura artesanal com
esmalte sintético nas cores características.
144342 - Locação de Mamãe Noel casal
Locação de Mamãe Noel casal medindo 1,95
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metros altura x 1,00 metros largura x 0,80
metros
profundidade.
Escultura
confeccionada em fibra de vidro com
acabamento em gel na forma de Mamãe Noel
segurando uma caixa de presente com pintura
artesanal detalhada em esmalte sintético e
aplicação de óculos e cordão nos sapatos.
148140 - Locação de Túnel de LED com
Estrelas grandes (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento Túnel de
LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) luminoso
em forma de túnel preenchido com led,
produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro, com aplicação de
conjuntos de micro lâmpadas LED.
138448 - Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m
Comprimento X 0,85 Largura) Carrinho
(Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85
Largura) escultura em forma de carrinho,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho.
144350 - Locação de ajudante do Noel
sentado Locação de ajudante do Noel
sentado, medindo 1,30 metros altura x 0,90
metros largura x 0,60 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado acenando com a mão direita,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. A
peça apresenta as seguintes características:
cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel
verde com detalhe branco, capa em verde
com detalhes na manga em branco e gola
verde, com cinto preto com fivela na cor ouro,
meia vermelha com branco e com sapatos
marrons.
138459 - Grama Sintética Verde Grama
Sintética Verde. Superfície 100% polietileno,
base de tela 100% polipropileno revestida por
39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000
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pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de
1,43kg.
138462 - Locação de Caixa de Presente Baixa
AMARELA (Altura 1,00m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade). Caixa de Presente
Baixa. Escultura em forma de caixa, medindo
Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0.85m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
autobrilho.
122730 - LOCAÇÃO DE CAIXA DE
PRESENTE ALTA VERMELHA 1,30 X
0,85 X 0,85 M. ESCULTURA EM FORMA
DE CAIXA DE PRESENTE ALTA COM
UM LAÇO NO TOPO, PRODUZIDA EM
FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR
PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ
AUTO BRILHO.
144349 - Locação de caixa de presente baixa
AZUL Caixa de Presente Baixa Azul (Altura
1,00m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) escultura em forma de Caixa
de Presente Baixa com um laço no topo,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144348 - Locação de caixa de presente alta
VERDE Caixa de Presente Alta Verde.
Escultura em forma de caixa, medindo Altura
1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: Caixa alta na cor
verde com laço na cor amarelo ouro.
144330 - Grama sintética branca • Grama
sintética com superfície 100% polietileno,
base de tela 100% polipropileno revestida por
39,7% látex, 60% PU e microfresh. 50.000
pontos por m²; Distância entre carreiras de 5
mm, altura de fio com 12 mm e peso de 1,43
kg m²;
144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de bengala
vermelha e branca, com base autoportante na
cor verde, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
auto brilho.
144358 - Árvore de Led Natural Tree (Altura
5,00m X 4,20m Largura X 3,30m
Profundidade Árvore de Led Natural Tree
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450 (Altura 5,00m X 4,20m Largura X 3,30m
Profundidade) Luminoso em forma de árvore
natural seca, produzida em aço galvanizado
de ferros redondos 3/8 com tubos metalons
15x15 e ferros chatos 3/8, com 20 hastes
ramificadas e um tronco central, com Cordão
de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas
Branco (11m Comprimento 10m de
Lampadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas
brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm,
lâmpada de 7mm. Tomada macho e fêmea e
retificador blindado de 9.00x2.5cm. Medindo
10 metros de comprimento com espaçamento
de 0.10m entre as lâmpadas. 12w.
Totalizando 3.800 LEDS.
148144 - Locação de Torre Natalina com
Sino Vermelha e Verde (Altura 7,00m X
2,40m Largura X 2,40m Profundidade) Torre
de Doces com Sino. Escultura em forma de
Torre de Castelo dividida em três andares,
dois andares interativos, e cobertura com um
sino, medindo 7,00m de Altura X 2,40m
Largura X 2,40m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. Torre de
Doces com Sino. Escultura em forma de
Torre de Castelo dividida em três andares,
dois andares interativos, e cobertura com um
sino, medindo 7,00m de Altura X 2,40m
Largura X 2,40m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144388 - Bola média Locação de bola média
medindo 1,15 metros de altura x 0,90 metros
de diâmetro. Escultura em forma de bola de
natal metalizada, produzida em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
148145 - Locação de Bengala Gigante
(Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) escultura em forma de
bengala, com tamanho gigante, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144355 - Banco do Noel real Locação de
banco do Noel real. Escultura em forma de
banco, medindo 1,94 metros comprimento x
2,00 metros largura x 0,65 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
auto brilho. A peça apresenta os seguintes

Peça

1

Peça

9

Peça

3

Peça

1

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: 47 3267.7191 www. www.bc.sc.gov.br

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 05FA-4A43-651E-D29B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

