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Avenida Caravelas (instalação nos postes)

Instalação e locação figura bidimensional com formato e movimento de fogos de artifício
estourando, medindo aproximadamente 5,40m de altura por 3,90m de largura, produzida
em estrutura de metalon 20,00mm x 20,00mm e barra chata 1/8 x3/8, material zincado
proporcionando proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação
de aproximadamente 50m de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC
flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, maciça, com 36 micro lâmpadas por metro,
permitindo  corte  a  cada  1  metro,  tensão  de  220v,  preenchimento  da  figura  com
aproximadamente  2250  LEDs  brancos  mornos,  revestimento  do  fio  elétrico  cristal
transparente, com 2 cabos de 0,5mm², formados por 12 fios de cobre de 0,12 mm² cada.
A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos
isolamentos,  através  de  fita  isolante,  bem  como  isolamento  com  silicone  de  alta
temperatura, nas extremidades de cada segmento da mangueira luminosa. A figura deve
possuir sistema de controle de iluminação para 19 canais em corrente alternada (AC) com
acionamento dos canais independentes e software para a programação dos canais. Cada
canal  deve  suportar  a  potência  400  Watts  e  permitir  conexão  de  lâmpadas
incandescentes,  cordão  ou  mangueira  de  LED,  strobos,  snow LEDs  e  fontes  AC.  O
funcionamento do sistema deverá ser  totalmente autônomo após  a programação, que
deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento. O invólucro dos módulos devem possuir proteção IP65 contra penetração
de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem
possuir  proteção contra  curto-circuito  em todos os canais.  O software deve permitir  a
programação  para  até  19  canais.  A  potência  total  da  figura  de  fogos  é  de
aproximadamente 913W – conforme modelo ilustrativo ou similar.



Av. Almirante Jair Carneiro Toscano de Brito (Aquidabã até a Praia do Anil)
(instalação nos postes)

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com
estrelas  medindo aproximadamente 4,00m de alt.  x 1,75m 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. A Aplicação de mangueira luminosa incandescente
na  cor  cristal,  em  PVC flexível  extrusado,  de  13,00m m de  diâmetro,  com 36  micro
lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a
acompanha.  A figura  luminosa  tem  potência  total  aproximada  de  560W  –  conforme
modelo ilustrativo ou similar.



Avenida Ayrton Sena

Instalação e locação figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos
com pingente, medindo aproximadamente 2,25m de altura x 0,85m 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. Com adição de dois tubos cilíndricos
snowfall  com 48  LEDs  brancos,  com 80  cm na  tensão  220V.  A figura  luminosa  tem
potência total aproximada de 182 W – conforme modelo ilustrativo ou similar.



Avenida Júlio Maria (instalação nos postes)

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Estrelas
com raios, medindo aproximadamente 1,40m de largura x 4,50m de alt., 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. Adição
de mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Com
aparelho sequencial efeito de movimento 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 348W – conforme modelo ilustrativo ou similar.



Rua Coronel Carvalho

Instalação e locação figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos
com pingente, medindo aproximadamente 1,50m de altura x 2,20m 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. Com adição de meteoro em movimento
snowfall, com 160 LEDs na tensão 220V. A figura luminosa tem potência total aproximada
de 217W. – conforme  modelo ilustrativo ou similar



Rua do Comércio (instalação nos postes)

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas
com  arabescos, medindo aproximadamente 5,50m de largura por 1,30 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 amarela 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  560W.  –  conforme  modelo  ilustrativo  ou
similar.



