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1 Cenário

1.1 Vila do Noel

1.1.1 Fornecimento e instalação da casa do Papai Noel, inclusive decoração interna

e externa dimensão 3,5 x 3,5m, conforme especificação em memorial

descritivo e projeto incluindo fornecimento de todo material, equipamento 1,00 un 26.226,35 26.226,35

e mão de obra necessários

1.1.2 Fornecimento e instalação da fábrica de brinquedos, inclusive decoração

interna e externa dimensão 3,1 x 2,7m, conforme especificação em memorial

descritivo e projeto 1,00 un 23.210,00 23.210,00

1.1.3 Banda musical de Papai Noel animatrônica com peças altura mínima de 1,7m

c/ animação e instrumentos musicais (aluguel) com manutenção e/ ou substi- 1,00 cj 80.000,00 80.000,00

tuição

1.1.4 Instalação de peças de fibra de vidro, tridimensional, pintados com tinta

esmalte e verniz automotivo, conforme memorial descritivo e dimensões abaixo

relacionados. Incluir aluguel, colocação, manutenção ou substituição.

Retirada ao fim do contrato

1.1.4.1 Boneco em formato de soldado de chumbo c/ tambor, tridimensional, altura

mínima de 2m, largura e profundidade mínima de 70cm 4,00 un 2.850,00 11.400,00

1.1.4.2 Boneco em formato de Papai Noel, tridimensional, altura mínima de 1,5m,

largura mínima de 0,8m, posição sentado 1,00 un 2.341,00 2.341,00

1.1.4.3 Boneco em formato de Papai Noel, tridimensional, altura mínima de 2m,

largura mínima 1m, comprimento mínimo de 1m. 2,00 un 2.341,00 4.682,00

1.1.4.4 Banco para uso em fotografias, em formato de Papai Noel, tridimensional,

altura mínima de 1,6m, largura mínima de 1,7m e profundidade de 0,8m da

peça 2,00 un 2.774,00 5.548,00

1.1.4.5 Boneco em formato de Papai Noel tridimensional, altura mínima de 1,6m,

largura mínima de 1,6m e comprimento mínimo de 1,6m. Posição do boneco

em pé com diversos pacotes de presente nas costas (visível). Os pacotes de

presente e o boneco fazem parte da mesma figura, moldados juntos 1,00 un 2.341,00 2.341,00

1.1.4.6 Boneco de neve c/ cartola, tridimensional, altura mínima de 1,5m, largura

mínima 1,2m, comprimento mínimo 1m 5,00 un 2.622,00 13.110,00

1.1.4.7 Boneco de neve c/ cartola, tridimensional, altura mínima de 1m, largura

mínima de 0,9m e profundidade mínima de 0,9m 6,00 un 2.622,00 15.732,00

1.1.4.8 Peça em formato de bengala tridimensional, altura mínima de 1,5m, largura

mínima de 0,3m e profundidade mínima de 5cm 10,00 un 650,00 6.500,00

1.1.4.9 Peça de pacote de presente tridimensional, em formato retangular,

dimensões mínimas de 0,6 x 1,15m 3,00 un 1.200,00 3.600,00

1.1.4.10 Peça de pacote de presente, em formato redondo  tridimensional, altura mínima 4,00 un 1.200,00 4.800,00

de 0,8m e diâmetro de 1,2m

1.1.4.11 Peça de pacote de presente, em formato redondo tridimensional, altura mínima 4,00 un 1.200,00 4.800,00

de 0,6m e diâmetro de 0,8m

1.1.4.12 Peça de pacote de presente, em formato quadrado tridimensional, altura mínima 

de 0,9m, largura e comprimento mínimo de 0,7m 4,00 un 1.200,00 4.800,00

1.1.4.13 Peça de pacote de presente, em formato quadrado tridimensional, cor verde, altura 

Mínima de 0,5m, largura e comprimento mínimo de 0,5m 5,00 un 1.200,00 6.000,00

1.1.4.14 Peça de pacote de presente em formato quadrado tridimensional, cor vermelha,
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 altura mínima de 0,5m, largura e comprimento mínimo de 0,5m 5,00 un 1.200,00 6.000,00

1.1.4.15 Peça de pacote de presente em formato quadrado tridimensional, cor azul, altura

Mínima de 0,5m, largura e comprimento mínimo de 0,5m 5,00 un 1.200,00 6.000,00

1.1.4.16 Peça em formato de pirulito tridimensional, altura

mínima de 1,5m, colorida, cores diversas 10,00 un 3.813,00 38.130,00

1.1.4.17 Trenó com abertura lateral, tridimensional, medindo aproximadamente 1,50m de 

altura x 1,05m de largura x 2,35m de comprimento, confeccionado em fibra de

vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. 1,00 un 3.839,00 3.839,00

1.1.4.18 Rena, tridimensional, medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de lar-

gura x 0,65m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com 2,00 un 1.898,00 3.796,00

esmalte sintético e verniz automotivo.