104

35

36

37

atributos característicos: banco com design
de roupa e cabeça do Noel, na parte de trás do
banco em vermelho, e na frente vermelho
com detalhamentos nas cores preto, branco e
amarelo ouro. No topo da poltrona, cabeça do
Noel com touca vermelha. Encosto da
poltrona imitando os braços do Noel em
vermelho, preto e detalhe branco. Pés da
poltrona formando sapatos do Noel na cor
preto e detalhe em amarelo ouro rosto do
Papai Noel, com uma touca tradicional
natalina na cor vermelha. Detalhes nos
ombros do Noel em amarelo ouro imitando
ombreiras reais em amarelo ouro.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
148135 - Locação de Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) Caixa de Presente
Baixa Vermelha. Escultura em forma de
caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0.85m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta
os
seguintes
atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: olhos azuis, bigode
preto, com Ushanka (chapéu) na cor
vermelho de fundo com triângulos em relevo
na cor amarelo-ouro. Casaco na cor
vermelho, com detalhes na manga, gola e
botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
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148147 - Xícara giratória com tema natalino
(Altura 1,80 x 2,00m largura x 2,00 prof.)
Xícara giratória com tema natalino (Altura
1,80 x 2,00m largura x 2,00 prof.)
Confeccionada em fibra de vidro, base
giratória, com sistema com rolamento
blindado e estrutura de ferro para
funcionalidade da peça, com fundo anti
corrosivo. Parte central fixa para apoio das
mãos, com papai Noel em cima. Com uma
porta lateral e assento inteiriço contornando a
xícara internamente.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
148148 - Palco Decorado (6m largura x 3m
altura x 4,60m profundidade) Palco Decorado
(6m largura x 3m altura 4,60m profundidade).
Conjunto em forma de palco medindo 6m de
largura, 3,00m de altura e 4,60m de
profundidade , contendo dois degraus para
acesso em toda a parte frontal, forração
completa da escadaria e base em grama
sintética 12mm decorativa nas cores branca e
vermelha, aplicação de fundo em lona
impressa com arte fornecida pela secretaria
alusiva ao evento, 4 colunas treliçadas para
sustentação da lona que resistam as
interperies do tempo, as treliças produzidas
em tubos de aço galvanizado 20x20xparede
16, galvanizados e base do tablado com tubos
30x30xparede16 galvanizados e fechamento
em madeirite naval recoberto pela grama
sintética. A lona deverá ser fixada com barras
de ferro chato 3/8x1/8 com arrebites em toda
extensão para melhor acabamento, sem
furacões ou amarrações em nylon, o contorno
de todo o perímetro superior da lona deverá
conter aplicação de contorno de mangueira
led na cor branca.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
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alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
148149 - Totem de Presentes (Altura 3,00m
X 1,40m Largura X 1,40m Profundidade)
Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m
Largura X 1,40m Profundidade) escultura em
forma totem com três caixas empilhadas,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
148150 - Torre de Bolas (Altura 2,00m X
0,75m Largura X 0,75 Profundidade) Torre
de Bolas (Altura 2,00m X 0,75m Largura X
0,75 Profundidade) escultura em forma de
totem com três bolas empilhadas sobre uma
base de suporte. Produzidos em polietileno
rígido, pintura automotiva e verniz altobrilho, com suporte metálico em tubo
galvanizado de 1,5 polegada e base para
sustentação.
148151 - Locação de Ajudante Fechando
Presente (Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade) Ajudante Fechando
Presente. Escultura em forma de ajudante do
noel, em posição de joelhos, fechando caixa
de presente com as duas mãos, medindo
Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: Cabelos amarelos,
olhos verdes, touca do Noel vermelha com
detalhe branco, capa em vermelho com
detalhes na manga em branco e gola verde,
com cinto preto com fivela na cor ouro, meia
listrada vermelho com branco, e com sapatos
pretos, fechando com as duas mãos caixa de
presente na cor verde.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x 0,50
metros largura x 0,58 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura PU e verniz altobrilho. A peça apresenta as seguintes
características: com sapatos preto, meia
listrada verde com branco, usando vestido
vermelho com branco com cinto preto e
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dourado, touca do Noel vermelha, cabelo
marrom e bochecas rosadas.
144360 - Locação de rena LED 3D Locação
de rena led 3D medindo 2,00 metros altura x
0,60 metros largura x 1,30 metros
comprimento. Escultura de Led em forma de
Rena tridimensional, produzida em aço
galvanizado com ferros chatos 3/8 x 1/8 a
cada 0,10 metros de espaçamento formando
uma trama onde deverão ser aplicadas 28
conjuntos de lâmpadas LED 7 mm na cor
branco frio, totalizando 2.800 lâmpadas com
retificador blindado a cada 10,00 metros de
comprimento de no mínimo 60 x 25 x 13 mm
e interconectores macho/fêmea de no mínimo
72 x 21x 21 mm, com espaçamento mínimo
de 0,07 metros entre as lâmpadas, totalizando
2.800 lâmpadas. A peça deve apresentar duas
chapas 3 mm na base para fixação ao solo por
parafusos 3/8 galvanizados com buchas.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
148152 - Locação de Conjunto Cerquinha
dourada com Corda Sisal (Altura 0,60m X
0,09m Largura X 0,09m Profundidade)
Conjunto Cerquinha dourada com Corda
Sisal (Altura 0,60m X 0,09m Largura X
0,09m Profundidade) Conjunto formando um
módulo de cercadinho, composto por 1
Postinho de contenção medindo 0,60m de
altura confeccionado em aço galvanizado,
tudo de 2,5" polegadas, com base para
fixação, e pintura eletrostática, e topo
arredondado e mais 3m de corda de sisal
12mm.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
148154 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 0,50m X 0,50m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 0,50m X 0,50m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 200
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
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brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
148155 - Locação Esfera de LED Verde
(Altura 0,50m X 0,50m Largura) Esfera de
LED Verde (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
luminoso em forma de bola produzido em
estrutura metálica galvanizada, de tubos
metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos
3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com
cordões de led blindados. Com 200 lampadas
7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos,
com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para
uso externo.
148157 - Locação de Esfera de LED
Vermelha (Altura 0,50m X 0,50m Largura)
Esfera de LED Vermelha (Altura 0,50m X
0,50m Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 200
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: olhos azuis, bigode
preto, com Ushanka (chapéu) na cor
vermelho de fundo com triângulos em relevo
na cor amarelo-ouro. Casaco na cor
vermelho, com detalhes na manga, gola e
botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
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138459 - Grama Sintética Verde Grama
Sintética Verde. Superfície 100% polietileno,
base de tela 100% polipropileno revestida por
39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000
pontos por m², distância entre carreiras de
5mm, altura do fio de 12mm e peso de
1,43kg.
138460 - Locação de Grama Sintética
Vermelha Grama Sintética Vermelha.
Superfície 100% polietileno, base de tela
100% polipropileno revestida por 39,7%
látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos
por m², distância entre carreiras de 5mm,
altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.
141004 - Locação de Conjunto Cerquinha
Vermelho e Corda Sisal (Altura 0,60m X
0,09m Largura X 0,09m Profundidade.
Conjunto Cerquinha Vermelho com Corda
Sisal (Altura 0,60m X 0,09m Largura X
0,09m Profundidade) Conjunto formando um
módulo de cercadinho, composto por 1
Postinho de contenção medindo 0,60m de
altura confeccionado em aço galvanizado,
tudo de 2,5" polegadas, com base para
fixação, e pintura eletrostática, e topo
arredondado e mais 3m de corda de sisal
12mm.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho.
148158 - Árvore Ramada com Passagem
(Altura 9,50 x 4,00m Largura) Árvore
Ramada com Passagem (Altura 9,00 x 4,00m
Largura) Árvore luminosa de 9,5m de altura
em formato cônico com camada saliente,
abertura de 0,40cm, produzida em estrutura
de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30
e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em
módulos de 4 metros de altura, recoberta por
tela aramada com cobertura plástica e pintura
alumínio com aplicação com cobertura de
450m linear de ramas verde e faixa em rama
branca de 20cm, 168 pontas de fugiron verde
e detalhes brancos e aplicação de 6.700
lâmpadas led blindadas e cordão na cor verde,
fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de
7mm, tomada macho e fêmea e retificador

M²

100

MT²

50

Peça

20

UN

1

Peça

1

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: 47 3267.7191 www. www.bc.sc.gov.br

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 05FA-4A43-651E-D29B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

