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Item Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

00009-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADotação

001

ESTRELAS: - Locação de estrelas de ferro 5/16,
com dimensões de 1,10m x 1,10m, pintado de verde e
toda contornada de mangueira branco quente
blindado, incluso serviço de montagem e
desmontagem.

16,00SÇ00001862

002

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -  de 2.700 m de fios
paralelos 2.5mm para a instalação de energia elétrica
e manutenção de todos os itens a serem ligados no
evento Natal Luz.

1,00SÇ00001861

003

ACARPETAMENTO -  Locação de 118m2 de carpete
da cor vermelha, que será utilizada na Vila da
Casinha, Casa do Papi noel e o Presépio. Incluso
serviços de montagem e desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001855

004
APOIO OPERACIONAL - -  02 Pessoas para
coordenar, organizar os enfeites que ficarão na área
do evento, incluso  alimentação dos mesmos.

2,00SÇ00001864

005

ARABESCOS COM ESTRELA -  Locação de enfeites
de arabescos com estrela, sendo de ferro
5/16,pintado de branco, com dimensões de 1,20m de
altura x 0,60m de largura.

12,00SÇ00001858

006

ARANHAS -  Locação de  três modelos de aranhas,
confeccionada de ferro 3/8,com dimensões de 4m 4e
2,50m de altura, revestidas de pisca branco quente,
azul, cascatas  e serviços de montagem e
desmontagem dos mesmos.

3,00SÇ00001854

007

ARVORE DE NATAL -  Locação de uma árvore de
natal de 5m de altura, com estrutura de tubos de ferro
galvanizados ,na cor verde, com uma base de 3,00m
de diâmetro, com uma estrela em forma de diamante
de 4 pontas, fixada no topo da árvore, forrada de
pisca verde blindado, com uma distância de 3 em 3cm
e tendo na árvore, enfeites natalinos luminosos, como
cajados, notas musicais, bolas etc. Incluso serviço de
montagem e desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001845

008

BOLAS - BOLAS: Locação de bolas, feitas  de ferro
5/16 galvanizado, pintado de cor branca, com
dimensões 1,00cm de altura x 1,00cm de largura, toda
contornada de mangueira branco morno e vermelho
blindado, incluso   serviço de  montagem e
desmontagem dos mesmos.

10,00SÇ00001431

009

CAJADOS - CAJADOS: Locação de  cajados, em
estrutura de canos pvc, todo forrado com napa
vermelha e branco, com dimensões de 2,20cm de
altura x 0,15cm de diâmetro, incluso serviço de
montagem e desmontagem.

12,00SÇ00001426

010

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARVORE DE NATAL - ARVORES DE NATAL: Árvores
com formato triangular, confeccionada de ferro barra
chata galvanizado, pintados de vermelho, revestidos
de cetim vermelho, com 5m de altura, acopladas na
árvore 04 bolas de acrílico forradas em cetim com
dimensões de 0,30m de diâmetro, e com tarjas nas
laterais de cordão de 100m de pisca cor branco
quente de fio transparente blindado. incluso   serviço

1,00SÇ00001438
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de  montagem e desmontagem dos mesmos.

011

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SINO - SINO: Locação de sino com duas laterais, com
medidas de 2,50m de altura x 1,40m de largura,
confeccionado de ferro galvanizado 8mm, pintado de
verde, com vãos simulando portas centrais, com
cordões piscas branco quente blindado em suas
dimensões 130m, 01 laço no topo de ferro
galvanizado 8mm, em pintura vermelho e 40m pisca
vermelho blindado, inclusos montagem e
desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001430

012

CORAÇÃO - Locação de uma estrutura em formato
de coração,  em estrutura de perfil galvanizado, na
cor verde ,dimensões de 2,50m x 2,20m de largura
,com um sistema de iluminação de piscas de cores
variadas, na distância de 2 em 2cm ,inclusos
montagem e desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001848

013
CORTINAS -  Locação de cortinas, com 500 leds,
com dimensões de 3m x 2,50m de fio transparente,
incluso serviço de montagem e desmontagem.

6,00SÇ00001857

014

CASA DO PAPAI NOEL - CASA DO PAPAI NOEL:
Será montado debaixo de uma casa de madeira naval,
3m x 3m,no piso ,tablados de madeira naval com
dimensões 2x1m,todo forrado de carpete vermelho ou
verde e a casa forrada de tecidos oxford, janela
lateral, a frente com uma porta,01 poltrona vermelha
,uma árvore de natal com dimensões de 1,50m de
altura, bolas, quadros, cajados, , sublimação de
lareira, guirlandas e piscas ,inclusos montagem e
desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001423

015

CÚPULAS -  Locação de uma cúpula, medindo cada
uma 2,60cm x 1,50 cm de diâmetro, será decorada
com laços. 300m de piscas verde, 1 Sino
confeccionados de ferro ou com arabescos em volta
da cúpula, com dimensões, 0,80cm x 0,50cm , com
220m de piscas e pintado de verde, incluso serviço
de montagem, desmontagem dos mesmos.

1,00SÇ00001846

016

ESTRELA COM CALDA -   Locação de uma estrela de
estrutura de ferro 5/16, com dimensões de 5m de
altura x 1,20 m de largura, sendo uma estrela com
dimensões de 1,20m x 1,20m, toda forrada com pisca
vermelho blindado, e a calda com dimensões de 3,80m
x 1,20cm de largura, toda forrada de branco quente
blindado, incluso montagem e desmontagem, dos
mesmos.

