
 ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. 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 Presencial
nº  010/2021,  TIPO  MENOR PREÇO GLOBAL.  Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ORGANIZAÇÃO  E  EXECUÇÃO  DE  EVENTOS,  PARA  REALIZAÇÃO  DO  “NATAL  ILUMINADO  2021”  NO
MUNICÍPIO  DE  TANGARÁ  DA  SERRA,  INCLUINDO  FORNECIMENTO  DOS  MATERIAIS  NECESSÁRIOS  À
PRODUÇÃO  E  A  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  A  FIM  DE  ATENDER  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO,  conforme especificaço es contidas no Termo de Refere2ncia,  Anexos II e III, parte
Integrante do Edital, torna pu� blico o resultado e homologaça o do certame acima referido,  em que foi
declarada  como  vencedora  a  empresa:  SOUL  HAPPY  MARKENTING  – KLEITON  RODRIGUES  DA
SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº22.116.707/0001-09, valor da contrataça o: R$ 724.688,76 (setecentos e
vinte  e  quatro  mil  e  seiscentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  setenta  e  seis  centavos) .  Tangara�  da  Serra-MT,
19.10.2021. Dalila Cristian Fernandes da Paz – Pregoeira.

Empresa Contratada: SOUL HAPPY MARKENTING – KLEITON RODRIGUES DA SILVA

ITEM CHEGADA DO PAPAI NOEL 20/11/2021 UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT. (R$)
VALOR 

TOTAL (R$)

1
Preparaça o de um momento especí�fico para ligaça o da iluminaça o
de todas as peças e enfeites da cidade.

UN 01 1.950,00 1.950,00

2
Produça o  de  a� udio  para  Chegada  do  Papai  Noel  na  Praça  dos
Pioneiros  e  para  a  despedida,  de  acordo  com  as  orientaço es  da
SECULTUR.

UN 01 740,00 740,00

3
Apresentaço es  de artistas locais dos segmentos de mu� sica  (02) e
dança (02), conforme programaça o da SECULTUR.

UN 04 3.125,00 12.500,00

4
Contrataça o  de  03  Brigadistas  e  03  Seguranças  para  atender  o
evento da Chegada do Papai Noel

UN 06 254,00 1.524,00

ITEM CENTRO CULTURAL UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

5

Limpeza e transporte de uma escultura em formato de  Papai Noel
violeiro,  fabricada  em  fibra  de  vidro,  medindo  1,80m  de  altura,
conforme  orientaça o  da  SECULTUR.  (Peça  fornecida  pela
SECULTUR).

UN 01 326,00 326,00

6

Aquisiça o, instalaça o e eventual manutença o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de 02 (dois) refletores de LED de
50W, 220V,  direcionados  para a  escultura de  Papai  Noel  violeiro,
conforme projeto da SECULTUR.

UN 02 169,00 338,00

7

Aquisiça o, montagem e eventual manutença o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de 01 AI rvore de Natal, com altura
mí�nima  de  1,80m,  sobre  carpete  vermelho,  decorada  com:  fitas,
bolas,  laços,  caixas  de  presentes,  cordo es  de  LED  “pisca-pisca”
(110v), e etc, conforme projeto da SECULTUR.

UN 01 1.880,00 1.880,00

8

Instalaça o  e  eventual  manutença o  de  iluminaça o  decorativa  na
fachada  do  Centro  Cultural  (com  fornecimento  de  materiais
conforme necessa� rio),  com mangueiras luminosas  de  LED branco
frio, 13mm, 36 la2 mpadas por metro, 220v.

METRO 13 14,90 193,70

9

PALMEIRAS:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual
substituiça o/manutença o de  Corda o  de  LED  Blindado  220V  100
La2 mpadas Branco, posicionados na vertical, com dista2 ncia de 5cm
entre  as  fileiras,  cobrindo  10  metros  do  caule  das  02  palmeiras
frontais do Centro Cultural.

METRO 200 14,61 2.922,00

ITEM PRAÇA DA BÍBLIA UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)
10 AQUISIÇAM O  -  CASA  DO  PAPAI  NOEL:  Montagem  e  eventual

manutença o (com o fornecimento de materiais necessa� rios) de uma
Casa  do  Papai  Noel  (altura  2.80m  x  5.00  largura  x  5.00
profundidade)  com  apare2ncia  ru� stica,  confeccionada  em  madeira
MDF  com  duas  janelas  frontais,  uma  porta  frontal  e  uma  porta
lateral  para  saí�da,  uma  varanda  (2,40m  x  5,00m),  com  paredes
revestidas  com  adesivo  impermea�vel  e  telhado feito  em  material

