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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Licitações

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2020. A Prefeitura Municipal de Tangara�  da Serra do
Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurí�dico e considerando a legalidade do procedimento,
julgamento, habilitaça o e resultado relativo a"  licitaça o, modalidade Prega o Eletro# nico  nº 076/2020:  PREGÃO
PRESENCIAL do  tipo  MENOR  PREÇO  GLOBAL, objetivando  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  ORGANIZAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DE  EVENTOS,  PARA  REALIZAÇÃO  DO  EVENTO
“NATAL  ILUMINADO  2020”  DO  MUNICÍPIO  DE  TANGARÁ  DA  SERRA,  INCLUINDO  FORNECIMENTO
DOS  MATERIAIS  NECESSÁRIOS À  PRODUÇÃO  E  EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS,  conforme  especificaço es
contidas  no Termo de Refere# ncia,  Anexos II  e  III,  parte Integrante do Edital ,  torna pu� blico o resultado e
homologaça o  do  certame  acima  referido,  o  qual  tambe�m  podera�  ser  acessado,  atrave�s  do  link:
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/.Tangara�  da  Serra-MT,  23.10.2020.  Márcio  de
Oliveira Lopes - Pregoeiro Oficial – Portaria nº 874/2020.

FORNECEDOR REGISTRADO:  SOUL HAPPY MARKENTING - KLEITON RODRIGUES DA SILVA

ITEM COD.TCE
TÚNEL DA RUA 26 / FEIRA DO

PRODUTOR 
MEDIDA QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01
350555-31

Instalaça o, manutença o e fornecimento da
iluminaça o  (com  aquisiça o  de  material
necessa� rio)  para a formaça o  de um tu� nel
conforme  projeto  apresentado  pela
SECULTUR.  O  Tu� nel  deve  ser  todo
iluminado  utilizando:  Conjunto  de  luzes
com 100 LED´s nas cores fio cristal branco
frio e fio cristal lila� s intercaladamente, com
30cm de dista# ncia, somando 38 fileiras (19
de  cada)  e  totalizando  2850  metros
(1425m de cada cor);  e  35 pingentes em
formato de flocos de neve. Toda a estrutura
devera ser montada a fixada utilizando 210
metros de cabo de aço (1/8=3,18mm), 200
metros de cabo de aço (1/4=6,35mm), e 40
Clip para cabo de aço ¼ Pol. com 2 peças
conforme o projeto apresentado,  entre as
Ruas Anto# nio Hortolani (Rua 09) e Anto# nio
Jose�  da Silva (Rua 07). A fixaça o devera�  ser
feita  utilizando  a  estrutura  da  Feira  do
Produtor  e  os  postes  de  iluminaça o
pu� blica,  de  modo  que  a  mesma  devera�
estar travada para garantir a segurança dos
visitantes, com fornecimento de ART.

UN 01 35.247,33 35.247,33

ITEM COD.TCE ROTATÓRIA DO ATACADÃO MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

02
00064151

Manutença o,  instalaça o  com fornecimento
de materiais de um chafariz, Altura 5,00m
Largura  5,50m,  profundidade  5,50m,
iluminado  com  mangueira  incandescente
na  cor  branco  frio  e  cascatas,  de  acordo
com a aprovaça o da SECULTUR.

UN 01 1,762,36 1,762,36

ITEM COD.TCE CENTRO CULTURAL  - ITEM 04 A 06 MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

03
00048821

ESPAÇO  BOTA  DO PAPAI  NOEL:  Limpeza,
restauraça o  (fornecimento  de  material
conforme  necessa� rio),  montagem  e
instalaça o  de  mangueira  de  LED  na  cor
branco  frio,  contornando  toda  a  Bota,
conforme orientaça o da SECULTUR. 

UN 01 1.409,89 1.409,89

04
179526-01

ESPAÇO  AL RVORE  DE  LUZ:  Montagem,
instalaça o  (fornecimento  de  material
conforme  necessa� rio)  e  manutença o  da
iluminaça o da AL rvore de Luz, mangueira de
Led nas cores originais,  conforme projeto
SECULTUR.

UN 01 2.920,49 2.920,49

05 179525-2 

Aquisiça o e instalaça o sobre a fachada de
um  Papai  Noel  violeiro  em  fibra  vidro,
medindo 1,80 de altura conforme o projeto
aprovado pela SECULTUR.