Praça General Osório

Instalação e locação de Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas e
arabescos medindo aproximadamente 9,00m de altura  x  4,95m de largura x  5,7m de
comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de
espessura,  barra  chata  de  1/2  x  3/16  polegada  e  1/2  x  1/8  polegada,  zincada,  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 220. sempre em corrente elétrica inferior a 7 Amperes
por  ligação /  figura.  A alimentação elétrica  de  cada figura deverá ser  feita  por  cabos
apropriados  providos  dos  respectivos  conectores  e  terminais  isolantes  colocados  na
extremidade  oposta  a  alimentada  de  cada  segmento  do  cordão  com  tratamento
antichama.  A  árvore  tem  sua  sustentação  autoportante  com  6  painéis  triangulares
interligados  formando  um  hexágono,  fixada  ao  solo  por  buchas  e  parafusos  10mm.
Preenchimento  com conjuntos  de  LEDs  brancos,  fio  elétrico  cristal  2  x  0,5mm.  com
esmalte sintético e verniz automotivo - conforme  modelo ilustrativo ou similar.



Praça General Osório

Instalação e locação de peça formato balão de luz tridimensional, c/função interativa (para
fotos), medindo aprox.5,80m de altura por 3,50m de diâmetro. O cesto tem abertura na
parte de trás, permitindo que pessoas de até 1,60m de altura, fiquem de pé em  seu
interior para serem fotografadas. O balão é produzido com as seguintes especificações:
parte superior fabricada em metalon 20mm x 20mm, metalon  15mm x 15mm, barra chata
de 1/8 x 3/8 polegada e 1/2 x 3/16 polegada, material zincado, com proteção anticorrosiva
resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de LED branco,
em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos
na  horizontal  vista  com  a  mangueira  na  horizontal  que  permite  a  ampla  iluminação
independente de posição da mangueira nas peças ou parede e permite corte a cada 1
metro,  tensão de 220v,  preenchimento com conjuntos de 90 LEDs verdes + 10 LEDs
flashing branco, 90% verde fixo e 10% branco pisca 220v, fio elétrico cristal verde 2 x
0,5mm², formado por 12 fios de cobre de 0,12mm², conjuntos de LEDs brancos mornos
(luz de tom amarelado) fio elétrico cristal transparente 2 x 0,5mm², cabo formado por 12
fios de cobre de 0,12mm², conjuntos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x 0,5mm²,
cabo  formado por  12  fios  de  cobre de  0,12mm² e  conjuntos  de LEDs vermelhos,  fio
elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm², cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Parte
inferior produzida em estrutura de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5mm,
metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm, barra chata de  1/8 x 3/8 polegada,
zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposições às intempéries,  cesto em
vime sintético  com formato  abaloado  resistente  ao  tempo,  assoalho  em compensado
naval forrado com grama sintética e adornado com festão aramado verde, fita de veludo
vermelho, laços de veludo vermelho e bolas douradas. Acompanha manual de montagem,
poste metálico e refletor de LED de 50W para iluminação noturna do cesto - conforme
modelo ilustrativo ou similar.



Praça General Osório

Instalação e locação rena aramada, medindo aproximadamente 1,60m de altura x 0,50m
de largura x 1,20m de comprimento, produzido em alumínio, com pintura eletrostática na
cor branca com detalhes de conjuntos com 100 LEDs na cor branco quente, medindo
aproximadamente 8,5m de comprimento, fio elétrico branco 2 x 0,5 quente mm², consumo
médio de 7W de potência, na tensão de 220v. Incluso aluguel da peça, equipamentos,
materiais e mão de obra necessária para instalação  incl., extensão até a alimentação do
sistema e entre as peças (distância  aproximada de 1m) - conforme  modelo ilustrativo ou
similar.



Frente da Igreja do Carmo

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada
família com estábulo, manjedoura e cometa, medindo aproximadamente 2,45m de altura x
3,10m 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, de13,00mm
de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura luminosa tem
potência total aproximada de 928W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e
mão de obra necessária para instalação incl., extensão até a alimentação do sistema  -
conforme  modelo ilustrativo ou similar.



Frente da Igreja do Carmo

Instalação e locação de Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de três
reis magos confeccionados separadamente, medindo o conjunto 1,90m de altura x  2,15m
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. A figura luminosa tem
potência total aproximada de 816W. Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e
mão de obra necessária para instalação incl., extensão até a alimentação do sistema,  -
conforme  modelo ilustrativo ou similar.



