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Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00001 - G  L  O  B  A  L

Código

Descrição

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Portal em forma de estrela:
Serviço e locação de 01 portal de estrutura de
metal galvanizada em metalon de 40x20 mm com
acabamento em tinta na cor verde ou prata com 3.00
m de altura e 3.00 m de largura com acabamentos na
lateral em metalon de 20x20 mm em forma de estrela
de 5 pontas, com contorno em toda a sua lateral em
mangueira (cores diversas), travada ao solo com
suporte de fixação.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão
de 10 led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na
cor branco frio ou branco quente com fio verde
blindado (a prova d’água IP64) com fonte de
alimentação automática bivolt com corrente de
alimentação final em 31 volts para os led de 9 watts
com conectores macho e fêmea para interligar ate 5
cordões, acompanhado de enfeites variados como
estrelas, flocos de neve; sinos, boneco de neve,
laços e guirlandas.
01 sistema com 04 lâmpadas estrobo (flash) na
forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 6 watts
branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60
piscada por minuto a prova d’água.
01 sistema de alimentação com cabo de força,
tomadas e conectores que se fizerem necessários
para a montagem do sistema elétrico, assim como
sistema de proteção através de disjuntores DR,
aterramento, liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 2,000 4.983,333 9.966,66700001 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Portal em formato de Árvore de Natal:
Serviço e locação de 01 portal de estrutura de
metal galvanizada em metalon de 20x20mm com
acabamento em tinta na cor verde ou prata com 3.00
m de altura e 3.00 m de largura com acabamentos na
lateral em metalon de 20x20mm em forma de árvore
de natal com no mínimo 4 galhos por lado com
contorno em toda a sua lateral em mangueira na cor
verde, travada ao solo com suporte de fixação.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão
de 10 leds fixo a cada 1m podendo ser colorido ou
na cor branco frio ou branco quente com fio verde
blindado s(a prova d’água IP64) com fonte de
alimentação automática bivolt  com corrente de
alimentação final em 31 volts para os leds de 9 watts
com conectores macho e fêmea para interligar ate 5
cordões, acompanhado de enfeites variados como
estrelas,flocos de neve; sinos, bonecos de neve,
laços e guirlandas.
01 sistema com 04 lâmpadas estrobo (flash) na
forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 06
watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60

UN 2,000 9.300,000 18.600,00000002 00003945

Rua Lourenço de Martins, 190 - Centro, Vila Valério/ES - Fone: 27 3728-1000 - www.vilavalerio.es.gov.br



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

Pregão Presencial Nº 000017/2021      Abertura  14/10/2021  12:00
Processo 001755/2021