UN 01 3.650,61 3.650,61

ITEM COD.TCE PRAÇA DA BÍBLIA MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)
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06
179470-11

Restauraça o,  limpeza  e  instalaça o  da
decoraça o  natalina  (guirlandas  com
pingente,  festa o,  espetos  para  jardim,
arabescos,  ramas,  paine� is  iluminados)
fornecida  pela  SECULTUR  nos  02
pergolados  e  nos  canteiros  da  praça,
conforme projeto da SECULTUR.

UN 01 2.517,66 2.517,66

07
000270952

Aquisiça o  de  Conjunto  de  luzes  com  100
LED´s - blindado e instalaça o em 32 (trinta
e dois) postes de iluminaça o,22 a� rvores e 2
pergolados da praça, de forma a envolver
toda extensa o do poste e hastes das luzes,
medindo 5cm de dista# ncia entre uma volta
e  outra.  Aquisiça o  de  festa o  e  laços
vermelhos, e instalaça o  na parte  superior
dos 32 postes.

METRO 600 7,61 4.566,00

ITEM COD.TCE
PRAÇA DOS PIONEIROS 

“Cena� rio Prese� pio”
MEDIDA QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

08
421188-01

Fornecimento  de  materiais  necessa� rios
para a instalaça o de estrutura inclinada (4
m x 4 m), inclinaça o 30 graus,sobre o palco
da  praça  para  a  montagem  do  prese�pio
(peças  fornecidas  pela  SECULTUR),  com
isolamento de acesso, conforme projeto da
SECULTUR.

UN 01 3.852,03 3.852,03

09
350440-91

Restauraça o  e  instalaça o  de  estrela
cadente  na  platibanda  frontal  do  Palco,
com iluminaça o em LED na cor branco frio,
conforme projeto da SECULTUR.

UN 01 1.233,65 1.233,65

10
429167-01

Confeccionar e instalar painel de fundo, no
palco, com 48 peças de madeirite (1,5cm),
sendo 13,20 de largura com 4,40 de altura,
fixados  em  madeiras,  revestido  com  arte
(aprovado  pela  SECULTUR).   “gruta  de
pedras”, conforme projeto da SECULTUR

UN 01 6.168,28 6.168,28

11
297951-92

Aquisiça o  e  instalaça o  de  iluminaça o  em
LED, na cor  branco frio,  nos  03 arcos  de
acesso a Praça . METRO 500 8,38 4.190,00

12
147511-81

Restauraça o  de  imagens/esculturas  do
prese�pio. UN 03 271,90 815,70

ITEM COD.TCE ROTATÓRIA DO CRISTO  MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

13
000220072

Aquisiça o  e  instalaça o  (incluso  parte
ele� trica)  de  50m  de  fita  de  LED  na  cor
branco quente para iluminaça o do Cristo.

METRO 50 15,86 793,00

14
216442-61

Fornecimento de material  para fixaça o de
03  po� rticos  (fornecidos  pela  SECULTUR)
em  forma  de  tria# ngulo,  todos  fixos  com
estacas e cabos de aço, com fornecimento
de ART, conforme projeto da SECULTUR. 

UN 1 4.028,26 4.028,26

ITEM COD.TCE
ROTATÓRIA DA LIONS e AV. ISMAEL JOSÉ
DO NASCIMENTO 

MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

15
216442-61

Manutença o,  instalaça o  com fornecimento
de materiais necessa� rios para decoraça o de
a� rvores  natalinas  na  Rotato� ria  do  Lions
com   a  Ismael  Jose�  do  Nascimento,
conforme  projeto  fornecida  pela
SECULTUR, com fornecimento de ART.

UN 10
289,52 2.895,2

16
216442-61

Instalaça o e construça o de 6 (seis) sapatas
com fornecimento de material para fixaça o
de  03  po� rticos  (fornecidos  pela
SECULTUR), fixado em forma de tria# ngulo,
todos  instalados  com  estacas  e  cabos  de
aço, Conforme projeto da SECULTUR, com
fornecimento de ART.