UN 01 29.000,00 29.000,00
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PVC com pintura em formato de neve. Montada sobre tablado de
madeira (ta� bua) com 30 cm de altura do piso, com dimenso es de
7,60m de comprimento e 5,20m de largura, revestido com carpete
verde. Acesso com rampa e corrima o na entrada e saí�da, revestidos
com  carpete  verde.  Incluso  chamine�  decorativa  com  aspecto  de
tijolos  a  vista.  Exterior  decorado  com  festo es,  guirlandas  e
iluminaça o  com  Corda o  de  LED  Blindado  220V  100  La2mpadas
Branco, conforme projeto da SECULTUR. (FRETE INCLUSO)

11

CASA DO PAPAI NOEL: Limpeza e transporte de peças formando o
Cena� rio  “Casa  do  Papai  Noel”  contendo:  01 Poltrona em fibra de
vidro (medidas: 1,84m x 1,17m x 0,75m); 02 esculturas de Bonecos
Foto  Face,  em  fibra  de  vidro  (medidas:  1,85m  x  1,10m);  02
esculturas de Boneco de Neve, em fibra de vidro (medidas: 1,45m
altura  X  0,90m  largura  X  0,50m);  e  04  esculturas  de  Caixas  de
Presente,  em  fibra  de  vidro  (medidas:  1.30m  X  0.85m  X 0.85m).
(Peças fornecidas pela SECULTUR)

UN 01 920,00 920,00

12

BOLA:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento de  materiais  conforme necessa� rio)  de  uma Bola de
Natal Luminosa Vermelha, com aplicaça o de cordo es e mangueiras
de LED 220v, estruturada em aço galvanizado, medindo 4,00m de
altura x 3,50m largura x 3,00m de profundidade, com duas portas
para  passagem  de  pessoas,  e  chapas  de  fixaça o  que  permitam
parafusar a peça ao cha o. Com aplicaça o de Luminosos em forma de
arabescos, produzidos em estrutura meta� lica galvanizada, conforme
projeto da SECULTUR. (FRETE INCLUSO)

UN 01 37.400,00 37.400,00

13
ESPAÇO  PRESEI PIO:  limpeza  e  transporte  de  11  esculturas  do
Prese�pio Natalino, fabricadas em fibra de vidro, em cima de tablado
de madeira, na Praça da Bí�blia (peças fornecidas pela SECULTUR)

UN 01 1.280,00 1.280,00

14

ESPAÇO  PRESEI PIO:  aquisiça o  de  materiais  e  montagem de  um
tablado de  madeira  (medidas:  30cm  alt.  x  5,50m comp.  x  5,50m
larg.),  para  acomodar  o  cena� rio  do  Prese� pio  sob o  Coreto,  sobre
tapete vermelho  (fornecido pela SECULTUR), conforme projeto da
SECULTUR.

UN 01 5.200,00 5.200,00

15

ESPAÇO  PRESEI PIO:  Instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento  de  material  conforme  necessa� rio)  de  38  metros
lineares de  cerca de madeira envernizada,  em  estilo ru� stico,  com
80cm de altura e 2m de raio do Prese�pio Natalino, cernando toda a
escultura,  que possui  a  medida  de 5,5m comprimento x  5,5m de
largura, conforme projeto SECULTUR.

METRO 38 75,00 2.850,00

16

ESPAÇO PRESEI PIO: Transporte e instalaça o e eventual manutença o
(fornecimento  de  material  conforme  necessa� rio)  de  estrutura
luminosa  em  forma  de  Cu� pula,  com  04  Arcos,  produzida  em
estrutura  meta� lica  galvanizada,  preenchida  com  mangueiras  e
cordo es de LED blindados, medindo 4,6m altura x 5,6 largura x 5,6
profundidade, conforme projeto da SECULTUR.

UN 01 1.740,00 1.740,00

17

DECORAÇAM O:  Instalaça o e eventual manutença o/substituiça o (com
fornecimento  de  materiais  conforme  necessa� rio)  de  decoraço es
natalinas iluminadas (guirlandas, festo es, espetos de jardim estrela,
arabescos, ramas, paine� is iluminados, entre outros) nos pergolados
e  canteiros  da  Praça  da  Bí�blia,  conforme  projeto  da  SECULTUR.
(itens de decoraça o fornecidos pela SECULTUR).

UN 01 4.860,00 4.860,00

18

DECORAÇAM O:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento de materiais conforme necessa� rio) de Corda o de LED
Blindado 220V 100 La2 mpadas Branco (fio verde), nos 32  postes de
iluminaça o, nas 22 a� rvores e nos 02 pergolados da Praça da Bí�blia,
com dista2 ncia de 5cm entre as fileiras de luzes e de forma a envolver
toda extensa o dos objetos.

