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Edital de Tomada de Preços nº 001/2019/FTAR

TERMO     DE     REFERÊNCIA   (ANEXO II-A)  

1 – DO   OBJETO  

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  instalação  com  locação  de

ornamentação  de Natal,  inclusive com  instalação elétrica, montagem, desmontagem e manutenção, para

atender o evento “Natal, Luz e Arte 2019” que será realizado no período de exposição da ornamentação de

30/11/2019 a 06/01/2020 no Centro de Angra dos Reis.

A empresa deverá concluir a decoração e ornamentação até a data de 29/11/2019, com retirada a partir do

dia 07/01/2020.

2 – DA   JUSTIFICATIVA  

A presente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de ornamentação

tem  por  finalidade  atender  o  evento  “Natal,  Luz  e  Arte  2019” realizado  pela  Superintendência  de

Urbanização, Parques e Jardins, no Centro de Angra dos Reis. 

O clima da magia do Natal encanta a todos moradores e turistas, independente da idade. A ornamentação

Natalina proposta estimulará um ambiente propício ao convívio coletivo das famílias nas áreas públicas bem

como promoverá atrações para os turistas que frequentam o município. 

3 – D  AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

3.1   –   I  LUMINAÇÃO ORNAMENTAL DAS VIAS E AVENIDAS   (AV. CARAVELAS, AV. AYRTON SENNA, AV.  

JULIO MARIA E RUA CORONEL CARVALHO)  :  

3.1.1 - Instalação e locação figura bidimensional com formato e movimento de fogos de artifício estourando,

medindo  aproximadamente  5,40m de  altura  por  3,90m de  largura,  produzida  em estrutura  de  metalon

20,00mm  x  20,00mm  e  barra  chata  1/8  x3/8,  material  zincado  proporcionando  proteção  anticorrosiva

resistente  a  exposição  às  intempéries.  Aplicação  de  aproximadamente  50m  de  mangueira  luminosa

incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, maciça, com 36 micro

lâmpadas  por  metro,  permitindo  corte  a  cada  1  metro,  tensão  de  220v,  preenchimento  da  figura  com

aproximadamente 2250 LEDs brancos mornos, revestimento do fio elétrico cristal transparente, com 2 cabos

de 0,5mm², formados por 12 fios de cobre de 0,12 mm² cada. A alimentação elétrica deverá ser feita por

cabos apropriados providos dos respectivos isolamentos, através de fita isolante, bem como isolamento com

silicone de alta temperatura, nas extremidades de cada segmento da mangueira luminosa. A figura deve

possuir sistema de controle de iluminação para 19 canais em corrente alternada (AC) com acionamento dos

canais independentes e software para a programação dos canais. Cada canal deve suportar a potência 400

Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snow LEDs e
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fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo após a programação, que deverá

ser  entregue  pronta,  sem a necessidade de  um computador  durante  o  processo  de funcionamento.  O

invólucro dos módulos  devem possuir  proteção IP65 contra  penetração de água,  podendo operar  sem

proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os

canais. O software deve permitir a programação para até 19 canais. A potência total da figura de fogos é de

aproximadamente 913W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para

instalação  incl.  Extensão  até  o  ponto  de  alimentação,  inclusive  retirada  das  peças  após  a  exposição

Natalina. 11 und. 

3.1.2 - Instalação  e locação  figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com estrelas

medindo aproximadamente 4,00m de alt. x 1,75m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x

3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. A Aplicação de

mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00m m de diâmetro,

com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a

acompanha.  A  figura  luminosa  tem  potência  total  aproximada  de  560W.  Incluso  aluguel  da  peça,

equipamentos, materiais e mão de obra necessária para inst. incl. Extensão até o ponto de alimentação,

inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 13 und.

3.1.3 - Instalação  e  locação figura  luminosa  tridimensional  com desenho  em forma de arabescos com

pingente, medindo aproximadamente 2,25m de altura x 0,85m de largura, produzida em estrutura de barra

chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de

diâmetro,  com 36 micro lâmpadas por  metro na tensão de 220v.  Com adição de dois  tubos cilíndricos

snowfall com 48 LEDs brancos, com 80 cm na tensão 220V. A figura luminosa tem potência total aproximada

de 182 W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl.

Extensão até o ponto de alimentação, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 26 und.

3.1.4 - Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Estrelas com raios,

medindo aproximadamente 1,40m de largura x 4,50m de alt., produzida em estrutura de metalon 15,00mm x

15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com

proteção  anticorrosiva  resistente  a  exposição  às  intempéries.  Aplicação  de  mangueira  luminosa

incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas

por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Adição de

mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho sequencial

efeito  de  movimento  e  lâmpadas  de  xênon  de  6w  de  potência,  com  flashes  de  luz  brilhante,

aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de
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fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 348W. Incluso aluguel da peça, equipamentos,

material e mão de obra necessário para instalação incl. Ext. até o ponto de alimentação, inclusive retirada

das peças após a exposição Natalina. 15 und.

3.1.5 – Instalação e locação figura luminosa tridimensional  com desenho em forma de arabescos com

pingente, medindo aproximadamente 1,50m de altura x 2,20m de largura, produzida em estrutura de barra

chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de

diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Com adição de meteoro em movimento

snowfall, com 160 LEDs na tensão 220V. A figura luminosa tem potência total aproximada de 217W.Incluso

aluguel equipamentos, materiais e mão de obra necessários para instalação incl. Extensão até o ponto de

alimentação, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 20 und.

