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1 Iluminação Ornamental das e vias e Avenidas

1.1 Instalação figura bidimensional com formato e movimento de fogos de artifício

estourando, medindo aproximadamente 5,40m de altura por 3,90m de largura,

 3/8, material zincado proporcionando proteção anticorrosiva resistente a

gueira 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 aproxima-

 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

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

aproximadamente 913W.Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e 

11,00 6.116,61 67.282,71

Inclusive retirada.

1.2 Instalação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola com es

trelas  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 anti

corrosiva resistente a exposição às intempéries. A Aplicação de mangueira

luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00m

potência total aproximada de 560W.Incluso aluguel da peça, equipamentos, mate

13,00 2.135,32 27.759,16

Inclusive retirada.

1.3 Instalação figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos 

com  pingente, medindo aproximadamente 2,25m de altura x 0,85m de largura, pro

duzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com pro

gueira luminosa  incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de

13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v.

 cm na tensão 220V. A figura luminosa  tem potência total aproximada de

182 W.Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária 

26,00 986,49 25.648,74

Inclusive retirada.

1.4 Instalação  figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Estrelas com

 raios, medindo aproximadamente 1,40m de largura x 4,50m de alt., produzida em

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

             Arq: SDUS.ASSOR: PLONIOVACAR

 produzida em estrutura de metalon 20,00mm x 20,00mm e barra chata 1/8 x

 exposição às intempéries. Aplicação de aproximadamente 50m de man-

damente 2250 LEDs brancos mornos, revestimento do fio elétrico cristal

incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snow LEDs e fontes

 contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a progra-

mação para até 19 canais. A potência total da figura de fogos é de

mão de obra necessária para instalação incl. Extensão até o ponto de alimentação un

m de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a ut

ilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa  tem

riais e mão de obra necessária para inst. incl. Extensão até o ponto de alimentação un

teção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de man

Com adição de dois tubos cilíndricos snowfall com 48 LEDs brancos, com 80

para instalação incl. Extensão até o ponto de alimentação un
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de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva

 resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa inca

 com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do ali

mentador específico que a acompanha. Adição de mangueira de LED na cor

branca  13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Com aparelho sequencial

 que aciona aproximadamente 13 LEDs em cada canal, proporcionando um

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. Incluso aluguel da peça, equipamentos, ma-

15,00 2.509,11 37.636,65

Inclusive retirada.

1.5 Inst. figura luminosa tridimensional com desenho em forma de arabescos com

pingente, medindo aproximadamente 1,50m de altura x 2,20m de largura, pro

eira luminosa  incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de

13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v.

220V. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 217W.Incluso aluguel 

20,00 1.190,34 23.806,80

até o ponto de alimentação. Inclusive retirada.

1.6 Instalação 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  1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com

gueira 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.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

4,00 1.642,95 6.571,80 188.705,86

2 Iluminação Ornamental em Praças e Canteiros de Vias

2.1

do aproximadamente 9,00m de altura x 4,95m de largura x 5,72m de comprimento,

barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anti

corrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa

das 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

 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.

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e

ndescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro,

 efeito de movimento e lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de

terial e mão de obra necessário para instalação incl. Ext. até o ponto de alimentação un

duzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote

ção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangu

Com adição de meteoro em movimento snowfall, com 160 LEDs na tensão

equipamentos, materiais e mão de obra necessários para instalação incl. Extensão un

de profundidade, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede 

proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de man

instalação incl., extensão até o ponto de alimentação. Inclusive retirada. un

Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas e arabescos  medin

 produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, 

 cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpa

 anti-chama. A árvore tem sua sustentação autoportante com 6 painéis triangulares

, materiais e mão de obra necessária para instalação incl., extensão até o ponto de 

                                                  Aprov. SDUS:



PMAR
                      Proc. nº________
                     Folha nº_______

              
                        ___________

                           Rubrica

Claudinei Evangelista de Araújo
Gerente de Orçamento
matr.25421

Página 3 de 7 marcelo.marcelino
matr.3007

OBRA:  Ornamentação natalina - Iluminação Ornamental das 

e vias,Avenidas, Praças e Prédios Históricos

LOCAL: Centro – Angra dos  Reis

P  L  A  N  I  L  H  A      D  E      C  U  S  T  O  S

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário Preço Total Total do Item

             Arq: SDUS.ASSOR: PLONIOVACAR

alimentação. Inclusive retirada. 1,00 27.725,28 27.725,28

2.2

ira 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.Incluso aluguel da peça, equipa

300,00 127,34 38.202,00

alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m)
Inclusive retirada.

2.3

 verniz  automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno para a ilumina

6,00 247,84 1.487,04

Inclusive retirada.

2.4

verniz automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno para a ilumina

6,00 247,84 1.487,04

são até a alimentação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m)

Inclusive retirada.

2.5 Instalação de bolas de natal azul, medindo aproximadamente 0,30m de diâmetro, 

confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e ver

 confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

6,00 247,84 1.487,04

2.6 Instalação de bolas de natal verde, medindo aproximadamente 0,30m de diâmetro, 

confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e ver

 confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

7,00 247,84 1.734,88

aproximada de 1m). Inclusive retirada.

2.7 Instalação bola de natal amarela com pintura de arabescos, medindo aproximada

mente 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.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

6,00 228,84 1.373,04

aproximada de 1m), Inclusive retirada.