METRO 600 13,61 8.166,00

19 AQUISIÇAM O  -  ESTAÇAM O  OP NIBUS  DO  PAPAI  NOEL:  montagem  e
eventual  manutença o  (com  o  fornecimento  de  materiais
necessa� rios) de uma estrutura em formato de Portal, com 02 pilares
de madeira de eucalipto roliços, envernizados, com 2,6m de altura;
e, no alto, 01 placa de PVC em formato de semicí�rculo, com 3,3m de
comprimento e 60cm de altura, com aplicaça o de adesivo colorido
nas duas faces.  Estrutura decorada com  Corda o  de LED Blindado

UN 01 3.660,00 3.660,00
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220V 100 La2mpadas  Branco,  festo es  e  travada  com  suporte  ma o
francesa, com 1,3m de comprimento, conforme projeto SECULTUR

ITEM PRAÇA DOS PIONEIROS UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

20

ESPAÇO BOTA DO PAPAI NOEL:  Limpeza,  transporte  e  montagem
(fornecimento de material conforme necessa� rio) de uma escultura
em forma de Bota (medidas: 4,50m alt. x 2,50m larg. x 5m prof.),
produzida em fibra de vidro, sobre tapete vermelho (fornecido pela
SECULTUR)  e  com  a  instalaça o  de  mangueira  luminosa  de  LED
branca,  36  la2 mapadas,  13mm,  220v,  em  todo  o  seu  contorno,
conforme projeto da SECULTUR.

UN 01 2.470,00 2.470,00

21

ESPAÇO  CASA  BOTA  DO  PAPAI  NOEL:  Instalaça o  e  eventual
manutença o (com fornecimento de material  conforme necessa� rio)
de 31 metros lineares de cerca de madeira envernizada, em estilo
ru� stico, com 80cm de altura e 2m de raio da Casa Bota, cernando
toda a escultura, que possui a medida de 4,5m alt. x 2,5m de larg. x
5m prof., conforme projeto SECULTUR.

METRO 31 75,00 2.325,00

22

ESPAÇO  AI RVORE  DE  LUZ:  Transporte,  montagem  e  eventual
manutença o (fornecimento de material conforme necessa� rio) de 01
AI rvore luminosa em formato co2 nico, produzida em estrutura de aço
galvanizado,  medindo  14m  altura  x  6m  dia2 metro  da  base,  com
preenchimento de tela armada,  decorada com mangueiras de LED,
cordo es  de  LED  e  strobos,  posicionada  sobre  tapete  vermelho
(fornecido pela SECULTUR), conforme projeto SECULTUR.

UN 01 15.000,00 15.000,00

23

ESPAÇO  BALAM O  DE  LUZ:  Transporte,  montagem  e  eventual
manutença o (com fornecimento de materiais conforme necessa� rio)
de 01 Bala o de Luz medindo: 5,80m altura x 3,50m dia2 metro, sobre
tapete vermelho (fornecido pela SECULTUR), conforme  projeto da
SECULTUR.

UN 01 5.300,00 5.300,00

24

ESPAÇO BALAM O  DE  LUZ:  Instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento  de  material  conforme  necessa� rio)  de  30  metros
lineares de cerca de madeira envernizada,  em estilo ru� stico,  com
80cm de altura e 2m de raio do Bala o de Luz, cercando toda a peça,
que possui a medida de 5,8m altura x 3,5m de dia2 metro, conforme
projeto SECULTUR.

METRO 30 74,00 2.220,00

25

ARCOS:  instalaça o  e  eventual  manutença o  (fornecimento  de
material  conforme  necessa� rio)  de  mangueiras  luminosas  LED
branca 30 la2mpadas 13mm, nos 03 Arcos (portais) de entrada da
Praça dos Pioneiros.

METRO 500 13,01 6.505,00

26

TUI NEL DE LUZ: Instalaça o e eventual manutença o (fornecimento de
material conforme necessa� rio) de um Tu� nel de Luz, em formato de
“S”,  medindo  40m  comprimento  x  4,5m  altura  e  6m  largura,
fabricado com estrutura meta� lica em tubo de aço 75mm, recoberto
por  tela  aramada  e  decorado  com  440  m2  de  Corda o  de  LED
Blindado 220V  100  La2mpadas  Azul,  com  dista2 ncia  de  5cm  entre
fileiras de cordo es. Montado sobre tapete vermelho (fornecido pela
SECULTUR), conforme projeto SECULTUR.