3.1.6 – Instalação  e  locação  figura  luminosa  bidimensional  com  desenho  em  forma  de  estrelas  com

arabescos,  medindo aproximadamente 5,50m de largura por  1,30 de altura x  0,02m  de profundidade,

produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata

de  1/8  x  3/8  de  polegada,  zincada,  com proteção  anticorrosiva  resistente  a  exposição  às  intempéries.

Aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores verde,  vermelha amarela e cristal,  em PVC

flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura

luminosa tem potência total aproximada de 560W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão

de obra necessária para instalação incl., extensão até o ponto de alimentação, inclusive retirada das peças

após a exposição Natalina.  4 und.

3.1.7 – Instalação e fornecimento de Árvore Natal em formato de Cerejeira Leds, altura de 2,20m, com 592

flores acrílicas com Leds cor branco quente e rosa Bivolt, uso externo, estrutura metálica para troncos e

galhos, fiação cor verde. Incluso fornecimento da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária

para  instalação  inclusive,  extensão  até  o  ponto  de  alimentação.  Inclusive  retirada  das  peças  após  a

exposição Natalina. 50 und.

3.2   –  I  LUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM  PRAÇAS  E  CANTEIROS  DE  VIAS    (PRAÇA GENERAL  

OSÓRIO, PRAÇA AMARAL PEIXOTO,   PRAÇA NILO PEÇANHA, PRAÇA CODRATO  DE VILHENA,  

LARGO  LOPES  TROVÃO,  PRAÇA ZUMBI  DOS  PALMARES,  AV.  JULIO  MARIA,  AV.  AYRTON

SENNA)  :  

3.2.1 - Instalação e locação de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas e arabescos

medindo aproximadamente 9,00m de altura x 4,95m de largura x 5,7m de comprimento,  produzida em

estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e
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1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de

mangueira luminosa cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas

por  metro  na tensão de 220.  sempre em corrente elétrica  inferior  a 7  Amperes por  ligação /  figura.  A

alimentação  elétrica  de  cada  figura  deverá  ser  feita  por  cabos  apropriados  providos  dos  respectivos

conectores e  terminais  isolantes colocados na extremidade oposta  a alimentada de cada segmento do

cordão com tratamento antichama. A árvore tem sua sustentação autoportante com 6 painéis triangulares

interligados formando um hexágono, fixada ao solo por buchas e parafusos 10mm. Preenchimento com

conjuntos de LEDs brancos, fio elétrico cristal 2 x 0,5mm. com esmalte sintético e verniz automotivo. Incluso

aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl., extensão até o

ponto de alimentação, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 1 und. A empresa deverá

apresentar projeto executivo e anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável técnico.

3.2.2 - Instalação e locação figura luminosa bidimensional  com desenho em forma de estrela de cinco

pontas, medindo aproximadamente 0,30m de altura x 0,30m de largura, produzida em estrutura de barra

chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,0 0mm de

diâmetro,  com 36 micro lâmpadas por  metro na tensão de 220v.  A figura  luminosa tem potência total

aproximada de 16W. Incluso aluguel da peça, equipamentos,  materiais e mão de obra necessária para

instalação, incl. Extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m),

inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 300 und.

3.2.3 - Instalação e locação de bolas de natal amarela em copa de árvores, medindo aproximadamente

0,30m de diâmetro,  confeccionada em fibra de vidro translúcida,  pintura com esmalte sintético e verniz

automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC,

com lâmpada de 60W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para

instalação incl. extensão Alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive

retirada das peças após a exposição Natalina. 6 und..

3.2.4 -  Instalação e locação de bolas de natal vermelha, medindo aproximadamente 0,30m de diâmetro,

confeccionada  em  fibra  de  vidro  translúcida,  pintura  com  esmalte  sintético  e  verniz  automotivo,  com

aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de

60W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl.,

extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive retirada

das peças após a exposição Natalina. 6 und.
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3.2.5  - Instalação  e  locação  de  bolas  de  natal  azul,  medindo  aproximadamente  0,30m  de  diâmetro,

confeccionada  em  fibra  de  vidro  translúcida,  pintura  com  esmalte  sintético  e  verniz  automotivo,  com

aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de

60W. Incl. Fornecimento da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl.,

extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive retirada

das peças após a exposição Natalina. 6 und.

3.2.6 - Instalação  e  locação  de  bolas  de  natal  verde,  medindo  aproximadamente  0,30m  de  diâmetro,

confeccionada  em  fibra  de  vidro  translúcida,  pintura  com  esmalte  sintético  e  verniz  automotivo,  com

aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de

60W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para  instalação  incl.,

extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive retirada

das peças após a exposição Natalina. 7 und.

3.2.7 -  Instalação e locação bola de natal amarela com pintura de arabescos, medindo aproximada mente

0,30m de diâmetro,  confeccionada em fibra de vidro translúcida,  pintura com esmalte sintético e verniz

automotivo, com suporte interno p/ a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl., extensão

até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive retirada das peças

após a exposição Natalina. 6 und.