UN 01 4.154,15 4.154,15

17 00048821 Restauraça o  e  instalaça o  de  um  anjo  de
fibra,  contornado  em  LED  branco  frio,

Un 01 327,29 327,29
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conforme orientaça o da SECULTUR.

ITEM COD.TCE ROTATÓRIA CENTRAL  MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)

VALOR

TOTAL (R$)

18
368084-32

Aquisiça o,  instalaça o  e  fornecimento  de
1150 Metros metros Conjunto de luzes com
100 LED´s  na cor branco frio,  no formato
vertical com espaçamento de 15 cm, altura
de 5 metros nas 21 palmeiras, e formando
uma  rede  entre  as  palmeiras  e  o  poste
central, conforme projeto da SECULTUR.

METRO 2500 7,61 19.025,00

19
000154471

Limpeza  restauraça o  e  instalaça o,   de  28
Bolas (fornecidas pela SECULTUR), fixadas
no  poste  central  da  rotato� ria,  de  acordo
com  o  projeto  da  SECULTUR,  fixada  com
arame (material resistente), e instalaça o de
4  refletores  (fornecido  pela  SECULTUR)
iluminando  as  bolas  fixadas  no  poste
central,  de  acordo  com  o  projeto  da
SECULTUR.

UN 1 1.258,83 1.258,83

20
282970-32 instalaça o  de  1000  metros  de  cabo   PP.

2,5mm em 21 Estrela Cadente.
METRO 1000 M 5,49 5.490,00

21
000100712

Aquisiça o  e  fornecimento  de cabo de  aço
1/8=3,18  mm  e  demais  materiais
necessa� rios  para  fixar  e  instalar  no  alto
(cabo  de  aço),  entre  as  palmeiras  21
estrelas fornecidas pela SECULTUR.

METRO 500 M 4.00 2.001,54

22
366033-82

Aquisiça o  e  instalaça o  de 08 (oito)  tubos
snowfall LED de 80cm para cada palmeira
(21) (entre as folhas), conforme projeto da
SECULTUR.

UN 168 31,94 5365,92

ITEM COD.TCE PAÇO MUNICIPAL  MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALORTOTAL

(R$)

23
421188-01

ESPAÇO NOEL:  Fornecimento de materiais
necessa� rios para a instalaça o de estrutura
de 80 cm em madeira (2,5 M x 3,0 M) sobre
a  sacada  da  fachada  do  Paço),  conforme
projeto da SECULTUR.
Montagem  do  cena� rio  sobre   a  estrutura
das peças contendo Poltrona do Papai Noel,
caixas de presentes, 02 Bonecos de neve e
tapete  vermelho,  fornecidos  pela
SECULTUR, 

UN 1 3.600,26 3.600,26

24 179525-2 

Aquisiça o  e  fornecimento  de  01  PAPAI
NOEL SENTADO em fibra de vidro (o qual
devera�  ser  adaptado  na  poltrona)  –
conforme orientaça o da SECULTUR.

UN 1 3.499,55 3.499,55

25
147242-91

Manutença o,  fornecimento  de  materiais
necessa� rios  e  instalaça o  da  “MAQ OS  EM
ORAÇAQ O” (peça fornecida pela SECULTUR) UN 1 276,94 276,94

26
366033-82

Aquisiça o  e  instalaça o  de  margueira  de
LED  nas  cores  verde  (150  metros)  e
vermelho  (150  metros)  metros  a  ser
instalada  na  fachada  e  em  formato  de
cortina, conforme projeto da SECULTUR.

METRO 300 9,38 2.184,00

ITEM  COD.TCE
AVENIDAS BRASIL E TANCREDO DE A.

NEVES                             
MEDIDA QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR

TOTAL (R$)
27 350440-91 Restauraça o  com  fornecimento  de

material,  decoraça o  com  mangueira  de
RGB  nas   superpostes   com  110  peças
decorativas  (Estrelas)  em  formato  de

UN  110 73,92 8131,20
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Estrela  Cadente  cedidas  pela  SECULTUR.
Sera o  instaladas  nos  superpostes  das
Avenidas Brasil e Tancredo, os locais sera o
definidos pela SECULTUR.

28
350440-91

Estrela Cadente: instalar,  em altura me�dia
de  5  metros,  e  ligados  na  rede  de
iluminaça o pu� blica nos canteiros ou locais
mais  pro� ximos,  utilizando  muck,  e
profissionais  qualificados  com  EPI  para
execuça o dos serviços.