110

60

61

62

63

blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros
de comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes
em mangueira luminosa branca led, com 36
lâmpadas por metro, com visualização 360º,
cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de
diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2
metros, 220v. Com 16 tubos SNOWFALL
LED BRANCO (1.00M), tubo led função
meteoro, com 60 lâmpadas brancas,
visualização 360º, bivolt. E 16 lâmpadas
strobos com emissor de 50 flashes por
minuto, com visualização de até 1000m,
IP44, blindados para uso externo, modelo
tartaruga 220V, que reproduzem as luzes
distribuídas pela árvore. Com abertura para
passagem de visitantes medindo 2,18m de
altura por 1,10m de largura. Medidas totais
9,50m altura X 4m diâmetro, cone 8+1,5m
ponteira.
144376 - Bengala natalina Locação de
bengala, medindo 1,80 metros de altura x
0,90 metros largura x 0,53 metros
profundidade. Escultura em forma de bengala
vermelha e branca, com base autoportante na
cor verde, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
auto brilho.
122730 - LOCAÇÃO DE CAIXA DE
PRESENTE ALTA VERMELHA 1,30 X
0,85 X 0,85 M. ESCULTURA EM FORMA
DE CAIXA DE PRESENTE ALTA COM
UM LAÇO NO TOPO, PRODUZIDA EM
FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR
PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ
AUTO BRILHO.
148159 - Locação de Caixa de Presente Baixa
Verde (Altura 1,00m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) Caixa de Presente
Baixa Verde (Altura 1,00m X 0,85m Largura
X 0,85m Profundidade) escultura em forma
de Caixa de Presente Baixa com um laço no
topo, produzida em fibra de vidro e recoberta
por pintura automotiva PU e verniz altobrilho.
144350 - Locação de ajudante do Noel
sentado Locação de ajudante do Noel
sentado, medindo 1,30 metros altura x 0,90
metros largura x 0,60 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado acenando com a mão direita,
produzido em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho. A
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peça apresenta as seguintes características:
cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel
verde com detalhe branco, capa em verde
com detalhes na manga em branco e gola
verde, com cinto preto com fivela na cor ouro,
meia vermelha com branco e com sapatos
marrons.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x 0,50
metros largura x 0,58 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura PU e verniz altobrilho. A peça apresenta as seguintes
características: com sapatos preto, meia
listrada verde com branco, usando vestido
vermelho com branco com cinto preto e
dourado, touca do Noel vermelha, cabelo
marrom e bochecas rosadas.
148151 - Locação de Ajudante Fechando
Presente (Altura 0,97m X 0,50m Largura X
0,90m Profundidade) Ajudante Fechando
Presente. Escultura em forma de ajudante do
noel, em posição de joelhos, fechando caixa
de presente com as duas mãos, medindo
Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: Cabelos amarelos,
olhos verdes, touca do Noel vermelha com
detalhe branco, capa em vermelho com
detalhes na manga em branco e gola verde,
com cinto preto com fivela na cor ouro, meia
listrada vermelho com branco, e com sapatos
pretos, fechando com as duas mãos caixa de
presente na cor verde.
148149 - Totem de Presentes (Altura 3,00m
X 1,40m Largura X 1,40m Profundidade)
Totem de Presentes (Altura 3,00m X 1,40m
Largura X 1,40m Profundidade) escultura em
forma totem com três caixas empilhadas,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
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com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
148162 - Trenzinho (Altura 2,80m X 1,70m
Largura X 8,30m Comprimento) Trenzinho
(Altura 2,80m X 1,50m Largura X 5,00m
Comprimento) (TREM MEDINDO 5.00 X
2.80 X 1.50 M / VAGÃO AUXILIAR
MEDINDO 3.00 X 1.50 X 1.50 M) escultura produzida em fibra de vidro, em
forma de trem com um vagão, interativo, com
espaço interno para fotografia, recoberto por
pintura automotiva e verniz PU alto brilho,
com produzido em fibra de vidro e recoberta
por pintura automotiva PU e verniz altobrilho.
144361 - Locação de ajudante do Noel roupa
verde acenando Locação de ajudante do Noel
roupa verde acenando, medindo 1,32 metros
altura x 0,90 metros largura x 0,58 metros
profundidade. Escultura em forma de
ajudante Noel em pé produzido em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz brilho. A peça apresenta as seguintes
características: sapatos marrons, camisa e
calça verde, babado branco, cinto preto com
dourado, touca do Noel verde e cabelos
castanhos
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
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comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
148135 - Locação de Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) Caixa de Presente
Baixa Vermelha. Escultura em forma de
caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0.85m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta
os
seguintes
atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
148165 - Caixa de Presente Alta Amarela
(Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) Caixa de Presente Alta
Amarela (Altura 1,30m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) escultura em forma de
Caixa de Presente Alta com um laço no topo,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144359 - Locação de ajudante do Noel
menina roupa vermelha passeando Locação
de ajudante do Noel menina roupa vermelha
passeando, medindo 1,32 metros altura x 0,90
metros largura x 0,58 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel
menina roupa vermelha passeando em pé com
as mãos para baixo produzida em fibra de
vidro e recoberta por pintura automotiva PU
e verniz brilho. A peça apresenta as seguintes
características: cabelos castanhos, olhos
verdes, touca do Noel vermelha com detalhe
branco, vestido vermelho com detalhes na
manga em branco e gola verde, com cinto
preto com fivela na cor ouro, meias brancas e
com sapatos marrons.
144349 - Locação de caixa de presente baixa
AZUL Caixa de Presente Baixa Azul (Altura
1,00m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade) escultura em forma de Caixa
de Presente Baixa com um laço no topo,
produzida em fibra de vidro e recoberta por
pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.
144348 - Locação de caixa de presente alta
VERDE Caixa de Presente Alta Verde.
Escultura em forma de caixa, medindo Altura
1,30m X 0,85m Largura X 0,85m
Profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: Caixa alta na cor
verde com laço na cor amarelo ouro.
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148166 - Locação de Bola de Natal Luminosa
com floco ou glitter (Altura 1,05m X Largura
0,90m X Profundidade 0,90m) Bola de Natal
Luminosa Grande Vermelha com flocos ou
glitter (Altura 1,05m X Largura 0,90m X
Profundidade
0,90m)
produzida
em
polietileno rígido parede 5mm com coloração
extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica
15 Watts colorida de acordo com a cor da
bola.
122735 - LOCAÇÃO DE BOLA DE
NATAL
LUMINOSA
PEQUENA
VERMELHA. 0,75 X 0,60 X 0,60 M.
PRODUZIDA EM POLIETILENO RÍGIDO
PAREDE 5 MM COM COLORAÇÃO
EXTRUDADA E APLICAÇÃO DE
LÂMPADA ELETRÔNICA 15 WATTS
COLORIDA DE ACORDO COM A COR
DA BOLA.
148167 - Locação de Girassóis Duplo (Altura
1,30m X 0,90m Largura X 0,30
Profundidade) Girassóis Duplo (Altura
1,30m X 0,90m Largura X 0,30
Profundidade) Duas esculturas em forma de
par de girassol, fixado em uma base, medindo
Altura 1,30m x 0,90m, com os caules e a
folhas na cor esverdeada, sendo um dos
girassóis com disco floral escuro e lígulas
radiais de cor amarela, e o outro com disco
floral amarelo e lígulas radiais de cor rosa.
Produzido em fibra de vidro e recoberto por
pintura em esmalte sintético semi-brilho.
144355 - Banco do Noel real Locação de
banco do Noel real. Escultura em forma de
banco, medindo 1,94 metros comprimento x
2,00 metros largura x 0,65 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
auto brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: banco com design
de roupa e cabeça do Noel, na parte de trás do
banco em vermelho, e na frente vermelho
com detalhamentos nas cores preto, branco e
amarelo ouro. No topo da poltrona, cabeça do
Noel com touca vermelha. Encosto da
poltrona imitando os braços do Noel em
vermelho, preto e detalhe branco. Pés da
poltrona formando sapatos do Noel na cor
preto e detalhe em amarelo ouro rosto do
Papai Noel, com uma touca tradicional
natalina na cor vermelha. Detalhes nos
ombros do Noel em amarelo ouro imitando
ombreiras reais em amarelo ouro.
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148168 - Locação de Banco da Mamãe Noel
Real (Altura 1,94m X 2,00m Largura X
0,65m Profundidade) Banco da Mamãe Noel
Real. Escultura em forma de BANCO,
medindo Altura 1,94m X 2,00m Largura X
0,65m Profundidade, produzido em fibra de
vidro e recoberto por pintura automotiva PU
e verniz auto brilho. A peça apresenta os
seguintes atributos característicos: Banco
com design de roupa e cabeça da Mamãe
Noel, na parte de trás do banco em vermelho,
e na frente vermelho com detalhamentos nas
cores preto, branco e amarelo ouro. No topo
da Poltrona, cabeça da Mamãe Noel com laço
rosa. Encosto da poltrona imitando os braços
da mamãe Noel em vermelho, preto e detalhe
branco. Pés da Poltrona formando sapatos na
cor preto e detalhe em amarelo ouro.
148170 - Locação de Estrela 3D Caixa Alta
Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X
0,30m Profundidade) Estrela 3D Caixa Alta
Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X
0,30m Profundidade) luminoso em forma de
estrela caixa alta 3D produzido em estrutura
metálica galvanizada, de tubos 15x15 e ferros
chatos 3/8, preenchido com tela metálica de
cobertura plástica prateada, recoberta por
lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
144394 - Locação de anjo com trombeta 3D
Anjo com Trombeta 3D Luminoso Branco
com morno (Altura 3,00m X 1,30m Largura
X 2,15m Profundidade) luminoso em forma
de anjo segurando trombeta tridimensional,
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com 30m de mangueira luminosa LED 13mm
de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com
tela metálica de cobertura plástica, recoberta
por lampada 7mm, interligados por 3 fios
2mm brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
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0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
148171 - Locação de Feliz Natal (Altura
2,10m X 10,00m Comprimento) Feliz Natal
(Altura 2,10m X 10,00m Comprimento)
luminoso em forma de letreiro Feliz Natal,
produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, com duplo contorno
de mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro.
148172 - Locação de Estrela 5 Pontas Branca
morna com Tela de LED (Altura 2,00m X
2,00m Largura) luminoso em forma de estrela
de 5 pontas branca morna com tela de LED Produzido em estrutura metálica galvanizada
de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido
com tela metálica de cobertura plástica
prateada, recoberta por lampada 7mm,
interligados por 3 fios 2mm brancos, com
tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados
para uso externo.
148173 - Estrela 5 Pontas Branca com Tela
de LED (Altura 1,50m X 1,50m Largura)
Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED
(Altura 1,50m X 1,50m Largura) luminoso
em forma de Estrelas 5 pontas, produzido em
estrutura metálica galvanizada de ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado
com mangueira luminosa LED 13mm e 36