UN 01 43.800,00 43.800,00

27

AQUISIÇAM O  -  ESTAÇAM O  OP NIBUS  DO  PAPAI  NOEL:  montagem  e
eventual  manutença o  (com  o  fornecimento  de  materiais
necessa� rios) de uma estrutura em formato de Portal, com 02 pilares
de madeira de eucalipto roliços, envernizados, com 2,6m de altura;
e, no alto, 01 placa de PVC em formato de semicí�rculo, com 3,3m de
comprimento e 60cm de altura, com aplicaça o de adesivo colorido
nas duas faces.  Estrutura decorada com  Corda o  de LED Blindado
220V 100 La2mpadas  Branco,  festo es  e  travada  com  suporte  ma o
francesa, com 1,3m de comprimento, conforme projeto SECULTUR

UN 01 3.500,00 3.500,00

28

PALCO:  instalaça o  de  painel  de  fundo no Palco  (fornecimento  de
materiais conforme necessa� rio), com 24 peças de madeirite (1,5cm),
medindo  13,20m de largura x 4,40m de altura, fixados em estrutura
de madeira, revestido em lona com arte tema� tica de Natal (aprovado
pela SECULTUR).

UN 01 11.600,00 11.600,00

29 PALCO:  instalaça o  de  decoraça o  (fornecimento  de  materiais
conforme  necessa� rio) na  minissaia  do  palco,  produzida  com
materiais resistentes ao sol, chuva e vento, em formato de babado,
nas cores natalinas (verde, vermelha e dourado), mantendo-as fixas,

M2 31,5 36,40 1.146,60
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conforme projeto da SECULTUR.

30
PALCO: pintura da platibanda do Palco (fornecimento de materiais
conforme necessa� rio),  com tinta branca para metal,  em superfí�cie
medindo 31,5m comprimento x 1,00m largura

M2 31,5 62,60 1.971,90

31

PALCO:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento de materiais conforme necessa� rio) de iluminaça o na
platibanda do Palco, em toda sua extensa o,  medindo 31,5m largura
x 1,00m queda, com 100% de cobertura, com Cascata LED fixa 400
la2 mpadas azul, conforme projeto SECULTUR.

M2 31,5 223,40 7.037,10

32

PALCO E AI RVORES: transporte, limpeza, restauraça o e instalaça o, no
Palco e nas a� rvores da Praça dos Pioneiros,  de 28 Bolas de Natal
feitas de polietileno (fornecidas pela SECULTUR - medidas: 0,84m x
0,60m  x  0,60m);  e  11  (onze)  Pingentes  Natalinos  de  polietileno
(fornecidos pela  SECULTUR – medidas:  1,43m x  0,57m x  0,50m),
conforme orientaço es da SECULTUR.

UN 01 2.800,00 2.800,00

33

AI RVORES:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  substituiça o  de  112
(cento  e  doze)  Tubos  Snowfalls  LED  branco,  de  80cm,  funça o
meteoro, com 60 la2 mpadas brancas, visualizaça o 360º, bivolt, nas 14
a� rvores da Praça dos Pioneiros (08 und em cada a� rvore).

UN 112 51,33 5.748,96

34

AI RVORES:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual
manutença o/substituiça o  (com  fornecimento  de  materiais
conforme  necessa� rio)  de  Corda o  de  LED  Blindado  220V  100
La2 mpadas  Branco  (fio  verde),  em  3  metros  dos  troncos  das  14
a� rvores da Praça dos Pioneiros,, conforme projeto SECULTUR.

METRO 500 13,61 6.805,00

35
AI RVORE:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o  /
substituiça o de 28 Refletores LED na cor verde, 220v, na base das 14
a� rvores da Praça dos Pioneiros, conforme projeto SECULTUR.

UN 28 131,00 3.668,00

ITEM ROTATÓRIA DO CRISTO UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

36

Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o/substituiça o  (com
fornecimento de materiais conforme necessa� rio)  de 50m de fita de
LED na cor branco frio para iluminaça o no contorno da esta� tua do
Cristo Redentor.

METRO 50 28,80 1.440,00

37

Transporte,  instalaça o e  eventual  manutença o  (com fornecimento
de materiais conforme necessa� rio) de 03 po� rticos (fornecidos pela
SECULTUR), em forma de tria2 ngulo, fixados com estacas e cabos de
aço (com fornecimento de ART) conforme projeto da SECULTUR.

UN 1 6.520,00 6.520,00

ITEM
ROTATÓRIA DAS AV. LIONS INTERNACIONAL E ISMAEL JOSÉ DO
NASCIMENTO

UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

38

Instalaça o e eventual manutença o (com fornecimento de materiais
conforme necessa� rio) de 03 po� rticos (fornecidos pela SECULTUR),
em forma de tria2 ngulo,  fixados com estacas  e  cabos de aço,  com
fornecimento de ART, conforme projeto da SECULTUR.