3.2.8 - Instalação e locação bola de natal vermelha com pintura de arabescos, medindo aproximadamente

0,30m de diâmetro,  confeccionada em fibra de vidro translúcida,  pintura com esmalte sintético e verniz

automotivo, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para  instalação  incl., extensão

até a alimentação do sistema e entre as peças (distância  aproximada de 1m), inclusive retirada das peças

após a exposição Natalina. 6 und. 

3.2.9 - Instalação e locação bola de natal azul com pintura de arabescos, medindo aproximadamente 0,30m

de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo,

com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. Incluso

aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação  incl., extensão até a

alimentação do sistema e entre as peças (distância  aproximada de 1m), inclusive retirada das peças após a

exposição Natalina. 6 und. 

3.2.10 - Instalação e locação bola de natal verde com pintura de arabescos, medindo aproximadamente

0,30m de diâmetro,  confeccionada em fibra de vidro translúcida,  pintura com esmalte sintético e verniz
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automotivo, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para  instalação incl., extensão

até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m), inclusive retirada das peças

após a exposição Natalina. 7 und. 

3.2.11 - Instalação e locação rena aramada, medindo aproximadamente 1,60m de altura x 0,50m de largura

x 1,20m de comprimento, produzido em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca com detalhes de

conjuntos  com 100  LEDs na  cor  branco  quente,  medindo  aproximadamente  8,5m de  comprimento,  fio

elétrico branco 2 x 0,5 quente mm², consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v. Incluso aluguel

da  peça,  equipamentos,  materiais  e  mão  de  obra  necessária  para  instalação   incl.,  extensão  até  a

alimentação do sistema e entre as peças (distância  aproximada de 1m), inclusive retirada das peças após a

exposição Natalina. 2 und. 

3.2.12 - Instalação e locação rena aramada, medindo aproximadamente 1,10m de altura x 0,50m de largura

x 1,20m de comprimento, produzido em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca com detalhes de

conjuntos  com 100  LEDs na  cor  branco  quente,  medindo  aproximadamente  8,5m de  comprimento,  fio

elétrico branco 2 x0,5mm², consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v. Incluso aluguel da peça,

equipamentos, materiais e mão de obra necessária para  instalação  incl., extensão até a alimentação do

sistema, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 2 und.

3.2.13 - Instalação e locação rena aramada, medindo aprox. 1,40m de altura x 0,50m de lar gura x 1,30m de

comprimento, produzido em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca com detalhes de conjuntos

com 100 LEDs na cor branco quente, medindo aproximadamente 8,5m de comprimento, fio elétrico branco 2

x 0,5mm², consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v. Incluso aluguel da peça, equipamentos,

materiais e mão de obra necessária para instalação incl., extensão até a alimentação do sistema, inclusive

retirada das peças após a exposição Natalina. 2 und.

3.2.14 - Instalação e locação de peça formato balão de luz tridimensional, c/função interativa (para fotos),

medindo aprox.5,80m de altura por 3,50m de diâmetro. O cesto tem abertura na parte de trás, permitindo

que pessoas de até 1,60m de altura, fiquem de pé em  seu interior para serem fotografadas. O balão é

produzido com as seguintes especificações: parte superior fabricada em metalon 20mm x 20mm, metalon

15mm x 15mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegada e 1/2 x 3/16 polegada, material zincado, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de LED branco, em

PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com

a mangueira na horizontal  que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas

peças ou parede e permite corte a cada 1 metro, tensão de 220v, preenchimento com conjuntos de 90 LEDs
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verdes + 10 LEDs flashing branco, 90% verde fixo e 10% branco pisca 220v, fio elétrico cristal verde 2 x

0,5mm²,  formado por  12 fios  de  cobre  de 0,12mm²,  conjuntos  de LEDs brancos mornos   (luz  de tom

amarelado) fio elétrico cristal transparente 2 x 0,5mm², cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm²,

conjuntos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x 0,5mm², cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm² e

conjuntos de LEDs vermelhos, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm², cabo formado por 12 fios de cobre de

0,12mm². Parte inferior produzida em estrutura de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5mm,

metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm, barra chata de  1/8 x 3/8 polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva  resistente  a  exposições  às  intempéries,  cesto  em  vime  sintético  com  formato  abaloado

resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e adornado com festão

aramado verde, fita de veludo vermelho, laços de veludo vermelho e bolas douradas. Acompanha manual de

montagem, poste metálico e refletor de LED de 50W para iluminação noturna do cesto. Incluso aluguel da

peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para  instalação  incl., extensão até a alimentação

do sistema, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 1 und.

3.2.15 - Instalação e locação de Cenário giratório com movimento motorizado com medida total de 4,00m de

altura x 2,30m de diâmetro, composto por 1 Papai Noel com corneta medindo aproximadamente 2,65m de

altura x 1,30m de comprimento x 1,00m de largura, 1 rena violinista medindo aproximadamente 1,65m de

altura x 1,00m de comprimento x 0,85m de largura, 1 Rena harpista medindo aproximadamente 1,80m de

altura x 0,70m de comprimento x 0,85m de largura, 1 pinheiro medindo aproximadamente 1,10m de altura x

0,40m de comprimento x 0,50m de largura e 1 tambor medindo aprox.1,32m de altura x 2,30m de diâmetro.

Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O

movimento é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo aproximadamente 1,40m de

diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de

obra necessária para instalação incl., extensão até a alimentação do sistema, inclusive retirada das peças

após a exposição Natalina.  1 und.

3.2.16 - Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada família,

medindo aproximadamente 1,55m de altura x 2,50m de largura, produzida em estrutura de barra chata de

1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação

de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro,

com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura luminosa tem potência total aproximada de

352W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl.,

extensão até a alimentação do sistema, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina.1 und.

3.2.17 -  Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada família com

estábulo, manjedoura e cometa, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, produzida
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em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a

exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível

extrusado, de13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura luminosa

tem potência total aproximada de 928W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra

necessária para instalação incl., extensão até a alimentação do sistema, inclusive retirada das peças após a

exposição Natalina.  1 und.

3.2.18 - Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pastor com ovelha

confeccionados separadamente, medindo o conjunto 1,60m de altura x 1,30m de largura, produzida em

estrutura  de  barra  chata  de  1/8  x  3/8  de  polegada,  zincada,  com  proteção  anticorrosiva  resistente  a

exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível

extrusado,  de  13,00mm de  diâmetro,  com 36  micro  lâmpadas  por  metro  na  tensão  de  220v.  A figura

luminosa tem potência total aproximada de 400W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão

de obra necessária para instalação incl.,  extensão até a alimentação do sistema, inclusive retirada das

peças após a exposição Natalina. 1 und.

3.2.19 - Instalação e locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de três reis magos

confeccionados separadamente, medindo o conjunto 1,90m de altura x  2,15m de largura, produzida em

estrutura  de  barra  chata  de  1/8  x  3/8  de  polegada,  zincada,  com  proteção  anticorrosiva  resistente  a

exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível

extrusado,  de  13,00mm de  diâmetro,  com 36  micro  lâmpadas  por  metro  na  tensão  de  220v.  A figura

luminosa tem potência total aproximada de 816W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão

de obra necessária para instalação incl.,  extensão até a alimentação do sistema, inclusive retirada das

peças após a exposição Natalina. 1 und.

3.2.20 - Execução de iluminação micro lâmpadas de led, para exterior, tons branco quente, isolação de

Cabo em cor verde, 220V, cada cordão com 100 lâmpadas, a ser instalada nos caules e galhos de árvores

das praças e canteiros das vias do Centro do município, inclusive extensão do ponto de alimentação ao

pisca,  foto  células  e  demais  materiais,  mão  de  obra  e  equipamentos  necessários  –  Fornecimento  e

Instalação e retirada ao fim do período de exposição – 12.361m.

3.2.21 –  Durante o período da exposição do evento a contratada será responsável pela manutenção da

iluminação em cordão com micro lâmpadas, 220v, para exterior, cor branco quente, incluindo a reposição de

peças danificadas e retirada de material, incl., material, equipamentos e mão de obras necessárias. Será

medido efetivamente o executado, inclusive retirada das peças após a exposição Natalina. 4000m.
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3.2.22 - Iluminação micro lâmpadas de led, para exterior, tons vermelho, isolação de Cabo em cor verde,

220V, cada cordão com 100 lâmpadas, a ser instalada nos caules e galhos de árvores da Praça General

Osório, inclusive extensão do ponto de alimentação ao pisca, foto células e demais materiais, mão de obra e

equipamentos necessários – Fornecimento e Instalação.  Inclusive retirada das peças após a exposição

Natalina.

3.2.23  - Durante o período da exposição do evento a contratada será responsável pela manutenção da

iluminação em cordão com micro lâmpadas, 220v, para exterior, cor branco e vermelho, incl. a reposição de

peças danificadas e retirada de material  incl.materiais,  equipamentos e mão de obra necessários.  Será

medido efetivamente o executado. Inclusive retirada das peças após a exposição Natalina.

3.2.24 - Iluminação da cobertura do passeio da rua do comércio com cortina iluminada de led, e demais

materiais, mão de obra e equipamentos necessários – Fornecimento e Instalação. Inclusive retirada das

peças após a exposição Natalina.

3.2.25 - Instalação e locação de Árvore de natal em estrutura metálica com formato de pinheiro cônico

elaborado por bolas de tela de arame galvanizado com vazios preenchidos por Micro lâmpadas led  branco

quente h= 6 metros.  Incluso aluguel  da peça,  equipamentos,  materiais e mão de obra necessária para

instalação incl., extensão até o ponto de alimentação. Será utilizado tela hexagonal em arame galvanizado,

malha 1 1/2” diâmetro do fio 22 bwg. As bolas terão diâmetro variável de 40 cm a 100. A contratada deverá

apresentar projeto executivo com anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável técnico.

Inclusive retirada das peças após a exposição Natalina.

3.2.26 -  Instalação e locação de Bolas  de natal  em estrutura metálica,  fechamento  em tela  de arame

galvanizado com vazios preenchidos por Micro lâmpadas led branco quente com Ø variados de 60 a 100cm

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl., extensão

até o ponto de alimentação. Tela hexagonal em arame galvanizado, na malha 1 1/2” diâmetro do fio 22 bwg.

A contratada deverá apresentar uma peça de amostra para aprovação. Inclusive retirada das peças após a

exposição Natalina.