piscadas por minuto a prova d’água.
01 sistema de alimentação com cabo de força,
tomadas e conectores que se fizerem necessários
para a montagem do sistema elétrico, assim como
sistema de proteção através de disjuntores DR,
aterramento, liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Presépio natalino:
Serviço e locação de 01 Presépio natalino composto
por personagens representando a Sagrada Família
com no mínimo seis personagens, sendo eles: José,
Maria e os três Reis Magos (tamanho mínimo de 1,30
metros) e o menino Jesus na manjedoura (tamanho
mínimo de 50 cm ), caracterizados com as roupas da
época.
01 Base de 2,20 m de comprimento por 1,60 m de
largura x 50 cm de altura em estrutura de metal
galvanizado de 30x30mm modular com cobertura de
madeira de 20 mm travada ao solo e presas com
cabo de aço, com acabamento em carpete de cor
terra e tecidos laterais na base.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico de iluminação dos
piscas-piscas e dos refletores, assim como sistema
de proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 2,000 9.566,667 19.133,33300003 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Estrela Iluminada de 1 metro:
Serviço e locação de Estrutura em metal
galvanizado em metalon de 20x20mm com
acabamento em tinta na cor verde ou prata com 1m
de altura por 1 m de comprimento e 20 cm de
profundidade travada ao solo com suporte de
fixação.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
em mangueira luminosa com distanciamento máximo
de 6x6 cm, com alimentação em 110/220 volts,
luminosidade 1330 lumens por metro com variação de
10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64
vida útil 40.000 horas,medidas  33.5X33.5X21.5 cm,
potencia 203 w.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico com proteção através
de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga
automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 2,000 1.033,333 2.066,66700004 00003945
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Estrela Iluminada de 1,20 metros.
Serviço e locação de Estrutura em metal
galvanizado em metalon de 20x20mm com
acabamento em tinta na cor verde ou prata com 1,20
m de altura por 1,20 m de comprimento e 20 cm de
profundidade travada ao solo com suporte de
fixação.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
em mangueira luminosa, com alimentação em 110/220
volts, fonte regulável , controle sequencial, 04
opções de cores (RGBW) sequenciais, fita led 50/50,
40 leds por metro corrido com diâmetro de 06 mm.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico com proteção através
de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga
automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 2,000 1.266,667 2.533,33300005 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Estrela/Sino no arabesco Iluminado de 50cm x1,50
m:
Serviço e locação de Estrutura em aço carbono 6.0
com acabamento em tinta na cor verde ou prata com
50 cm de altura por 1,50 m de comprimento com
suporte de fixação.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
em mangueira luminosa  (cores diversas), com
alimentação em 110/220 volts, luminosidade 1330
lumens por metro com variação de 10% ângulo de
iluminação 100 graus, proteção IP64 vida útil 40.000
horas, potência 203 w.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico com proteção através
de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga
automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 20,000 726,667 14.533,33400006 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Bolas de Led (diâmetro de 1 metro)
Serviço e locação de 01 estrutura em metal
galvanizado de barras chatas de 1¼  em forma
arredondada de 360º divididas em 8 suportes laterais
e 01 suporte central em barra mecânica  de 3/8  para
travamento e sustentação do cabo de aço de no
mínimo 15 m preso por presilhas e esticadores na
base de sustentação, cobertura externa de cores
variadas.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
em mangueira luminosa com distanciamento máximo
de 10x10 cm, com alimentação em 110/220 volts,
luminosidade 1330 lumens por metro com variação de
10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64
vida útil 40.000 horas,medidas  33.5X33.5X21.5 cm,
potencia 203 w.
01 sistema de alimentação com cabo de força e

UN 20,000 1.336,667 26.733,33400007 00003945

Rua Lourenço de Martins, 190 - Centro, Vila Valério/ES - Fone: 27 3728-1000 - www.vilavalerio.es.gov.br



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

Pregão Presencial Nº 000017/2021      Abertura  14/10/2021  12:00
Processo 001755/2021

tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, assim como sistema
de proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Bolas de Led (diâmetro de 80 cm)
Serviço e locação de 01 estrutura em metal
galvanizado de barras chatas de 1¼  em forma
arredondada de 360º divididas em 8 suportes laterais
e 01 suporte central em barra mecânica  de 3/8  para
travamento e sustentação do cabo de aço de no
mínimo 15 m preso por presilhas e esticadores na
base de sustentação, cobertura externa de cores
variadas.
01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura
em mangueira luminosa com distanciamento máximo
de 10x10 cm, com alimentação em 110/220 volts,
luminosidade 1330 lumens por metro com variação de
10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64
vida útil 40.000 horas,medidas  33.5X33.5X21.5 cm,
potencia 203 w.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, assim como sistema
de proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 20,000 1.100,000 22.000,00000008 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Flâmulas natalinas:
Serviço e locação de flâmulas cores variadas
alusivas ao evento confeccionadas em tecido de
camurça com acabamento lateral em cores douradas
ou prateadas, parte central composta por desenhos,
fotos e frases natalinos com dimensão mínima de
50cm de largura por 70 cm de comprimento com
cordoalha de sustentação.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

UN 20,000 750,000 15.000,00000009 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Decoração/Casa do papai Noel:
Serviço e locação de decoração e recobrimento no
piso da casinha em carpete e nas paredes de
tecidos de cores diversos, 20 enfeites natalinos
tamanhos e cores diversos, 01 guirlanda de 50cm,
01 flamula com os dizeres “casa do Noel” de 70cm,
contorno da casa do Noel com franja cintilante no
teto, 04 cortinas de led nas paredes, 04 pisca-pisca
nas janelas, mangueiras coloridas contornando a
porta e janelas, 01 arvore de 1.50cm decorada e com
pisca-pisca, 01 cadeira do Papai Noel na cor