UN 01
6.120,00 6.120,00

39

Transporte,  instalaça o e  eventual  manutença o  (com fornecimento
de  materiais  necessa� rios)  de  05  esculturas  de  a� rvores  natalinas
pequenas (fornecidas pela SECULTUR), iluminadas com mangueiras
de LED branca e decoradas com tecido verde, posicionadas no solo e
ao redor dos po� rticos, conforme projeto da SECULTUR,

UN 05
960,00 4.800,00

40

Transporte e instalaça o (com fornecimento de materiais conforme
necessa� rio)  de  um  Anjo  de  fibra,  preenchido  seu  contorno  com
mangueira luminosa LED branco frio, 30 la2 mpadas 13mm, conforme
orientaça o da SECULTUR.

UN 01 570,00 570,00

ITEM ROTATÓRIA CENTRAL UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)
41 REDE  ILUMINADA:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual

manutença o/substituiça o  (com  fornecimento  de  materiais
conforme necessa� rio) de uma rede iluminada no alto da Rotato� ria,
com ligaça o  de 63 fileiras de Corda o  de LED Blindado 220V 100
La2 mpadas Azul, entre o poste central e as 21 palmeiras, totalizando
1260 metros lineares de corda o, em altura de 5 metros, conforme
projeto  da  SECULTUR.  Fixaça o  com  cabos  de  aço  fornecido  pela
SECULTUR.

UN 1.260 15,30 19.278,00
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42

AQUISIÇAM O  DE  TRENOI :  Instalaça o  e  eventual  manutença o  (com
fornecimento de materiais conforme necessa� rio) de 01 (um) Treno�
(medidas: 1,47m alt. X 2,45m comp. X 1,25m larg.), produzido em
fibra  de  vidro  e  recoberta  por
pintura  automotiva  PU  e  verniz  auto-brilho,  conforme  projeto
SECULTUR.  (FRETE  INCLUSO)  Instalar  em  conjunto  03  (tre2 s)
esculturas de Renas (fornecidas pela SECULTUR). (FRETE INCLUSO).

UN 01 12.380,00 12.380,00

43

TRENOI : Aquisiça o, instalaça o e eventual substituiça o / manutença o
de  decoraça o  do  Treno� ,  com:  festa o,  guirlandas  aramadas  e
iluminaça o com cordo es e mangueiras de LED (vermelho e branco
frio),  em  todo  o  contorno  da  escultura,  conforme  projeto  da
SECULTUR.

UN 01 1.220,00 1.220,00

44

TRENOI :  Instalaça o  e  eventual  manutença o  (com fornecimento  de
material  conforme necessa� rio)  de 24 metros lineares de cerca de
madeira envernizada, em estilo ru� stico, com 80cm de altura e 2m de
raio do Treno� , cernando toda a escultura, que possui a medida de
1,47m altura x 2,45 comprimento x 1,25m largura, conforme projeto
SECULTUR.

METRO 24 74,00 1.776,00

45

PALMEIRAS:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual
manutença o/substituiça o  de  2.100m  de  Corda o  de  LED Blindado
220V 100 La2mpadas Verde, posicionados na vertical, com dista2 ncia
de 5cm e 10 fileiras, cobrindo 10 metros do caule de cada uma das
21 palmeiras.

METRO 2100 14,61 30.681,00

46

PALMEIRAS/SNOWFALLS:  Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual
substituiça o (com fornecimento de materiais conforme necessa� rio)
de  84  (oitenta  e  quatro)  Tubos  Snowfalls  LED  branco,  de  80cm,
funça o  meteoro,  com  60  la2mpadas  brancas,  visualizaça o  360º,
bivolt,  para  serem  instalados  nas  copas  das  21  palmeiras  da
Rotato� ria. Conforme projeto SECULTUR.

UN 84 38,50 3.234,00

47

PALMEIRAS/ESTRELAS:  Aquisiça o,  instalaça o e  eventual
manutença o  de  cabo  PP,  de  2,5mm,  para  ligaça o  ele� trica  de  21
estrelas  (fornecidas  pela  SECULTUR)  no  alto  das  palmeiras  da
Rotato� ria. Conforme projeto SECULTUR.