3.3   – I  LUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM PR  ÉDIOS HISTÓRICOS E OUTROS   (IGREJA DA MATRIZ,  

IGREJA SANTA LUZIA, IGREJA DO CARMO, CASA LARANGEIRA, CÂMARA MUNICIPAL, SEDE

DA  PREFEITURA,  CASA  DA  CULTURA,  CASARÃO  TURISANGRA  E  EMBARCAÇÕES

ANCORADAS NO CAIS DE SANTA LUZIA):

3.3.1 - Iluminação com mangueiras led no tom branco quente, 220V (exterior),  incl.  pugles, conectores,

emendas, cabos de ligação e demais mão de obra e materiais necessários e equipamentos para aplicação
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em prédios,  igrejas e embarcações Cais Santa Luzia. Fornecimento e Instalação. Inclusive retirada das

peças após a exposição Natalina.

3.3.2 - Manutenção do sistema durante o período de exposição, retirada Inclu., materiais, mão de obra e

equipamentos necessários. Inclusive retirada das peças após a exposição Natalina.

3.3.3 – Serão instalados mangueiras  de led  nos contornos das portas  e janelas dos prédios  históricos

localizados no Centro da cidade: Igreja da Matriz, Igreja Santa Luzia, Igreja do Carmo, Casa Laranjeira,

Câmara Municipal, Sede da Prefeitura, Casa da Cultura, Casarão TurisAngra e embarcações ancoradas no

Cais de Santa Luzia. 

Ao final do período de exposição todo o material será removido das fachadas dos prédios.

3.4   – ADMINISTRAÇÃO LOCAL:  

3.4.1 - Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais. 

3.4.2  – Unidade  ref.  p/  compl.  adm local,  consid:  consumo água,  tel.  energia  elétrica,  mat.  limpeza  e

escritório,  computadores,  licença  obra,  moveis  e  utensílios,  ar  cond.  bebedouro,  art,  rrt,  fotografias

uniformes, diárias, exames admissionais periódicos e demissionais.

4 - DA PROPOSTA/CONTRATAÇÃO:

4.1. A proposta deverá ser válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega ao pregoeiro.

5. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços solicitados deverão ser executados no Centro de Angra dos Reis, conforme local indicado

na Ordem de Serviço a ser expedida pela Superintendência de Urbanização, Parques e Jardins.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1.  O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota de

Liquidação, sendo esta condicionada à apresentação do documento de cobrança na Fundação de Turismo

de Angra dos Reis, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, mediante crédito em conta-

corrente da CONTRATADA.

6.2. A Administração reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento, se os serviços executados estiverem

em desacordo com as especificações constantes do Edital da Tomada de Preços.
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6.3.  DO  PROCEDIMENTO  PARA EMISSÃO  DE  NOTA FISCAL  ELETRÔNICA DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ:

6.3.1.  A Licitante  vencedora  fica  obrigada  a  emitir  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  -  NFSe,  para

pagamento do objeto desta licitação (que está sujeito à tributação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer

Natureza -  ISS), devendo, para isso, as empresas que não tenham sede no Município de Angra dos Reis

providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da expedição da Nota de Empenho, o “Cadastro

Mobiliário de Contribuintes” -  CMC, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria Municipal de

Fazenda  do  Município  de  Angra  dos  Reis/RJ,  telefone  (24)  3365-4259,  disponibilizado  no  endereço

eletrônico: <https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/ login.aspx>, de acordo com o disposto no Art.

1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 e Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de

dezembro de 2011.

7. DAS OBRIGAÇÕES

7.1. DA CONTRATADA:

7.1.1. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto, nos limites fixados no Art. 65, § 1º da Lei Federal nº

8666/93.

7.1.2. Credenciar, junto à Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra, funcionário que atenderá às

Ordens de Serviços, objeto do presente Edital da Tomada de Preços.

7.1.3. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da Fundação de

Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra.

7.1.4. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, cumprindo rigorosamente as descrições

contidas no Edital da Tomada de Preços.

7.1.5. Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE.

7.1.6. Ficar à disposição da CONTRATANTE durante o período de execução do serviço.

7.1.7. Possuir seguro contra terceiros, independente do seguro obrigatório, de modo a reparar os prejuízos

físicos e/ou materiais que, porventura, possam ocorrer durante a execução dos serviços, cuja companhia

seguradora será de escolha da CONTRATADA.

7.1.8. Ficarão por conta da CONTRATADA todos os impostos, taxas, seguros, transportes, materiais de

higienização e demais custos necessários a completa disponibilização do objeto.

7.1.9. Providenciar transporte (s) em toda execução dos serviços.
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7.1.10. A CONTRATADA deverá obter o consentimento prévio e por escrito do MUNICÍPIO antes da eventual

publicação ou divulgação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relativos aos serviços

executados de acordo com a presente;

7.1.11.  Competirá à CONTRATADA a admissão de pessoal, correndo por sua conta, também, os encargos

sociais, seguros, insalubridade, periculosidade e demais exigências das Leis Trabalhistas;

7.1.12. Os trabalhadores admitidos deverão possuir capacidade técnica e/ou física adequada aos serviços;

7.1.13.  Caberá à CONTRATADA o fornecimento dos itens abaixo relacionados, cujo custo deverá estar

previsto no preço final:

7.1.13.1 Fornecimento de todo o EPI (Equipamento de Proteção Individual) convencional necessário “a

execução dos serviços de acordo a cada profissional”;