UN 110 177,38 19.511,80

29
386817-62

Estrela  Cadente:  fornecimento  de
mangueira  de  LED  blindado  RGB  13mm,
220v. (25m por estrela, sem emenda)

METRO 2500 8,30 20.750,00

30
350440-91

Estrela  Cadente:  fornecimento  de  cinta
auto  travante  com  no  mí�nimo  30cm  de
comprimento,  na  cor  branca  e  de  boa
qualidade,  a  serem  utilizadas  na  fixaça o
das mangueiras de LED RGB nas estruturas
(Pacotes com 100 unidades).

UN 500 14,59 7.295,00

31
347031-81

Estrela Cadente: fornecimento de jogos de
braçadeira  circular  4x38x  240mm  para
fixaça o das peças decorativas.

UN 10 23,35 253,5

32
75066-21

Estrela  Cadente:  fornecimento  de  150
parafusos de aço 8x3/4 com porcas, mais 2
(duas)  arruelas  (para  cada  parafuso)  lisa
zincada aba larga 3/8 para fixaça o.

UN 150 6,54 981,00

ITEM COD.TCE NOEL MÓVEL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

33
00080881

Fornecimento  de  figurino  completo
tema� tico  (duende),  de  acordo  com
orientaço es da SECULTUR.

UN 2 188,82 377,64

34
000192761

Fornecimento  de  roupa  tema� tica  tipo
cocheiro para o motorista do Noel Mo� vel.
De acordo com orientaço es da SETUR.

UN 1 125,88 125,88

35
000110861089

Contrataça o  de  01(uma)  ator  do  sexo
masculino  com  caracterí�sticas  peculiares
do  personagem  Papai  Noel,  onde  devera�
usar  traje  tí�pico,  sendo  alegre,  receptivo,
carisma� tico,  devendo estar  disponí�vel  das
18 horas ate�  a" s 22 horas.

DIARIA 23 133,43 3.068,89

36
000110861089

Contrataça o  de  2  pessoas  para  funça o  de
animador  de  pu� blico  devendo  estar
disponí�vel  das  18  horas  ate�  a" s  22  horas.
(trabalho em  dias  alternados).  De acordo
com orientaça o da SECULTUR.

DIARIA 23 120,84 2.779,32

37 401803-6 

Aquisiça o,  fornecimento  de  materiais  e
ma o de obra para adaptaça o na carroceria
do  veí�culo  para  apresentaço es  musicais.
Inclusa o  de  minipalco,  reposiço es  e
retiradas  de  poltronas,  conforme  projeto
da SECULTUR.

UN 1 5.790,63 5.79,63

38
252411-21089

Contrataça o  de  Motorista  com  CNH
Categoria D e qualificaça o para transporte
de passageiros para dirigir o Noel Mo� vel no
perí�odo de 01 a 23 de dezembro de 2020,
estando  disponí�vel  entre  a" s  18:00h  e
22:00h,  de  acordo  com  a  organizaça o  e
cronograma da SECULTUR.   

DIAL RIA 23 166,16 3.821,68

39
345288-31 Limpeza,  restauraça o  e  pintura  da

caracterizaça o da barba do Noel Mo� vel. UN 1 1.100,93 1.100,93

40
366033-82

Aquisiça o, fornecimento e instalaça o de fita
LED chata:
Gorro  e  pompom:  vermelho  (30m)  e
branco frio (3m)
Barba,  bigode e sobrancelhas:  branco frio
(40m)
OL culos: branco quente (20m)
Contorno  das  figuras  natalinas  da
carroceria: branco frio (120m)
Substituiça o  as  fitas  existentes  na
carroceria: branco frio (100m)

METRO 313 15,61 4.885,93

41 Aquisiça o e instalaça o de estrobos por todo UN 60 27,69 1.661,40
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veí�culo.

42
418462-91 Aquisiça o  e  fornecimento  de  fonte  com

cabo de energia para fita de LED chata.
UN 6 52,87 317,22

43
369765-71

Aquisiça o  e  fornecimento  e  instalaça o  de
conjunto  de  sonorizaça o  contendo,  mix,
microfone, mo� dulos de pote#ncia,  conjunto
de alto falantes,  twiters,  cornetas.