UN

10

UN

2

Peça

2

Peça

4

Peça

4

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: 47 3267.7191 www. www.bc.sc.gov.br

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 05FA-4A43-651E-D29B

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

117

92

93

94

95

lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados por
3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo.
148174 - Estrela 5 Pontas Branca com Tela
de LED (Altura 1,30m X 1,30m Largura)
Estrela 5 Pontas Branca com Tela de LED
(Altura 1,30m X 1,30m Largura) luminoso
em forma de Estrelas 5 pontas, produzido em
estrutura metálica galvanizada de ferros
chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado
com mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchido com tela
metálica de cobertura plástica prateada,
recoberta por lampada 7mm, interligados por
3 fios 2mm brancos, com tomadas e
retificadores de 9x2,5cm blindados para uso
externo
148176 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 1,00m X 1,00m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 800
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
148177 - Locação de Esfera LED de Branco
Morno (Altura 0,70m X 0,70m Largura)
Esfera LED de Branco Morno (Altura 0,70m
X 0,70m Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 400
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
148178 - Locação de Esfera de LED Branco
Morno (Altura 0,90 X 0,90m Largura) Esfera
de LED Branco Morno (Altura 0,90 X 0,90m
Largura) Luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 800
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
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148179 - Locação de Noel e Ramas (Altura
2,00m X 5,30m Largura) Noel e Ramas
(Altura 2,00m X 5,30m Largura) Portal
composto por disco do noel, ramas e laços de
veludo. Produzido em estrutura metálica
galvanizada, de tubos metalon 20x20
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8,
redondos 3/8, contornado com 30m de
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro. Preenchidas com tela
metálica de cobertura plástica, recoberta por
lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
148180 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites e cachepot de papai noel 3D (Altura
2,60m X 1,00m Largura X 1,00m
Profundidade) Árvore Ramada com Enfeites
e cachepot de papai noel 3D (Altura 2,60m X
1,70m Largura X 1,30m Profundidade)
Árvore natalina em estrutura metálica
galvanizada e pintura eletrostática verde,
coberta com rama natalina de fugiron verde
20 cm de largura, 38 bolas fio de seda 8cm
vermelhas e 200 micros lâmpadas LED.
Escultura de papai noel em formato de
cachepot como base para árvore produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
122727 - LOCAÇÃO DE MANGUEIRA
LUMINOSA MANGUEIRA LUMINOSA
BRANCA DE LED, COM 36 LÂMPADAS
POR METRO, COM VIUSUALIZAÇÃO
360°, COBERTURA EM PVC COM
FILTRO UV, 13MM DE DIAMETRO, COM
POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2
METRO 220V.
148181 - Locação de Mangueira Luminosa
LED Branco Morno 30 Lâmpadas 13mm
Mangueira Luminosa LED Branco Morno 30
Lâmpadas 13mm. Mangueira luminosa
morna LED, com 30 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC
com filtro UV, 13mm de diâmetro, com
possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
138457 - Locação de Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
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1,00m Profundidade) Árvore Ramada com
Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X
1,00m Profundidade) Árvore natalina em
estrutura metálica galvanizada e pintura
eletrostática verde, coberta com rama
natalina de fugiron verde 20 cm de largura,
38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200
micros lâmpadas LED.
144365 - Ajudante sentado vermelha
Locação de ajudante sentado na cor
vermelha, medindo 1,15 metros altura x 0,50
metros largura x 0,58 metros profundidade.
Escultura em forma de ajudante do Noel em
posição sentado, produzido em fibra de vidro
e recoberta por pintura PU e verniz altobrilho. A peça apresenta as seguintes
características: com sapatos preto, meia
listrada verde com branco, usando vestido
vermelho com branco com cinto preto e
dourado, touca do Noel vermelha, cabelo
marrom e bochecas rosadas.
148135 - Locação de Caixa de Presente Baixa
Vermelha (Altura 1,00m X 0,85m Largura X
0,85m Profundidade) Caixa de Presente
Baixa Vermelha. Escultura em forma de
caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m
Largura X 0.85m Profundidade, produzido
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. A peça
apresenta
os
seguintes
atributos
característicos: Caixa baixa na cor vermelha
com laço na cor amarelo ouro.
138459 - Grama Sintética Verde. Superfície
100% polietileno, base de tela 100%
polipropileno revestida por 39,7% látex, 60%
PU e Microfresh, 50.000 pontos por m²,
distância entre carreiras de 5mm, altura do fio
de 12mm e peso de 1,43kg.
148182 - Locação de Arco de Estrelas Branco
Warm(Altura 4,00m X 3,20m Largura) Arco
de Estrelas Branco Warm (Altura 4,00m X
3,20m Largura) Luminoso em forma de Arco
de Estrelas, com base para auto sustentação,
produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com
mangueira luminosa LED 13mm, 36
lâmpadas por metro com visualização em
360graus, com aplicação de cordão de 500
lâmpadas LED blindadas na cor branco
warm.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
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Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
144384 - Urso natalino Locação de urso
natalino medindo 1,30 metros altura x 1,05
metros largura x 0,80 metros profundidade.
Escultura em forma de urso na cor
marrom,com olhos e nariz na cor PRETA,
usando touca do Noel na cor vermelha e
branca, produzida em fibra de vidro e
recoberta por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho.
148183 - Locação de Cupcake Arvore de
Natal com acento (Altura 1,50m X Largura
0,90m X 0,90m Profundidade) Cupcake
Árvore de Natal com acento. Escultura em
forma de bolo Cupcake caracterizando uma
árvore de Natal, com acento para fotos na cor
vermelho, medindo Altura 1,50m X Largura
0,90m X 0,90m Profundidade, produzido em
fibra de vidro e recoberto por pintura