Frente da Igreja do Carmo

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de pastor com
ovelha confeccionados separadamente, medindo o conjunto 1,60m de altura x 1,30m 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. A figura luminosa tem
potência total aproximada de 400W  - conforme  modelo ilustrativo ou similar.



Largo da Igreja Matriz

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada
família, medindo aproximadamente 1,55m de altura x 2,50m 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. A figura luminosa tem potência total aproximada
de 352W  - conforme  modelo ilustrativo ou similar.



Copas das árvores praça Codrato de Vilhena

Instalação  e  locação  de  bolas  de  natal  amarela,  verde,  vermelha  e  azul,  medindo
aproximadamente 0,30m de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura
com esmalte sintético e verniz automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno
para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. Incluso aluguel
da  peça,  equipamentos,  materiais  e  mão  de  obra  necessária  para   instalação   incl.,
extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m) -
conforme modelo ilustrativo ou similar.

Instalação  e  locação  bola  de natal  azul,   amarela,  verde e  vermelha  com pintura de
arabescos,  medindo  aproximadamente 0,30m de diâmetro,  confeccionada em fibra  de
vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, com suporte interno
p/  a  iluminação  confeccionado  em tubo  de  PVC,  com lâmpada  de  60W -  conforme
modelo ilustrativo ou similar.



Copas das árvores praça General Osório

Instalação e locação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela de
cinco pontas, medindo aproximadamente 0,30m de altura x 0,30m 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 13,0 0mm de diâmetro, com
36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura  luminosa tem potência total
aproximada de 16W  - conforme modelo ilustrativo ou similar.



Praça General Osório

Instalação e locação de Cenário giratório com movimento motorizado com medida total de
4,00m de altura x 2,30m de diâmetro, composto por 1 Papai Noel com corneta medindo
aproximadamente 2,65m de altura x 1,30m de comprimento x 1,00m de largura, 1 rena
violinista medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,00m de comprimento x 0,85m de
largura,  1  Rena  harpista  medindo  aproximadamente  1,80m  de  altura  x  0,70m  de
comprimento x 0,85m de largura, 1 pinheiro medindo aproximadamente 1,10m de altura x
0,40m de comprimento x 0,50m de largura e 1 tambor medindo aprox.1,32m de altura x
2,30m de diâmetro. Todas as peças são confeccionadas em fibra de vidro e pintura com
esmalte  sintético  e  verniz  automotivo.  O movimento é  através de dispositivo  de base
rotativa  em aço estrutural,  medindo aproximadamente 1,40m de diâmetro  x  1,25m de
altura, potência de 0,12cv - conforme modelo ilustrativo ou similar.



Deck Cais de Santa Luzia

Instalação e locação de Bolas de natal  em estrutura metálica, fechamento em tela de
arame galvanizado com vazios preenchidos por Micro lâmpadas led branco quente com Ø
variados de 60 a 100cm Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra
necessária para instalação incl., extensão até o ponto de alimentação. Tela hexagonal em
arame galvanizado, na malha 1 1/2” diâmetro do fio 22 bwg -  Conforme modelo ilustrativo
ou similar.



Deck Cais de Santa Luzia

Instalação e locação de Árvore de natal em estrutura metálica com formato de pinheiro
cônico  elaborado por bolas de tela de arame galvanizado com vazios preenchidos por
Micro lâmpadas led  branco quente h= 6 metros. Incluso aluguel da peça, equipamentos,
materiais  e  mão  de  obra  necessária  para  instalação  incl.,  extensão  até  o  ponto  de
alimentação. Será utilizado tela hexagonal em arame galvanizado, malha 1 1/2” diâmetro
do  fio  22  bwg.  As  bolas  terão  diâmetro  variável  de  40  cm a  100.  Conforme modelo
ilustrativo ou similar.