1.1.5 Guirlandas de festão Ø 50cm iluminadas com micro lampadas de led (pisca) bran- 13,00 un 287,69 3.739,97

co quente. Acabamento com laços e bolas vermelhas 

1.1.6 Vasos de polietileno h=0,5mm Ø0,6m c/ árvores de Natal de 1,5m de alt. festão de

decorada com bolas e micro lampadas led (pisca) branco quente. (5 cordões de 12,00 un 403,23 4.838,76

100 lâmpadas para árvore)

1.1.7 Forração do caminho com grama sintética, cor verde  incluindo fornecimento 500,00 m² 48,00 24.000,00

de todo material, equipamento e mão de obra necessários

1.1.8 Fornecimento e instalação de lixeiras de plástico com logo do projeto in- 6,00 un 101,00 606,00

cluindo fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra necessários

1.1.9 Pórtico em estrutura metálica dim (4x3,5m) com letras e adornos em perfil

metálicos iluminadas com mangueiras led e micro lampadas led (pisca), as

mangueiras e as micro lampadas serão nos tons verde, vermelho e branca

quente conforme o projeto memorial descritivo incluindo fornecimento de todo 1,00 un 4.500,00 4.500,00

material, equipamento e mão de obra necessários

1.1.10 Pórtico em estrutura metálica dim (3x3,4m) com letras e adornos em perfil

metálicos iluminadas com mangueiras led e micro lampadas led (pisca), as

mangueiras e as micro lampadas serão nos tons verde, vermelho e branca

quente conforme o projeto e memorial descritivo incluindo fornecimento de todo 1,00 un 4.200,00 4.200,00 314.740,08

material, equipamento e mão de obra necessários

1.2 Mercado de Natal

1.2.1 Fornecimento e instalação de pórtico (dim;:5,7x5,1m) em estrutura metálica

com letras e adornos em perfil metálico e telas metálicas. As peças receberão

iluminação com mangueiras e micro lampadas de led tons vermelho e branco 

quente incluindo fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra 1,00 un 4.800,00 4.800,00

 necessários

1.2.2 Fornecimento de bancas em estrutura metálica e cobertura em lona plástica de

Dim.: 2,3x2,2m (cobertura, base de apoio em compensado naval de 20mm 

20,00 un 723,70 14.474,00 19.274,00

1.3 Ornamentação do Prédio da PMAR – Fornecimento e colocação

1.3.1 Árvore De Natal Decorada 787 Hastes 1,8m c/Ø 155cm, inclusive toda

ornamentação, bolas laços, fita e outros . incluindo fornecimento de todo 1,00 un 2.277,65 2.277,65

materiais necessários, montagem e desmontagem ao fim do período de exposição

1.3.2 Guirlandas de laços e bolas com Ø 80cm incluindo fornecimento de todo 4,00 un 257,69 1.030,76

 materiais necessários

1.3.3 Guirlandas de laços e bolas com Ø 60cm incluindo fornecimento de todo 8,00 un 373,67 2.989,36 6.297,77

 materiais necessários

2 Figurino
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sários

2.2 Figurino de Duende incluindo fornecimento de todo  materiais neces- 2,00 un 300,00 600,00

sários

2.3 Figurino ajudante do Papai Noel incluindo fornecimento de todo  materiais 2,00 un 300,00 600,00

2.4 Camisetas de malha com logomarcas do projeto 500,00 un 23,00 11.500,00 13.200,00

3 Divulgação

3.1 Fornecimento de banners de (0,50x2,0)m, com logomarca do projeto 10,00 un 72,00 720,00 720,00

4 Transporte de todo material alugado 

4.1 Transporte de todo material alugado 2,00 vg 10.805,47 21.610,94

4.2 Serviço de vigilância com vigia de obra 2 Noturno e 1 diário  período 1,00 un 22.460,86 22.460,86 44.071,80

15/11/19 a 07/01/2020

OBS: Preço de Custo=Subtotal +Administração

Preço de Venda= Preço de custo x BDI (20,34%)

PREÇO DE CUSTO (OUTUBRO/2018)......................……….……………….. ..…......… ....… ..........…… ..........…… 398.303,65

PREÇO DE CUSTO (OUTUBRO/2018)......................……….……………….. .......…… ....… ...........…… ...........…… 479.318,61
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