automotiva PU, e verniz alto-brilho. A peça
apresenta
os
seguintes
atributos
característicos: Forminha do Cupcake na cor
palha e dourado. Cobertura base no formato
de chantininho branco, e recheio no formato
de uma árvore de natal na cor verde.
Decorações remetendo a confetes nas cores
branco e vermelho, bengala em cores
alternadas verde e branco, e estrela no topo da
cobertura na cor amarelo.
148166 - Locação de Bola de Natal Luminosa
com floco ou glitter (Altura 1,05m X Largura
0,90m X Profundidade 0,90m) Bola de Natal
Luminosa Grande Vermelha com flocos ou
glitter (Altura 1,05m X Largura 0,90m X
Profundidade
0,90m)
produzida
em
polietileno rígido parede 5mm com coloração
extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica
15 Watts colorida de acordo com a cor da
bola.
144377 - Locação de Soldado quebra nozes
Santini Christmas Locação de soldado
quebra-nozes Santini Christmas. Escultura
em forma soldado quebra-nozes, com base
para suporte da peça, medindo 2,08 metros
altura x 0,75 metros largura x 0,75 metros
profundidade, produzido em fibra de vidro e
recoberto por pintura automotiva PU e verniz
alto-brilho. A peça apresenta os seguintes
atributos característicos: olhos azuis, bigode
preto, com Ushanka (chapéu) na cor
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vermelho de fundo com triângulos em relevo
na cor amarelo-ouro. Casaco na cor
vermelho, com detalhes na manga, gola e
botões na cor amarelo-ouro, com barba
branca, calça cor amarelo-ouro, botas
vermelhas com cadarços na cor amareloouro, e a base de fixação na cor vermelha.
144388 - Bola média Locação de bola média
medindo 1,15 metros de altura x 0,90 metros
de diâmetro. Escultura em forma de bola de
natal metalizada, produzida em fibra de vidro
e recoberta por pintura automotiva PU e
verniz alto-brilho.
148145 - Locação de Bengala Gigante
(Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) Bengala Gigante (Altura
3,20m X 0,80 Largura X 0,25m
Profundidade) escultura em forma de
bengala, com tamanho gigante, produzida em
fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
122779 - PAPAI NOEL GIGANTE - FIBRA
PAPAI NOEL GIGANTE (2.70 X 2.40 X
2.70M) - ESCULTURA EM FORMA DE
PAPAI NOEL, PRODUZIDA EM FIBRA
DE VIDRO E RECOBERTA POR
PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ
AUTO-BRILHO.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
144346 - Locação de Refletor RGB 100w
LED Locação de refletor RGB 100w LED
com sistema Red Green Blue, com
alternância de cores. Refletor com potência
do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V,
frequência 50Hz - 60Hz, fator > 0,98. Tipo de
LED 1 chip com eficiência luminosa 70-80
LM/W, ângulo de iluminação 90º-120º, IP65,
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com vida útil de 50.000 horas na cor preto
fosco
148136 - Locação de Letreiro HOHOHO
(4,95m DE largura X 1,00m de altura)
Letreiro HOHOHO (4,95m DE largura X
1,00m de altura) luminoso em forma de
HOHOHO, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18,
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido
com tela metálica de cobertura plástica,
recoberta por lampada 7mm, interligados por
3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
148176 - Locação de Esfera de LED Branco
(Altura 1,00m X 1,00m Largura) Esfera de
LED Branco (Altura 1,00m X 1,00m
Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 800
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
148184 - Locação de Esfera LED de Branco
Morno (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Esfera LED de Branco Morno (Altura 1,00m
X 1,00m Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 800
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
148185 - Locação de Esfera LED de
Vermelho (Altura 1,00m X 1,00m Largura)
Esfera LED de Vermelho (Altura 1,00m X
1,00m Largura) luminoso em forma de bola
produzido em estrutura metálica galvanizada,
de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros
chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado
com cordões de led blindados. Com 800
lampadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm
brancos, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm para uso externo.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
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Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
148186 - Locação de Árvore Luminosa Bolas
Natalinas (Altura 10,70m X 6,00m Largura)
Árvore Luminosa Bolas Natalinas (Altura
10,70m X 6,00m Largura) Conjunto de
luminosos composto por 6 triângulos e 12
bases, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18,
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de
hastes, laços e bolas.
148181 - Locação de Mangueira Luminosa
LED Branco Morno 30 Lâmpadas 13mm
Mangueira Luminosa LED Branco Morno 30
Lâmpadas 13mm. Mangueira luminosa
morna LED, com 30 lâmpadas por metro,
com visualização 360º, cobertura em PVC
com filtro UV, 13mm de diâmetro, com
possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v.
122786 - CASCATA LED 4-- LAMP.
BRANCA
220V
ILUMINAÇÃO
CASCATA LED FIXA COM 400
LÂMPADAS
BRANCAS
MORNO,
CORRENTE
20
MA.
24W.220V.
MEDINDO 11 METROS (10 METROS DE
LÃMPADAS) POR 0,50 M DE QUEDA
ASSIMÉTRICA (VARIAÇÃO ENTRE 0.20
A 0.50M). ESPAÇAMENTO DE 5,5 CM
ENTRE LÂMPADAS E 14 CM ENTRE AS
QUEDAS. FIO DUPLO BRANCO 1,5 MM.
TOMADA MACHO E FÊMEA.
144408 - Locação de Feliz Natal luminoso
Locação de feliz natal luminoso 3D, medindo
1,45 metros altura x 6,00 metros largura x
0,40metros profundidade. Produzido em
estrutura metálica galvanizada de tubos
metalon 20 x 20 de ferros chatos 3/8 x 1/8,
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redondos 3/8, contornado com mangueira
LED branca, e preenchido com tela metálica
de cobertura plástica, recoberta por conjuntos
de lâmpadas blindadas LED 7 mm na cor
warm.
148134 - Locação de Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação Strobo Lamp 6W
Branco 220V Fixação. Strobo com emissor
de 50 flashes por minuto, com visualização de
até 1000m, IP44, blindados para uso externo,
modelo tartaruga.220V FIXACAO.
148153 - Locação de Tubo Snowfall LED
Branco 0,80cm Tubo Snowfall LED Branco
0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60
lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
144390 - Trenó LED 3D Locação de trenó
LED 3D medindo 1,50 metros altura x 1,50
metros largura x 3,00 metros comprimento.
Escultura em forma de trenó dimensional
com bancos internos para acesso do público.
Produzido em aço galvanizado com tubos
metalon 15 x 15 x 0,90 e 20 x 20 x 0,90, com
40,00 metros de contornos de mangueira de
LED morna de 13 mm, com 36 lâmpadas por
metro, com fio de cobre, revestido com tela
plástica perfurada 3,5 cm e aplicação de 69
conjunto de lâmpadas LED 7 mm 0,08watts
por lâmpada, branco frio e dourado,
totalizando
6.900
lâmpadas,
com
espaçamento de 0,07 metros entre elas. Com
retificador blindado a cada 10,00 metros de
no mínimo 60 x 25 x 13 mm e interconectores
macho/fêmea de no mínimo 72 x 21 x 21 mm.
Lâmpadas fixadas por abraçadeiras nylon
4mm e 2mm de espessura. A peça deve estar
fixada ao solo por parafusos 3/8 galvanizados
com buchas. Acompanha 16,00 metros de
mangueira LED para ser usado de rédeas nas
renas.
144360 - Locação de rena LED 3D Locação
de rena led 3D medindo 2,00 metros altura x
0,60 metros largura x 1,30 metros
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comprimento. Escultura de Led em forma de
Rena tridimensional, produzida em aço
galvanizado com ferros chatos 3/8 x 1/8 a
cada 0,10 metros de espaçamento formando
uma trama onde deverão ser aplicadas 28
conjuntos de lâmpadas LED 7 mm na cor
branco frio, totalizando 2.800 lâmpadas com
retificador blindado a cada 10,00 metros de
comprimento de no mínimo 60 x 25 x 13 mm
e interconectores macho/fêmea de no mínimo
72 x 21x 21 mm, com espaçamento mínimo
de 0,07 metros entre as lâmpadas, totalizando
2.800 lâmpadas. A peça deve apresentar duas
chapas 3 mm na base para fixação ao solo por
parafusos 3/8 galvanizados com buchas.
148196 - Locação de Túnel de LED com
Estrelas grande (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) Túnel de
LED com Estrelas (Altura 2,50m X 3,70m
Largura X 6,00m Comprimento) Luminoso
em forma de túnel preenchido com led,
produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com
mangueira luminosa LED 13mm e 36
lâmpadas por metro, com aplicação de
conjuntos de micro lâmpadas LED.
148197 - Locação de Conjunto Noéis Banda
Musical (Altura 1,80m X 1,10 Largura X
1,20m Profundidade Cada) Conjunto de
Banda musical de Noéis com instrumento
musical, Noel Maestro, escultura produzida
em fibra de vidro e recoberta por pintura
automotiva PU e verniz alto-brilho. Medindo
cada Noel 1,70 de Altura e 2,00 de largura.
148198 - Locação de Árvore Luminosa
Estrelas Branca warm com Passagem (Altura
10,70m X 6,00m Largura) Árvore Luminosa
Estrelas Branca warm com Passagem (Altura
10,70m X 6,00m Largura) Conjunto de
luminosos composto por 6 triângulos e 12
bases, produzido em estrutura metálica
galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18,
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de
estrelas.
148133 - Locação de Poste Provençal com
Flamula com estrutura (2,00 altura x 0,50
largura Poste Provençal com Flamula
medindo (2,00 altura x 0,50 largura) em aço
galvanizado com pintura dourada metálica
em estilo provençal com aplicação de
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Flâmula em Tecido veludo vermelho 45%
poliéster 55% algodão com aplicação de
brasão em gliter dourado a definir pela
secretaria, enchimento em polipropileno
expandido. O poste deverá ter uma chapa
3mm perfurada para fixação ao solo por
parabouts.
144402 - Locação de Bola de Natal luminosa
gigante Locação de Bola de natal gigante
(14,00m de altura, 10,00m de diâmetro).
Luminoso gigante tem forma de bola de natal,
produzida em estrutura de aço galvanizado,
contornado com mangueira luminosa LED
13mm e 36 lâmpadas por metro com fio de
cobre. Preenchido com tela metálica de
cobertura plástica, recoberta por 98.000
lâmpadas LED 7mm, interligados por 3 fios
2mm, com tomadas e retificadores de
9x2,5cm blindados para uso externo.
138459 - Grama Sintética Verde. Superfície
100% polietileno, base de tela 100%
polipropileno revestida por 39,7% látex, 60%
PU e Microfresh, 50.000 pontos por m²,
distância entre carreiras de 5mm, altura do fio
de 12mm e peso de 1,43kg.
138505 - Cordão de LED Blindado 220V 100
Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m
de Lâmpadas + 1m de Cabo) Cordão de LED
Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m
Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de
Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde,
com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm.
Tomada macho e fêmea e retificador blindado
de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de
comprimento com espaçamento de 0.10m
entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.
132443 - SERVIÇOS DA DECORAÇÃO E
ILUMINAÇÃO
SERVIÇOS
ENVOLVIDOS.
SERVIÇOS
DE
DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO. FRETE,
MONTAGEM DOS ITENS E CENÁRIOS,
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
E
MATERIAIS
NECESSÁRIOS,
MANUTENÇÃO
PERIÓDICA
E
DESMONSTAGEM.
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2.3 – Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serão executados de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitam os em todos
os seus termos.
2.4 - Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos
será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú,
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seja qual for o motivo.
2.5 – O prazo de validade desta proposta é de _______ (__________________) dias corridos,
contados da negociação com o pregoeiro (proposta atualizada).
2.6 - Declaro que realizaremos os serviços nos termos e prazos estatuídos no Edital e seus anexos e
que dispomos das ferramentas técnicas, administrativas e da qualificação técnica exigidas.
2.7 – Desde já, declare pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e
seus Anexos.
2.8 – A Empresa ___________ declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas
no Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos.
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Local e data
(Assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
NOME DO LICITANTE: (...)
ENDEREÇO COMPLETO: (...)
TELEFONE: (...)
E-MAIL: (...)