UN 2,000 10.216,667 20.433,33300010 00003945
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vermelha e mais duas cadeiras de apoio, 01 boneco
do papai Noel de no mínimo 1.50cm.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, assim como sistema
de proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Arvores Naturais Ornamentação/cordões:
Serviço e locação de 01 Sistema de iluminação
cobrindo toda o caule e galhos grossos com
distanciamento Maximo de 6x6 cm, com cordão de 10
leds fixo a cada 1m sendo colocado no minimo10
cordões de 10 m em cada árvore podendo ser
colorido ou na cor branco frio ou branco quente com
fio verde blindado a prova d’água IP64 com fonte de
alimentação automática bivolt com corrente de
alimentação final em 31 volts para os leds de 9 watts
com conectores macho e fêmea para interligar ate 5
cordões.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria

UN 20,000 800,000 16.000,00000011 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Palmeiras luminosas:
Serviço e locação de decoração com recobrimento
do caule das palmeiras com mangueiras em forma
circular com uma altura de no mínimo 7m com
distanciamento máximo de 10 cm de um anel para o
outro (cores diversas) para uso externo, alimentação
em 110/220 volts, luminosidade 1330 lumens por
metro com variação de 10% ângulo de iluminação
100 graus, proteção IP64 vida útil 40.000
horas,medidas  33.5X33.5X21.5 cm, potencia 203 w.
02 refletores de 50 watts bivolt lâmpadas de led
com padrão de classe  de proteção IP64 instalado  no
topo da palmeira na cor verde (cores diversas).
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado  .
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.

UN 16,000 716,667 11.466,66700012 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Refletores:
Serviço e locação de refletor 50 watts bivolt

UN 60,000 140,000 8.400,00000013 00003945
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lâmpadas de led com padrão de classe de proteção
IP64 instalado branco frio/branco quente ou cores
variadas.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e a potencia em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.
Fachadas
prefeitura/portas/janelas/arvores/pergolados/correto
s/quiosque/ estruturas físicas/monumentos.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Cordão luminoso fixo:
Serviço de Cordão a prova d’agua, fio na cor verde
de potência de no mínimo 7 watts alimentado por
corrente bivolt com alimentação final dos leds em 31
volts, na cor branco frio ou branco quente.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e a potência em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.
Utilização diversas: fachadas, portas, janelas,
pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e
monumentos.

MT 200,000 23,333 4.666,66000014 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Franja cintilante de led /cascata fixa:
Serviço de Franja cintilante de led a prova d’agua
com fio na cor verde com lâmpadas de potência de
no mínimo 5 watts, com caída de tamanho mínimo de
60cm. Alimentado por corrente de 220 volts, podendo
ser branco frio ou branco quente.
Utilização diversas: fachadas, portas, janelas,
pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e
monumentos.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e a potência em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.
Utilização diversas: fachadas, portas, janelas,
pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e
monumentos.

MT 250,000 32,333 8.083,32500015 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Cortina de led:
Serviço de Cortina de comprimento de 3x2.5m, fio
na cor branco ou verde com 500 leds fixo de
potência 27 watts.

UN 6,000 333,333 2.000,00000016 00003945
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Alimentado por corrente de 127/220 volts com
conectores macho e fêmea para poder interligar  ate
3 cortinas sendo branco frio ou branco quente.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e a potência em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.
Utilização diversas: fachadas, portas, janelas,
pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e
monumentos.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Tubo de led:
Serviço de Bastão transparente de 1m (snow fall)
na cor branco ou colorido com 3 watts de potência
bivolt.
Alimentado por corrente de 127/220 volts com
conectores macho e fêmea para poder interligar  ate
3 cortinas sendo branco frio ou branco quente.
01 sistema de alimentação com cabo de força e
tomadas que se fizerem necessários para a
montagem do sistema elétrico, com sistema de
proteção através de disjuntores DR, aterramento,
liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e a potência em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação do
contratante.
Utilização diversas: fachadas, portas, janelas,
pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e
monumentos.

