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1Item Lote: 1 6,00  Quantidade UN Unid Figura luminosa bidimensional com Especificação _________Marca 502,0000Preço Unit. Máximo 3.012,0000Total Preço Máximodesenho em forma de asterisco, medindo aproximadamente 2,40m de altura x 1,35m 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 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 fixação. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 274W. (99-02-8476)2 300,00  UN Mangueira luminosa de LED em PVC _________ 10,0000 3.000,0000flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs  brancos morno por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e 2 conectores com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm. Apropriada para uso externo. (99-02-8477)3 2,00  UN Figura luminosa bidimensional com _________ 333,0000 666,0000desenho em forma de asterisco, medindo aproximadamente 2,40m de altura x 0,67m 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. 
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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 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 fixação. (99-02-8478)4 4,00  UN Refletor com gabinete em alumínio e _________ 191,0000 764,0000visor de vidro isolado com silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade com lâmpada azul de 400w vapor metálico e reator para ignição da mesma. (99-02-8479)5 1,00  UN Figura luminosa bidimensional   em forma _________ 808,0000 808,0000de placa de boas festas, medindo aproximadamente 0,50m de altura x 3,00m 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 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 fixação. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 254W. (99-02-8480)6 80,00  UN Figura luminosa bidimensional com _________ 341,0000 27.280,0000desenho em forma de arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,85m 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,  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 fixação. A figura luminosa  tem potência 
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total aproximada de 108W. (99-02-8481)7 14,00  UN Figura luminosa bidimensional com _________ 681,5000 9.541,0000desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo aproximadamente 1,40m de largura x 4,70m de altura, 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 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 fixação. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 216W. (99-02-8482)8 2,00  UN Figura luminosa bidimensional com _________ 1.700,0000 3.400,0000desenho em forma de Papai Noel trenó e renas, medindo aproximadamente 4,80m de largura por 1,25m 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 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 640W. (99-02-8483)9 1,00  UN Chafariz de luz, medindo aproximadamente _________ 5.357,0000 5.357,00002,25m de altura x 3,00m de comprimento x 3,00m de largura, formado por 5 curvas altas e 5 curvas baixas de metalon 15mm x 15mm, base de sustentação das curvas altas produzida em metalon 20mm x 20mm, zincado, 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 220v, mangueira de LED na cor branco frio, temperatura 6.
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500 K 13mm de diâmetro, com 65 LEDs por metro, vem com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito de movimento e cascatas de micro lâmpadas cristal medindo aproximadamente 0,60m de queda, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Para que o efeito de movimento seja acionado, é necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a 1 transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada, com capacidade para 24W de potência. A fixação do chafariz é através de um cano central de 3 polegadas com aberturas para o encaixe de cada haste. O chafariz de luz  tem potência total aproximada de 1900W. (99-02-8484)10 17,00  UN Figura luminosa tridimensional, com _________ 700,0000 11.900,0000desenho em forma de haste com estrela e arabescos, medindo aproximadamente 1,30m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de comprimento, 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 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 fixação. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 200W. (99-02-8485) Total Máximo do Lote: 65.728,000011 Lote: 2 1,00  UN Montagem e instalação dos adereços _________ 28.000,0000 28.000,0000natalinos, conf projeto. (99-02-8486)12 1,00  UN Manutenção durante o periodo natalino de _________ 11.200,0000 11.200,000004/12 á 04/01/2020. (99-02-8487)13 1,00  UN Retirada / entrega no almoxarifado PMOC. _________ 8.400,0000 8.400,0000(99-02-8488) Total Máximo do Lote: 47.600,0000(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 113.328,0000