1. Não possuir proprietário, sócio ou empregado que seja servidor ou agente político do órgão
ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

Por fim, DECLARA estar ciente de que a declaração falsa a sujeitará à declaração de inidoneidade,
sem prejuízo das demais cominações legais.
Por fim, DECLARA que comunicará qualquer ocorrência posterior que modifique as declarações
aqui prestadas, ciente de que a não comunicação a sujeitará à declaração de inidoneidade, sem
prejuízo das demais cominações legais.

Local *** e data ***

(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica)
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2. Não possuir proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
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ANEXO V - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO Nº ***
Serviço de locação, instalação, manutenção
diária e desmontagem dos materiais de
decoração do Evento Natal de Brincadeiras
BC.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato **** na forma do edital, termo de referência e demais
documentos que integram o Pregão Eletrônico nº ***.
PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e completam o presente contrato como se transcritos estivessem
obrigando as partes em todos os seus termos, o edital, termo de referência e demais documentos que
integram o processo licitatório de origem e a proposta declarada vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO
2.1. Os serviços objeto deste termo de contrato serão executados sob a forma de execução indireta,
em regime de execução de EMPREITADA ***.
CLÁUSULA TERCEIRA – DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
3.1. ***
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E
REPACTUAÇÃO
4.1. O preço global para a execução do objeto deste contrato, é de R$ *** (***), conforme descrito
a seguir:
Item Descrição
Unidade Quantidad Valor
Valor
de
e estimada mensal
total (R$)
medida
(R$)
*** ***
***
***
***
***
***
TOTAL GERAL
4.1.1. O preço inclui todas e quaisquer despesas incidentes sobre a prestação, não existindo qualquer
outro custo ao CONTRATANTE.
4.2. O pagamento será efetuado ****
4.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal referente aos serviços prestados com os
documentos relacionados abaixo, os quais deverão estar dentro do prazo de validade:
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Aos *** dias do mês de *** do ano de dois mil e ***, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/000107, sito à Rua Dinamarca, nº 320, bairro das Nações, CEP 88.338-900, representado neste ato pelo
seu Prefeito Municipal, Sr. ***, portador da carteira de identidade nº ***, expedida pela ***, inscrito
no CPF nº ***, doravante denominado CONTRATANTE ou MUNICÍPIO, e a ***, inscrita no
CNPJ sob o nº ***, sita à ***, representada neste ato pelo seu ***, Sr. ***, inscrito no CPF sob o nº
***, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e convencionam as obrigações e
compromissos recíprocos que assumem, em conformidade para com o Pregão Eletrônico nº ***, sob
a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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1 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
2 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
3 Certidão negativa de débitos trabalhistas.
4.4. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos que o instruem,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
4.5. O CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista neste contrato.