7.1.14.  Fazer  seu  pessoal  estar  uniformizado,  usando  EPI’s  e  portanto  os  respectivos  crachás  de

identificação, fornecidos pela CONTRATADA;

7.1.15.  A CONTRATADA deverá  responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  no

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e/ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou

de seus prepostos, independente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

7.1.16. Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para

outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

7.1.17.  A CONTRATADA é responsável  direta  e exclusivamente  pela locação do objeto  desta  licitação e

consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dela,

venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros;

7.1.18. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas

decorrentes da execução do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,

previdenciárias,  trabalhistas,  fundiárias;  enfim,  por  todas  as  obrigações  e  responsabilidades,  por  mais

especiais que sejam e mesmo que não expressas no CONTRATO;

7.1.19.  A CONTRATADA manterá  durante  toda a  execução do  CONTRATO, em compatibilidade com as

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

7.1.20. Substituir imediatamente funcionários ou operadores de máquinas/equipamentos que não atendam

aos requisitos técnicos profissionais ou que venham a denegrir com a sua conduta à Administração Pública,

bem como desacatar aos demais funcionários;
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7.1.21. Nos casos em que a dispensa de funcionários suscitar ações na justiça, não caberá ao MUNICÍPIO

nenhuma responsabilidade;

7.1.22. Caberá a licitante vencedora, quando do momento da assinatura do contrato, comprovar que detém

em  seu  quadro  de  funcionários,  os  profissionais  de  nível  superior  detentor  dos  atestados  técnicos

apresentados;

7.1.23. Obriga-se ainda a contratada:

a) A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

suas obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93;

b) A licitante vencedora reconhece força executiva ao instrumento de contrato a ser celebrado,  podendo

valer-se a Administração Pública, independente de prévia notificação, na execução judicial direta do mesmo

e/ou de outras ações cabíveis para fins de reembolso dos valores eventualmente despendidos a título de

condenação, solidária ou subsidiária;

c)  Responsabilizar-se  por  qualquer  imprudência,  negligência  ou imperícia por  parte de seus funcionários

durante a execução dos serviços;

d) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços
ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante;

e) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticadas por seus prestadores de

serviços na execução dos serviços contratados;

f) O prazo para início dos trabalhos ocorrerá a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, expedida pela

Superintendência de Urbanização Parques e Jardins. 

g) A empresa obriga-se a manter nas mesmas condições os serviços executados durante todo o período do

evento, especificamente na manutenção dos materiais eventualmente danificados e/ou queimados.

h) A empresa deverá apresentar o projeto das figuras ornamentais a serem locadas para prévia aprovação da

fiscalização;

i)  Executar a instalação elétrica das peças ornamentais na rede de iluminação bem como proceder todas as 
autorizações necessárias junto aos órgãos competentes.
   
7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE:

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) – Centro
CEP: 23.900-502 – Angra dos Reis/RJ.

(24) 3367-7866 / 3367-7518
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 13 de 21



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Tomada de Preços nº 001/2019/FTAR

7.2.1 –  Certidão de Registro da empresa e de seu (s) responsáveis técnico (s) Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia – CREA. Com indicação do objeto social, compatível com objeto desta licitação.

Caso a empresa não seja sediada no estado, apresentará no momento de assinatura contratual, visto no

Conselho Regional do Rio de Janeiro;

7.2.2- Comprovação de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a entrega da

proposta, profissionais de nível superior, com formação em engenharia elétrico e/ou eletricista devidamente

reconhecido  pelo CREA, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, devidamente registrado(s) no órgão competente da

região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão

ou entidade da Administração Pública, ou ainda para empresa privada, que não o próprio licitante, serviço,

em conformidade com a parcela de maior relevância técnica que é: 

− Execução de Iluminação decorativa urbana em ambientes externos, em vias e/ou praças.

7.3 DA CONTRATANTE:

7.3.1. Promover o acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as

condições exigidas no Edital da Tomada de Preços.

7.3.2. Avaliar a qualidade dos serviços prestados por ocasião pela CONTRATADA.

7.3.3.  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA,  de  acordo  com  as  condições  de  preços  e  prazos

estabelecidos no Edital da Tomada de Preços.

7.3.4. Emitir a Ordem de Serviço e/ou Empenho, devendo conter a identificação da Unidade Requisitante, o

número do Processo Administrativo, a identificação da CONTRATADA, a especificação do item, quantidade,

data, horário e endereço de prestação do serviço, que será expedida por qualquer meio de comunicação

que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

7.3.5. Rejeitar o serviço no todo ou em parte, caso constate irregularidades com respeito à qualidade do

mesmo, determinando que seja refeito, rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

7.3.6. Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e correto

cumprimento da prestação do serviço.

7.3.7. Exercer a Fiscalização da contratação.
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7.3.8. Reservar à fiscalização da TurisAngra o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Termo de Referência e em tudo o mais que se relacione

com o Objeto do Edital da Tomada de Preços, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE.

7.3.9. Solicitar os serviços da empresa vencedora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas

contadas da data fixada para o evento.

8. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. A Fiscalização e o Gerenciamento da contratação caberá a funcionário formalmente designado pela

Superintendência  de  Urbanização,  Parques  e  Jardins,  que  determinará  o  que  for  necessário  para  o

cumprimento  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela  CONTRATADA,  bem  como  a

regularização de faltas, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento,

pelo seu substituto,  bem como o  Decreto Municipal  nº  10.858/2018,  que versa sobre  fiscalização  de

contratos, quando forem pertinentes a contratação.

8.2. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,

omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo mais que se relacione com o objeto,

desde que não acarrete ônus para a Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra ou modificação

da contratação.

8.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Superintendência de Urbanização, Parques

e  Jardins  deverão  ser  comunicadas  formalmente  pela  CONTRATADA  à  autoridade  administrativa

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

8.4.  A CONTRATADA deverá  aceitar,  antecipadamente,  todos  os  métodos  de  inspeção,  verificação  e

controle  a  serem  adotados  pela  fiscalização,  obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos,

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade.

8.5.  A existência  e a atuação da fiscalização,  em nada restringem a responsabilidade única,  integral  e

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas

perante a Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra ou perante terceiros, do mesmo modo que

a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade

da TurisAngra ou de seus prepostos,  devendo,  ainda,  a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades

previstas, proceder o ressarcimento imediato à TurisAngra, dos prejuízos apurados e imputados a falhas em

suas atividades.

9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEUS PRAZOS E DAS SANÇÕES
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9.1. A prestação dos serviços, objeto da presente Tomada de Preços, atenderá às seguintes exigências:

9.1.1.  A CONTRATADA obriga-se a prestar  os serviços  nos locais  e  datas assinaladas nas Ordens de

Serviço,  as quais deverão ser emitidas pela Superintendência de Urbanização,  Parques e Jardins,  com

antecedência 15 (quinze) dias corridos, contados da data fixada para o evento;

9.1.2. A CONTRATADA fica subordinada ao cumprimento integral dos Anexos que acompanharão o presente

Edital da Tomada de Preços.

9.1.3. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos/encargos para a prestação do serviço,

alimentação,  transporte,  hospedagem,  entre  outros,  não  cabendo  à  CONTRATADA  reclamações  ou

alegações de que algum componente foi omitido, ou de algum empecilho não considerado.

9.1.4. O aceite do setor competente da TurisAngra, não exclui a responsabilidade do prestador por vícios de

qualidade ou técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas no presente Edital da Tomada

de Preços e verificadas posteriormente.

9.1.5. O prazo da(s) montagem(ns) do(s) Item(s) descrito(s) no item 1.1 deste Termo de Referência, no local

e quantitativo de sua(s) diária(s), será(ão) apontado(os) na Ordem de Serviço e/ou Empenho, que deverá

ser emitida pela TurisAngra, com antecedência de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes a data de

realização evento, podendo ser continente.

9.1.6. Após a montagem do(s) Item(s) mencionado(s) no subitem anterior, o setor competente da TurisAngra

verificará a quantidade e as características do objeto licitado e, caso estejam em conformidade, será(ão)

o(s) mesmo(s) recebido(s).

9.1.7. Serão reprovados e, consequentemente, colocados à disposição do respectivo prestador de serviço,

o(s)  Item(s)  contratado(s)  que  não  for(em)  compatível(is)  com a  característica  exigida  no  objeto  desta

Tomada de Preços e estiverem em estado inapropriado para utilização.

9.1.8. A CONTRATADA será sempre a única responsável pelo transporte do(s) Item(s) descrito(s) acima.

9.1.9. A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstos neste Edital facultará

à Administração exigir perdas e danos nos termos dos Artigos 402 a 405, do Código Civil Brasileiro.

9.1.10. Além das sanções referidas no  subitem  9.1.9, anterior, o Licitante inadimplente estará sujeito às

penalidades previstas na legislação que regerá o certame licitatório, bem como as sanções previstas na Lei

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e legislação complementar, sem prejuízo na aplicação das

sanções administrativas previstas neste Edital da Tomada de Preços.
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10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

I) cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o plano de

recuperação  extrajudicial,  bem  como,  tenha  concordata  concedida,  em  concurso  de  credores,  em

dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que

seja sua forma de constituição;

II)  suspensos  temporariamente  de  participação  em  licitação  e  impedidos  de  contratar  com  a

Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

III) declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta

ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

VI)  constituídos  sob  a  forma  de  cooperativas  que  configurem  intermediação  de  mão  de  obra

subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do

MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis, 03 de outubro de 2019.

__________________________________________

Carimbo e assinatura do responsável

Aprovo, em ______ de ___________ de 2019.

________________________________________

Carimbo e assinatura do Presidente da TurisAngra
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METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

1-   I  LUMINAÇÃO ORNAMENTAL DAS VIAS E AVENIDAS   (AV. CARAVELAS, AV. AYRTON SENNA, AV.  

JULIO MARIA E RUA CORONEL CARVALHO)  :  

1.1- Instalação e locação figura bidimensional com formato em movimento de fogos de artifícios - 11 und. 

Considerando 1 und para cada 11 postes existentes.

1.2- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com estrelas - 13

und.

Considerando 1 und para cada 13 postes existentes.

1.3- Instalação e locação figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos com  pingente

- 26 und.

Considerando 1 und para cada 26 postes existentes.

1.4- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Estrelas com raios - 15

und.

Considerando 1 und para cada 15 postes existente

1.5- Instalação e locação figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos com pingente

- 20 und.