UN 30,000 246,667 7.400,00100017 00003945

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Arvore de natal cônica de 6 metros:
Serviço e locação de 01 Base de 2,20 m de
comprimento por 2,20 m de largura x 50 cm de altura
em estrutura de metal galvanizado de 30x30mm
modular com cobertura de madeira de 20 mm travada
ao solo e presas com cabo de aço na arvore
natalina, com acabamento em carpete vermelho.
01 Estrutura metálica galvanizada com acabamento
e pintura na cor verde, circular (360°) em forma de
cone, com estruturas em anéis de 2 em 2 metros
interligadas por estrutura de metal de 20x20mm no
sentido vertical tendo a base com no mínimo um raio
de 2,20 metros e o topo 30 cm.
01 Estrela em forma de diamante de 7 pontas para
o topo da arvore em estrutura galvanizada de
20x20mm com acabamento na cor verde de 1,20
metros de altura e 80 cm de largura e um suporte
para a fixação da estrela no topo.
01 Sistema de iluminação com no mínimo 60
cordões de 10 metros, cobrindo toda a estrutura com
distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordões de
10 led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor
branco frio ou branco quente com fio verde blindado
(a prova d’água IP64) com fonte de alimentação
automática bivolt  com corrente de alimentação final

UN 2,000 25.133,333 50.266,66700018 00003945
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em 31 volts para os leds de 9 watts com conectores
macho e fêmea para interligar ate 5 cordões,
acompanhado de no mínimo 20 enfeites de variados
tipos como: estrelas,flocos de neve, sinos, laços,
guirlandas, caixa de presente, renas, bonecos de
neve, notas musicais e borboletas.
01 sistema com 12 lâmpadas estrobo (flash) na
forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 06
watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a60
piscada por minuto a prova d’água.
01 sistema de alimentação com cabo de força,
tomadas e conectores que se fizerem necessários
para a montagem do sistema elétrico, assim como
sistema de proteção através de disjuntores DR,
aterramento, liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%
para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO
Arvore de natal cônica de 4 metros:
Serviço e locação de 01 Base de 2,00 m de
comprimento por 2,00 m de largura e 50 cm de altura
em estrutura de metal galvanizado de 30x30mm
modular com cobertura de madeira de 20 mm travada
ao solo e presas com cabo de aço na árvore
natalina, com acabamento em carpete vermelho.
01 Estrutura metálica galvanizada com acabamento
e pintura na cor verde, circular (360°) em forma de
cone, com estruturas em anéis de 2 em 2 metros
interligadas por estrutura de metal de 20x20mm no
sentido vertical tendo a base com no mínimo um raio
de 1,60 metros e o topo 30 cm.
01 Estrela em forma de diamante de 4 pontas para
o topo da árvore em estrutura galvanizada de
20x20mm com acabamento na cor verde de 1,20
metros de altura e 80 cm de largura e um suporte
para a fixação da estrela no topo.
01 Sistema de iluminação com no mínimo 40
cordões de 10 metros, cobrindo toda a estrutura com
distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordões de
10 led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor
branco frio ou branco quente com fio verde blindado
(a prova d’água IP64) com fonte de alimentação
automática bivolt  com corrente de alimentação final
em 31 volts para os leds de 9 watts com conectores
macho e fêmea para interligar ate 5 cordões,
acompanhado de no mínimo 15 enfeites de variados
tipos como: estrelas,flocos de neve, sinos, laços,
guirlandas, caixa de presente, renas, bonecos de
neve, notas musicais e borboletas.
01 sistema com 08 lâmpadas estrobo (flash) na
forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 06
watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60
piscadas por minuto a prova d’água.
01 sistema de alimentação com cabo de força,
tomadas e conectores que se fizerem necessários
para a montagem do sistema elétrico, assim como
sistema de proteção através de disjuntores DR,
aterramento, liga/desliga automatizado.
Incluindo a montagem, manutenção e
desmontagem.
Podendo variar as cores e as medidas em 10%

UN 2,000 12.166,667 24.333,33300019 00003945
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

Pregão Presencial Nº 000017/2021      Abertura  14/10/2021  12:00
Processo 001755/2021

para mais ou para menos conforme solicitação da
secretaria.

Total do Lote 283.616,654

Total Geral do(s) Lote(s) 283.616,654
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