METRO 300 11,20 3.360,00

48

PALMEIRAS/ESTRELAS:  Instalaça o  e  eventual  manutença o  de  21
estrelas  (fornecidas  pela  SECULTUR)  no  alto  das palmeiras  da
Rotato� ria,  conforme  projeto  SECULTUR  (Cabos  de  aço  fornecidos
pela SECULTUR)

UN 01 2.500,00 2.500,00

ITEM PAÇO MUNICIPAL UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

49

Aquisiça o, montagem e eventual manutença o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de 04 AI rvores de Natal, com altura
mí�nima  de  1,80m,  sobre  carpete  vermelho,  decorada  com:  fitas,
bolas,  laços,  caixas  de  presentes,  cordo es  de  LED  “pisca-pisca”
(110v), e etc, conforme projeto da SECULTUR. (FRETE INCLUSO).

UN 04 1.660,00 6.640,00

50
Decoraça o  da  Porta  de  Entrada  e  da  fachada  da  sacada  do  Paço
Municipal  com  festo es,  guirlandas,  bolas  e  laços  vermelhos
(fornecido pela SECULTUR).

UN 01 1.800,00 1.800,00

ITEM AVENIDAS BRASIL E TANCREDO DE A. NEVES UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

51
ESTRELA  CADENTE:  Limpeza  (com  fornecimento  de  material,
conforme necessa� rio) de 100 peças de Estrelas Cadentes fabricadas
em aço (fornecidas pela SECULTUR).

UN 100 72,00 7.200,00

52

ESTRELA CADENTE: Aquisiça o e instalaça o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de Mangueira Luminosa LED Azul
30 la2 mpadas,  13mm, 220v,  nas 100 Estrelas  Cadentes,  conforme
orientaça o da SECULTUR.

METRO 2.700 15,60 42.120,00

53

ESTRELA  CADENTE:  Transporte  e  instalaça o  de  100  Estrelas
Cadentes  fabricadas  em  aço,  em  altura  me�dia  de  5  metros,  nos
postes da rede de iluminaça o pu� blica, das Avenidas Tancredo Neves
e  Brasil,  utilizando  Caminha o  Munck  e  profissionais  qualificados,
com EPI’s.

UN 100 300,00 30.000,00

54 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  nas  Estrelas

UN 100 35,00 3.500,00
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Cadentes (Pacotes com 100 unidades).

55

ESTRELA CADENTE: Aquisiça o de 400 parafusos de aço 8x3/4 com
porcas, mais 2 (duas) arruelas (para cada parafuso) lisa zincada aba
larga  3/8  para  fixaça o  das  Estrelas  Cadentes  nos  postes  de
iluminaça o pu� blica.

UN 400 6,00 2.400,00

56

ESTRELA CADENTE: Aquisiça o, instalaça o e eventual manutença o /
substituiça o  (com fornecimento de materiais  necessa� rios) de 110
Strobos  Lamp  6w  branco 220v,  no  centro  das  Estrelas  Cadentes,
conforme orientaça o da SECULTUR

UN 110 41,00 4.510,00

57

ESTRELA CADENTE: Aquisiça o e instalaça o e eventual manutença o
de 700 metros de cabo PP, de 2,5mm, para ligaça o das 100 Estrelas
Cadentes  (fornecidas  pela  SECULTUR)  no  alto  dos  postes  de
ilumincaça o pu� blica, conforme projeto SECULTUR.

METRO 700 10,60 7.420,00

ITEM ROTATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

58

Transporte  e  instalaça o  e  eventual  manutença o  (fornecimento  de
materiais conforme necessa� rio)  de uma escultura em aramado em
formato de  “MAM OS EM ORAÇAM O”,  medindo 2,5m altura, iluminada
com Mangueira LED branco frio 30  la2 mpadas 13mm, 220v (peça
fornecida pela SECULTUR)

UN 01 950,00 950,00

59

Transporte e instalaça o (com fornecimento de materiais conforme
necessa� rio)  de  um  Anjo  de  fibra,  preenchido  seu  contorno  com
mangueira luminosa LED branco frio, 30 la2 mpadas 13mm, conforme
orientaça o da SECULTUR.

UN 01 900,00 900,00

ITEM
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO -

CAT
UNID. QUANT.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

60

Aquisiça o, montagem e eventual manutença o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de 01 AI rvore de Natal, com altura
mí�nima  de  1,80m,  sobre  carpete  vermelho,  decorada  com:  fitas,
bolas,  laços,  caixas  de  presentes,  cordo es  de  LED  “pisca-pisca”
(110v), e etc, conforme projeto da SECULTUR. (FRETE INCLUSO).

UN 01 1.660,00 1.660,00

61

Limpeza, transporte e instalaça o de uma escultura em formato de
Papai Noel Turista, fabricado em fibra de vidro, medindo 1,80m de
altura,  conforme  orientaça o  da  SECULTUR.  (Peça  fornecida  pela
SECULTUR).