Considerando 1 und para cada 20 postes existente

1.6- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos -

4 und.

Considerando 1 und em 4 trechos transversais da Rua do Comércio (início, próximo ao Banco do Brasil,

próximo ao Largo da Matriz e no final da Rua).

2-    I  LUMINAÇÃO  ORNAMENTAL  EM  PRAÇAS  E  CANTEIROS  DE  VIAS    (PRAÇA  GENERAL  

OSÓRIO, PRAÇA AMARAL PEIXOTO,   PRAÇA NILO PEÇANHA, PRAÇA CODRATO  DE VILHENA,  

LARGO  LOPES  TROVÃO,  PRAÇA ZUMBI  DOS  PALMARES,  AV.  JULIO  MARIA,  AV.  AYRTON

SENNA)  :  
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2.1- Instalação e locação de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas e arabescos - 1

und na Praça General Osório.

2.2- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela de cinco pontas -

300 und 

Considerando 50 peças por árvore - 6 x 50 = 300

2.3 - Instalação e locação de bolas de natal amarela em copa de árvores - 6 und.

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena

2.4- Instalação e locação de bolas de natal vermelha - 6 und.

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena

2.5- Instalação e locação de bolas de natal azul - 6 und.

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena.

2.6- Instalação e locação de bolas de natal verde - 7 und.

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena.

2.7- Instalação e locação bola de natal amarela com pintura de arabescos - 6 und. 

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena.

2.8- Instalação e locação bola de natal azul com pintura de arabescos - 6 und. 

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena.

2.9- Instalação e locação bola de natal verde com pintura de arabescos - 7 und. 

Instalação na copa da Praça Codrato de Vilhena.

2.10- Instalação e locação rena aramada - 2 und. 

Instalação no canteiro da Praça General Osório, próximo a Rua da Conceição.

2.11- Instalação e locação rena aramada - 2 und.

Instalação no canteiro da Praça General Osório, próximo a Rua do Comércio.

2.12- Instalação e locação rena aramada - 2 und.
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Instalação no canteiro da Praça General Osório, próximo a Rua Frei Inácio.

2.13- Instalação e locação de peça formato balão de luz tridimensional - 1 und.

Instalação no canteiro da Praça General Osório, próximo ao playground.

2.14- Instalação e locação de Cenário giratório com movimento motorizado - 1 und.

Instalação no canteiro da Praça General Osório, próximo a Rua da Conceição.

2.15- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada família -1 und.

Instalação na Praça Largo da Matriz.

2.16- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada família com

estábulo -  1 und.

Instalação na Praça Largo do Carmo (Praça Dom Vital Wilderink)

2.17- Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pastor com ovelha

confeccionados separadamente - 1 und.

Instalação na Praça Largo do Carmo (Praça Dom Vital Wilderink)

2.18- Instalação e locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de três reis magos

confeccionados separadamente - 1 und.

Instalação na Praça Largo do Carmo (Praça Dom Vital Wilderink)

2-19 Execução de iluminação micro lâmpadas de led – 12.361m.

Memória de cálculo tabela em anexo.

2.20- Manutenção de iluminação em cordão com micro lâmpadas cor branco  – 4000m.

Percentual de reposição considerando vandalismo (1/3 do instalado 12.361) ± 4.000m

2.21 -Iluminação micro lâmpadas de led, para exterior, tons vermelho, isolação de Cabo em cor verde, 220V,

cada cordão com 100 lâmpadas, a ser instalada nos caules e galhos de árvores da Praça General Osório.

Memória de cálculo tabela em anexo.

2.22- Manutenção da iluminação em cordão com micro lâmpadas, 220v, para exterior vermelho.

Percentual de reposição considerando vandalismo (1/3 do instalado 560) ± 300m
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2.23 - Iluminação da cobertura do passeio da rua do comércio com cortina iluminada de led, e demais

materiais.

720 x 2,50 = 1.800m²

2.24 -  Instalação e  locação de Árvore  de natal  em estrutura  metálica  com formato de pinheiro  cônico

elaborado por bolas de tela de arame galvanizado.

1 und instalada no Cais de Santa Luzia. 

2.25 - Instalação e locação de Bolas de natal em estrutura metálica.

10 und instaladas ao lado da árvore no Cais de Santa Luzia.

2.26- Instalação e fornecimento de Árvore Natal em formato de Cerejeira Leds - 50 und.

Considerando 5 canteiros da Praça General Osório, serão instaladas 10 por canteiro.

3 -    I  LUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM PR  ÉDIOS HISTÓRICOS E OUTROS    (IGREJA DA MATRIZ,  

IGREJA SANTA LUZIA, IGREJA DO CARMO, CASA LARANGEIRA, CÂMARA MUNICIPAL, SEDE

DA  PREFEITURA,  CASA  DA  CULTURA,  CASARÃO  TURISANGRA  E  EMBARCAÇÕES

ANCORADAS NO CAIS DE SANTA LUZIA):

3.1 - Iluminação com mangueiras led no tom branco quente, 220V (exterior)

Memória de cálculo em anexo.

3.2 - Manutenção do sistema Iluminação com mangueiras led durante o período de exposição.

Reposição estimada de aproximadamente 25% considerando vandalismo. (25% de 8.330 = 2.000)
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