UN 1 3.247,79 3.247,79

44 215320-3 
Manutença o dia� ria do gerador de energia e
meca# nica do veí�culo

UN 1 1.636,48 1.636,48

45 0002806 
Contrataça o  de  mu� sicos  e  cantores  para
apresentaço es  dia� rias,  conforme
orientaça o da SECULTUR.

CACHER 60 113,9 6.797,40

46 308715-8 

Contrataça o de um te� cnico de som – apoio
e  manutença o  dos  equipamentos,
conforme a necessidade das apresentaço es
musicais do dia.

DIAL RIA 23 120,84 2.779,32

ITEM COD.TCE
ROTATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA

HYUNDAI                                                                
MEDIDA QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

47
000192771

Manutença o,  fornecimento  de  materiais
necessa� rios  e  instalaça o  da  “MAQ OS  EM
ORAÇAQ O” (peça fornecida pela SECULTUR)

UN 1 276,94 276,94

ITEM COD.TCE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

48
000188551

Manutença o  e  montagem  de  01  Bala o
(peça fornecida pela SECULTUR). Conforme
projeto da SECULTUR.

UN 1 1.510,60 1.510,60

49 179525-2 

Aquisiça o  e  instalaça o  de  um  Papai  Noel
Turista (fibra de vidro),  medindo 1,80 de
altura  conforme  o  projeto  aprovado  pela
SECULTUR.

UN 1 3.398,85 3.398,85

50
366033-82

Aquisiça o  e  instalaça o  de  Mangueira  Led
nas  cores  verde  (100m)  e  vermelha
(100m),  contornando  toda  fachada  do
pre�dio, conforme projeto da SECULTUR.

METROS 1200 9,38 11.256,00

ITEM COD.TCE ROTATÓRIA DO SHOPPING MEDIDA QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR TOTAL

(R$)

51
218446-01 Manutença o e instalaça o de Cu� pula (peça

fornecida pela SECULTUR)
UN 01 1.033,33 1.033,33

ITEM COD.TCE OUTROS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES MEDIDA QUANT.
VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

52 291322-4 

Aquisiça o  e  instalaça o  de  placas
orientativas, em material PVC, no tamanho
30cm  x  20cm,  com  texto  gravado  em
adesivo, conforme projeto da SECULTUR.

UN 30 31,50 945,00

53
215754-31

Fornecimento de camisetas personalizadas
para a equipe organizadora da SECULTUR,
com sua aprovaça o.

UN 25 26,43 660,75

54
000306051

Fornecer equipe de eletricistas, em regime
de  planta o  integral  para  manutença o  e
reparos  em  todas  as  peças  natalinas
instaladas,  durante  o  perí�odo  de
01/12/2020 a 06/01/2021. 

UN 1 4.028,26 4.028,26

55
000313411

Contrataça o  de  profissionais  para
elaboraça o  de  ART  (Anotaça o  de
Responsabilidade Te�cnica) para os serviços
de  instalaça o  de  energia  dos  postes  a
serem utilizados nas decoraço es.

UN 1 1.888,25 1.888,25

56 287640-01 Prestaça o  de  serviços  de  gerenciamento,
organizaça o e monitoramento das equipes
te� cnicas  envolvidas  em:  Montagens  /
Instalaço es ele� tricas / Outras instalaço es /
Construço es  /  Reparos  /  Restauraço es  /
Reviso es  /  Aquisiço es  /  Confere#ncias  /
Cumprimento de hora� rios / Cumprimento
de  prazos  /  Contrataço es  /  Limpeza  /
Segurança   /  Produço es,  enfim,  tudo que
vier  ao  encontro  do  bom  e  expresso
andamento  dos  serviços  prestados,  bem
como a desmontagem e armazenamento de
toda  decoraça o  natalina  enumeradas  e

UN 1 54.325,07 54.325,07
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descritas  na  Cla� usula  4  deste  Termo  de
Refere#ncia, incluindo todo material (cabos,
conectores,  abraçadeiras,  parafusos,
material  de  construça o,  luzes,  fios  etc.)
necessa� rio para execuça o dos serviços para
o evento natal iluminado 2020 

Valor Total R$                298.500,00