EM = N x VP x I
Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira,
apurado da seguinte forma: I = (TX/100) / 365; onde: TX = Índices oficiais aplicáveis à caderneta de
poupança.
CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS
5.1. O prazo de vigência contratual terá início a partir da data da assinatura do contrato e terminará
***.
5.2. O prazo para execução dos serviços é de *** (***) dias/meses, com início.
5.2.1. Excepcionalmente, prazos diversos podem ser estipulados.
5.4. O prazo de pagamento será conforme o disposto na cláusula quarta deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos para execução do contrato estão assegurados no orçamento constante na dotação
abaixo:
***
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste
contrato:
a) Manter durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, sob pena de
suspensão de pagamento;
b) Dar fiel execução ao objeto deste contrato, dentro de todas as disposições contidas no edital,
termo de referência e demais documentos que integram o processo licitatório de origem;
c) Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço;
d) Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, materiais e instrumental, bem como
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4.6. Em caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, aplicando-se a seguinte fórmula:
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qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada, com relação aos serviços,
objeto do contrato;
e) Observar a vedação da celebração, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
administrativo com empresa cujo proprietário ou sócio seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o
terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade contratante, devendo, na ocorrência
de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, ao
CONTRATANTE, respondendo, na forma da lei, pela omissão;
f) Observar a vedação da celebração, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
administrativo com empresa que possua proprietário, sócio ou funcionário que seja servidor
ou agente político do órgão ou entidade contratante, devendo, na ocorrência de quaisquer
umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, ao CONTRATANTE,
respondendo, na forma da lei, pela omissão;
g) Comunicar ao FISCAL DO CONTRATO a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir a execução contratual, hipótese em que deverá comunicar por
escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ocorrência;
h) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
i) Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação total ou parcial sem a prévia
e expressa anuência do CONTRATANTE;
i.a Também é vedada a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
j) Responsabilizar-se integralmente pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por
terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigação sobre eventuais débitos
contraídos junto aos mesmos;
k) Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, no prazo de 3
(três) dias úteis, contados da solicitação, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista;
l) Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as leis e posturas federais,
estaduais e municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes a que houver dado causa, especialmente relativas as obrigações fiscais, sociais,
trabalhistas e encargos sociais.
7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
7.4. A CONTRATADA não deve executar nenhum tipo de serviço além do exposto neste contrato,
salvo em caso de fato superveniente e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.
7.5. É vedada qualquer terceirização de serviços sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, dentre outras inerentes ou decorrentes deste
contrato:
a) Fornecer à CONTRATADA, todos os dados e elementos que não constam no edital e termo
de referência, necessários à perfeita execução dos serviços;
b) Liquidar os documentos de cobrança, conforme disposto na cláusula quarta deste
instrumento;
c) Publicar o extrato deste contrato, no prazo e na forma da lei;
d) Designar técnico(s) categorizado(s) para acompanhar o desenvolvimento dos serviços;
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e) Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
CLÁSUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E ENCARGOS
9.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato;
b) As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que as façam
necessárias à execução do contrato;
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao processo
licitatório e/ou respectivo contrato;

9.3. Compete à CONTRATADA, ainda, assumir a responsabilidade pelos tributos (impostos gerais
e ISS a ser recolhido aos cofres do Município de Balneário Camboriú), taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais, fornecimento de mão de obra, leis sociais, administração e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.
9.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento para o CONTRATANTE, nem poderá
onerar o objeto da contratação em questão, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
10.1. Fica designado como FISCAL DO CONTRATO, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993,
o Sr.***, cargo ***, matrícula nº ***, telefone ***.
10.2. O FISCAL DO CONTRATO anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
10.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou obrigações que são de sua competência.
10.4. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência da CONTRATADA, o
FISCAL DO CONTRATO deve notifica-la para que proceda as correções necessárias e, persistindo
a irregularidade, comunicará à Secretaria de Compras, que tomará as providências para que se
apliquem as sanções previstas neste instrumento contratual, sob pena de responsabilidade solidária
pelos danos causados por sua omissão.
10.5. O FISCAL DO CONTRATO transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações,
competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da execução do contrato.
10.5.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do FISCAL DO CONTRATO
deverão ser solicitadas ao(s) seu(s) superior(es) em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
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9.2. No ato do recebimento da remuneração, a CONTRATADA deverá, quando exigível, recolher
sob a forma de retenção, a parcela relativa ao Imposto Sobre Serviço – ISS executado neste
Município, cujo credor é sempre o Município de Balneário Camboriú - SC, que será retida no ato do
pagamento da remuneração, bem como com base na Lei nº 8.212/1991, no que se refere a retenção
de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, a título de INSS.
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10.6. Mediante prévia comunicação, o FISCAL DO CONTRATO poderá interromper a execução
dos serviços sempre que houver falta cometida pela CONTRATADA que possa comprometer a
qualidade dos serviços.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no
instrumento convocatório do processo licitatório de origem, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem
prejuízo das demais sanções estabelecidas no contrato.
11.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de
0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso até o máximo de 20% (por cento) sobre o valor
da etapa não cumprida tempestivamente.

11.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no edital, estará a
CONTRATADA sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida em caso de inadimplência
parcial;
c) A multa prevista nesta alínea será aplicada em dobro em caso de reincidência.
d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de inadimplência total;
e) Incorre na multa prevista nesta alínea a CONTRATADA que incorrer em qualquer das
hipóteses previstas nas alíneas “d” e “e” deste item.
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo
de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante o MUNICÍPIO, nas seguintes hipóteses:
g) Fizer declaração falsa;
h) Agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
i) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
j) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
k) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.
l) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Balneário Camboriú pelo prazo de até
5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:
m) Recursar-se injustificadamente, após ser declarado vencedor, não celebrar o contrato dentro
do prazo estabelecido pela Administração;
n) Desistir injustificadamente do contrato, após a assinatura do termo aditivo de prorrogação, ou
mesmo após sua expressa manifestação nesse sentido;
o) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
p) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
q) Não mantiver a proposta;
r) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
s) Comportar-se de modo inidôneo;
t) Cometer fraude fiscal.
11.3.1. Em caso de aplicação de multa, o valor da mesma será deduzido dos pagamentos
eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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11.2.1. A multa a que alude a subcláusula 11.2 não impede que o MUNICÍPIO rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no instrumento.
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11.3.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
11.3.3.As penalidades de multa poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais, facultada a
defesa prévia da CONTRATADA.
11.3.4. As penalidades aqui previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do
contrato.
11.4. Quando forem verificadas situações que ensejem a aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo para apuração dos fatos e,
quando for o caso, a imputação de penalidades, garantindo à CONTRATADA o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – MEDIDAS ACAUTELADORAS
12.1. Consoante o art. 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie,
nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, o contrato sem a prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
c) quando a CONTRATADA não manter as condições de habilitação e qualificação
apresentadas na licitação;
d) quando a CONTRATADA desrespeitar a legislação vigente;
e) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA;
f) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo MUNICÍPIO e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
g) demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993.
13.2. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer um dos casos previstos na subcláusula
anterior, implicará a apuração de perdas e danos, sem prejuízo das demais cominações contratuais e
legais.
13.3. A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO que, a exemplo da rescisão administrativa,
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
13.4. Rescindido o contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em acerto de contas, as
despesas aprovadas e efetivamente realizadas, oportunidade em que deduzirá o valor das multas
eventualmente aplicadas.
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11.5. Poderá, ainda, a CONTRATADA, responder por perdas e danos, independentemente das
sanções estabelecidas no presente contrato.
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13.5. Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
13.6. Caso o CONTRATANTE não rescinda o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente
a condição contratual infringida.
13.7. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO no caso de rescisão administrativa,
sem prejuízo nas prerrogativas e consequências previstas nos artigos 80 à 85 da mesma lei.
13.8. A rescisão contratual será precedida de processo administrativo, no qual será assegurado o
direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Balneário Camboriú do Estado de Santa Catarina, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ou questões
oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Balneário Camboriú, SC, *** de *** de ***.
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CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS
14.1. Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, com base na Lei nº
8.666/1993 e demais legislação aplicável à espécie.
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