UN 1 430,00 430,00

62

Aquisiça o,  instalaça o  e  eventual  manutença o  (fornecimento  de
material conforme necessa� rio) de iluminaça o com Cascata LED fixa
com  400 la2mpadas  azul,  na  fachada  do  pre� dio,  com  extensa o  de
31,5m largura x 1,00m de queda, Conforme projeto SECULTUR.

M2 31,5 59,00 1.858,50

ITEM

1) ROTATÓRIA AV. INÁCIO BITENCOURT COM A RUA 05;
2) ROTATÓRIA DO SHOPPING;
3)ROTATÓRIA- AV. INACIO BITTENCOURT X AV. ANDRÉ MAGGI
(MELANCIA);
4) ROTATÓRIA- AV. ANDRÉ MAGGI X AV. TANGARÁ (ALTO DA BOA
VISTA)
5) ROTATÓRIA- AV. VIRGILIO FAVETTI X  AV. 33 (UNIC)
6)  ROTATÓRIA-  A  AV.  ANDRÉ  MAGGI  X  MT 339  (CENTRO  DE
EVENTOS)
7) ROTATÓRIA- AV. LIONS INTERNACIONAL (PAMPA VALTRA)

UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

63

Aquisiça o, instalaça o e eventual manutença o (com fornecimento de
materiais conforme necessa� rio) de 07 AI rvores Luminosas Branca,
(4,5m  altura  x  2,4m  largura),  produzidas  em  estrutura  meta� lica
galvanizada, contornadas com mangueiras luminosas LED 13mm e
36 la2mpadas  por  metro,  em  forma de  estrelas,  conforme  projeto
SECULTUR. (FRETE INCLUSO)

UN 07 12.000,00 84.000,00

ITEM
ROTATÓRIA –   A  AV.  ANDRÉ  MAGGI  X  MT  339  (CENTRO  DE
EVENTOS)

UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

64
Aquisiça o, instalaça o e eventual manutença o de decoraça o com Fita
de LED branco frio, 220v, no Carro de Boi exposto na rotato� ria das
Avenidas.

METRO 50 26,00 1.300,00

ITEM ÔNIBUS DO PAPAI NOEL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)
65 FANTASIAS: Fornecimento de roupa tema� tica de Papai Noel, modelo UN 02 600,00 1.200,00
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masculino  luxo,  nas  cores  vermelha  com  detalhas  em  branco,
contendo blusa o, calça, gorro, cinto cor preta, sino, o� culos, luva cor
branca, barba caracolada, peruca caracolada, sobrancelha, barriga o,
polainas, saco para presentes na dimensa o de 80 x 70 cm. De acordo
com orientaço es da SECULTUR.

66

FANTASIAS: Fornecimento de roupa tema� tica de assistente de Papai
Noel,  modelo  feminino  luxo,  nas  cores  verde  e  vermelho, com
detalhe em pelu� cia branco, contendo vestido, gorro e cinto preto. De
acordo com orientaço es da SETUR.

UN 03 346,00 1.038,00

67

FANTASIAS: Fornecimento de roupa tema� tica de assistente de Papai
Noel  modelo  Masculino  luxo,  nas  cores  verde  e  vermelho,  com
detalhe em pelu� cia branco, contendo calça, camisa, quepe, cinto e
sapatos pretos. De acordo com orientaço es da SETUR.

UN 03 356,00 1.068,00

68
FANTASIAS: Fornecimento de roupa tema� tica tipo cocheiro, para o
motorista do OP nibus do Papai Noel. De acordo com orientaço es da
SETUR.

UN 2 270,00 540,00

69

EQUIPE:  Contrataça o  de  01  (um)  ator  do  sexo  masculino,  com
caracterí�sticas  peculiares  do  personagem  Papai  Noel,  que devera�
usar traje tí�pico, sendo alegre, receptivo, carisma� tico, devendo estar
disponí�vel das 18h a" s 22h, conforme cronograma da SECULTUR.

DIAI RIA 19 276,00 5.244,00

70
EQUIPE: Contrataça o de 2 (duas) pessoas do sexo feminino para a
funça o de animadoras de pu� blico, devendo estar disponí�vel das 18h
a" s 22h, conforme cronograma da SECULTUR.

DIAI RIA 38 226,00 8.588,00

71

EQUIPE: Contrataça o de 02 (duas) pessoas, sendo 01 (uma) pessoa
do sexo masculino e 01 (uma) feminino para funça o de orientadores
de pu� blico e controle das pessoas nos acentos do OP nibus do Papai
Noel,  no  perí�odo  das  18h  a" s  22h,  conforme  cronograma da
SECULTUR.