1,00SÇ00001847

017

ESTRELAS - ESTRELAS: Com dimensões 1,50m de
altura x 1,50m de largura, por 0,50cm de fundo, em
formado em 3D, confeccionada em ferro galvanizado,
que são acopladas uma na outra, decoradas com
170m de piscas transparentes, incluso serviço de
montagem, desmontagem e manutenção dos mesmos.

6,00SÇ00001435

018

ESTRELAS CADENTE -  Locação de estrelas de ferro
3/8,com dimensões de 2,20m x 2,20m,toda forrada de
pisca branco frio blindado, com energia 220v,inclusos
serviços de montagem e desmontagem.

3,00SÇ00001863

019
GUIRLANDAS - GUIRLANDAS: guirlandas com
estrutura de bambolês, com dimensões de 1,00m de
diâmetro, toda forrada de em volta de festões,

10,00SÇ00001436
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castanhas, laços, flores artificiais e piscas branco
quente blindado, tendo no centro da guirlanda, um
símbolo de papai Noel, estrela, árvore, cajados.
Incluso serviço de montagem e desmontagem dos
mesmos.

020
ILUMINAÇÃO NAS ÁRVORES NATIVAS -  Locação
de Cordões de piscas branco quente blindado a
serem colocados numa altura de 3m.

56,00SÇ00001860

021

LUSTRES DE FERRO -  Locação de Lustres de ferro
com dimensões de 1,00m de altura x 0,60cm de
diâmetro, com festões, castanhas, bolas, fitas, flores
artificiais e piscas branco quente blindado. Incluso
serviço de montagem e desmontagem dos mesmos.

4,00SÇ00001852

022

PAPAI NOEL -  Uma presença do Papai Noel,
caracterizado com roupas, gorro e o saco de
presentes, no local do evento, incluso hospedagem
,alimentação e transportes.

1,00SÇ00001856

023

PISO -  108m de tablados de piso de madeira naval,
acoplado com uma estrutura de ferragens, com
dimensões de 2,20m x 1,10m x 0,10m de altura, isso
para atender a Vila da Casinha, Bonecos de Neve e
Casa do Papai Noel. Incluso serviço de montagem e
desmontagem.

1,00SÇ00001851

024

PONTEIRAS -  Junção de 4 ponteiras em metalon
arqueadas com altura de 2,5mts, largura da base de
cada uma delas de 0,40m na cor dourada, unificadas
pelas pontas superiores afuniladas, formando um
túnel de passagem, como ponto fotográfico para o
público, forrado com piscas morno contornada com
fita de neon, incluso montagem e desmontagem dos
mesmos.

1,00SÇ00001849

025

PRESEPIO DE NATAL - PRESÉPIO DE NATAL: O
presépio será montado debaixo de um toldo 6m x
6m,nos fundos uma sublimação com dimensões de 6m
x 2,50m,com caixas forradas de fenos, 1 árvores de
natal em estopa, troncos de madeiras em formato de
vela, dois Argos de galhos na frente, esteiras,
estrelas penduradas no teto, em pontos estratégicos,
Personagens do Presépio, Papai noéis, caixas de
madeiras envelhecidas, incluso serviço de montagem
e desmontagem

1,00SÇ00001433

026

PORTAL - Portal com dimensões de 12,00m de
comprimento x 7,00m de altura , formado de grid de
alumínio q30,com 02 sapatas,06 peças de grid de
6m,02 peças de grid  3m – O portal terá uma armação
de metalão de ferro, no qual serão colocados com
desenhos de sinos, caixas e bolas ,cajados e com
dimensões de 8m sendo todo forrado pisca vermelho
,amarelo e branco frio, fazendo uma borda nas
armações de mangueira de led, nas laterais com
piscas e cascatas, incluso montagem e desmontagem
dos mesmos.

1,00SÇ00001422

027

TECIDOS NOS POSTES E ARVORES -   Locação de
tecidos de cetim vermelho, a serem colocados para
cobrir uma altura de 2,00m de altura as 120 árvores e
postes, incluso serviço de montagem e desmontagem
dos mesmos.

120,00SÇ00001859
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028

TENDAS -  Locação de tendas 6m x 6m,
especificação: estrutura metálica em aço galvanizado
tubular unidas por encaixe e parafusos de aço todos
em alta resistência e cobertura tipo pirâmide em lona
na cor gelo externo e gelo interno impermeável e
antichamas, antifungos, antioxidante,  todo forrado,
incluso serviço de montagem, desmontagem dos

3,00SÇ00001853

029

TUPIARIAS DE FERRO - TUPIÁRIAS DE FERRO:
Locação de tupiárias de ferro com cor verde, medindo
2,30m x 0,50m de largura, toda coberta de pisca
branco morno Blindado, com fios transparentes.
Incluso serviço de montagem e desmontagem dos
mesmos.

2,00SÇ00001425

030

VILA DA CASINHA -  Será montada debaixo de 01
toldo com dimensões 6m x 6m, onde será mostrado
uma vila com várias casinhas de isopor, arranjos de
isopores, pedras de isopores, uma gruta de isopor,
cestas rústicas,10 botas de carpete,20 cones
verdes, armários, banco de ferro, tecidos, quadros e
papai noel, peças decorativas com alguns adornos
natalinos. Inclusos montagem e desmontagem dos
mesmos.

1,00SÇ00001850

280,00Quantidade Valor Total

Valor Total Geral

Data:___/____/_____ ___________________________________
Assinatura do Fornecedor/

Carimbo com CNPJ
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