DIAI RIA 38 230,00 8.740,00

72
EQUIPE: Contrataça o de 02 (duas) pessoas do sexo masculino, para
funça o de controle do fluxo de veí�culos e pessoas, das  18h a" s 22h,
conforme cronograma da SECULTUR.

DIAI RIA 38 224,00 8.512,00

73

EQUIPE:  Contrataça o  de  Motorista  com  CNH  Categoria  D  e
qualificaça o para transporte de passageiros, para dirigir o OP nibus do
Papai  Noel,  estando  disponí�vel  das 18h  a" s  22h,  conforme
cronograma da SECULTUR.

DIAI RIA 19 254,00 4.826,00

74
Produça o  de  a� udio  para  sonorizaça o  do  OP nibus  do  Papai  Noel,
durante os passeios, de acordo com as orientaço es da SECULTUR.

UN 01 350,00 350,00

75
OP NIBUS:  Fixaça o e  eventual  manutença o  (com  fornecimento  de
materiais necessa� rios) de poltronas e cintos de segurança no o2 nibus
do Papai Noel, conforme orientaça o da SECULTUR.

UN 01 4.900,00 4.900,00

76 OP NIBUS: Limpeza do OP nibus do Papai Noel UN 01 880,00 880,00

77

OP NIBUS:  Instalaça o e eventual  manutença o  (com fornecimento de
materiais necessa� rios)  de conjunto de sonorizaça o contendo, mix,
microfone, mo� dulos de pote2ncia, conjunto de alto falantes,  twiters,
cornetas (fornecidos pela SECULTUR)

UN 01 1.400,00 1.400,00

ITEM OUTROS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

78

Contrataça o de serviço de filmagem e fotografia profissionais (solo e
ae� rea), para 02 dias de evento (datas a definir pela SECULTUR), com
a  entrega  de  todo  o  banco  de  fotos  e  a  criaça o  de  um  material
institucional, com duraça o 02 minutos (aprovado pela SECULTUR),
ate�  o dia 05/01/2022.

DIAI RIA 02 1.700,00 3.400,00

79
Contrataça o de Som e Iluminaça o de grande porte, proporcional ao
tamanho do Palco da Praça dos Pioneiros, para o dia 20/11/21

DIAI RIA 01 12.800,00 12.800,00

80
Contrataça o  de  Som  e  Iluminaça o  de  me�dio  porte  para  os  dias
27/11, 04/12, 11/12 e 18/12, para apresentaço es culturais.

DIAI RIA 04 4.400,00 17.600,00

81
Fornecimento  de  camisetas  personalizadas  para  a  equipe
organizadora  do  evento,  com  arte  mediante  aprovaça o  da
SECULTUR.

UN 20 51,00 1.020,00

82 Disponibilizar equipe de eletricistas, em regime de planta o integral,
para eventual  manutença o  e reparos em todas as peças natalinas
instaladas,  durante  o  perí�odo  do  evento  (20/11/2021  a
07/01/2022).

UN 1 9.000,00 9.000,00
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83

Contrataça o de profissional para elaboraça o de ART’s (Anotaça o de
Responsabilidade Te�cnica) para os serviços de: 1) estrelas cadentes;
02) Sonorizaça o dos eventos; 3) 02 po� rticos; 4) liberaça o de carga
junto a"  Concessiona� ria (Energisa); e 5) Tu� nel de Luz da Praça dos
Pioneiros e etc.

UN 03 2.400,00 7.200,00

84

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  /  Confere2ncias  /
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 descritas  no Item 4 deste Termo
de  Refere2ncia,  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 2021.

UN 01 83.000,00 83.000,00

85

Contrataça o de 01 te� cnico de som para serviço de operacionalizaça o
e  apoio geral  ao evento (incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos), no perí�odo das  18h a" s 22h, com diversas mu� sicas
em reperto� rio natalino, aprovadas pela SECULTUR.

DIAI RIA 14 232,00 3.248,00

86

Contrataça o  de  02  (dois)  profissionais  (segurança),  no  perí�odo
noturno,  para garantir  a  integridade das  peças natalinas,  para as
Praças da Bí�blia e dos Pioneiros, nos dias de maiores movimento do
Evento.

DIAI RIA 38 230,00 8.740,00

87
Contrataça o de profissional(ais) para ministrarem aulas de dança,
com duraça o de 01 hora, no Palco da Praça dos Pioneiros, nos dias:
25/11, 02/12, 09/12 e 16/12.

DIAI RIA 04 370,00 1.480,00

TOTAL GERAL …………………………………………………. R$ 724.688,76
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