2.8 Instalação bola de natal vermelha com pintura de arabescos, medindo aproximada

mente 0,30m de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura 

com esmalte sintético e verniz automotivo, com suporte interno para a iluminação

 confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

un

Instalação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela de cin

co pontas, medindo aproximadamente 0,30m de altura x 0,30m de largura, produ

zida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com prote

ção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangue

mentos, materiais e mão de obra necessária para instalação, incl. Extensão até a un

Instalação de bolas de natal amarela, medindo aproximadamente 0,30m de diâme

tro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e

ção confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. Incluso aluguel da 

peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação  incl.ex-

tensão Alimenatação do sistema e entre as peças (distância aproximada de 1m) un

Instalação de bolas de natal vermelha, medindo aproximadamente 0,30m de diâme

tro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com esmalte sintético e 

ção confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.Incluso aluguel da pe

ça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para instalação incl., exten- un

niz automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação

Incl. Fornecimento da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária

para instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (dis un

tância aproximada de 1m). Inclusive retirada.

niz automotivo, com aplicação de adesivos e suporte interno para a iluminação

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un
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Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

6,00 228,84 1.373,04

 aproximada de 1m), Inclusive retirada.

2.9

te 0,30m de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura com

esmalte sintético e verniz automotivo, com 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 

6,00 228,84 1.373,04

 aproximada de 1m),Inclusive retirada.

2.10 Instalação bola de natal verde com pintura de arabescos, medindo aproximada

mente 0,30m de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro translúcida, pintura 

com esmalte sintético e verniz automotivo, com 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 

7,00 228,84 1.601,88

 aproximada de 1m), Inclusive retirada.

2.11 Instalação rena aramada, medindo aproximadamente 1,60m de altura x 0,50m de lar

gura 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

mm², consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

2,00 4.349,60 8.699,20

 aproximada de 1m), Inclusive retirada.

2.12 Instalação rena aramada, medindo aproximadamente 1,10m de altura x 0,50m de lar

gura 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 x0,5mm²

, consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

2,00 4.349,60 8.699,20

2.13 Instalação rena aramada, medindo aprox. 1,40m de altura x 0,50m de lar

gura x 1,30m 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

0,5mm², consumo médio de 7W de potência, na tensão de 220v.

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

2,00 4.349,60 8.699,20

2.14 Inst. 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

 15mm x 15mm,  barra chata de 1/8 x 3/8 polegada e 1/2 x 3/16 polegada, ma

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un

Instalação bola de natal azul com pintura de arabescos, medindo aproximadamen-

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema e entre as peças (distância un

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

 especificações: parte superior fabricada em metalon 20mm x 20mm,  metalon

terial zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempé

ries. Aplicação de mangueira luminosa de LED branco, em PVC flexível ex
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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 ver

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

 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

 ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e ad
ornado com festão aramado verde, fita de veludo vermelho, laços de veludo

co e refletor de LED de 50W para iluminação noturna do cesto.
Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

1,00 28.615,14 28.615,14

2.15 Instalação 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 me

 aprox.1,32m de altura x 2,30m de diâmetro. Todas as peças são confeccionadas 

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 
1,00 31.805,60 31.805,60

2.16
lia, medindo aproximadamente 1,55m de altura x 2,50m de largura, produzida em

 incandescente  na cor  cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro,

potência total aproximada de 352W.
Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

1,00 1.395,95 1.395,95

2.17
lia 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 polega
da, 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 

1,00 3.222,95 3.222,95

2.18 Instalação 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,

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

trusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na hori

zontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação

des + 10 LEDs flashing branco, 90% verde fixo e 10% branco pisca 220v , fio

transparente 2 x 0,5mm², cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm², conj

untos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x 0,5mm², cabo formado por 12

 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 exposi

ções às intempéries, cesto em vime sintético com formato abaloado resistente

 vermelho e bolas douradas.  Acompanha manual de montagem, poste metáli

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

dindo aproximadamente 2,65m de altura x 1,30m de comprimento x 1,00m de largu
ra, 1 rena violinista medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,00m de compri

mento x 0,85m de largura, 1 Rena harpista medindo aproximadamente 1,80m de al
tura x 0,70m de comprimento x 0,85m de largura, 1 pinheiro medindo aproximadame
nte 1,10m de alturax 0,40m de comprimento x 0,50m de largura e 1 tambor medindo

 em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. O movime
nto é através de dispositivo de base rotativa em aço estrutural, medindo aproxima
damente 1,40m de diâmetro x 1,25m de altura, potência de 0,12cv

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

Instalação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada famí

 estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção antico-
rrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa

 com 36 microlâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura luminosa  tem 

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

Instalação figura luminosa bidimensional com desenho em forma de sagrada famí

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

 zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Apli
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sado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de
 220v. A figura luminosa  tem potência total aproximada de 400W.
Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

1,00 1.629,95 1.629,95

2.19 Instalação 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,

sado, 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 

1,00 2.885,95 2.885,95

2.20
 Cabo em cor verde , 220V, cada cordão com 100 lâmpadas, a ser instalada nos 
 caules e galhos de árvores, inclusive extensão do ponto de alimentação ao pisca
 , foto células e demais materiais, mão de obra e equipamentos necessários – Forne- 12.361,00 m 6,75 83.436,75
cimento e Instalação. Inclusive retirada.

2.21 Manutenção da iluminação em cordão com micro lâmpadas, 220v, para exterior,
cor branco quente, incluindo a reposição de peças danificadas e retirada de mate

4000,00 m 4,64 18.560,00

2.22
 Cabo em cor verde , 220V, cada cordão com 100 lâmpadas, a ser instalada nos 
 caules e galhos de árvores, inclusive extensão do ponto de alimentação ao pisca
 , foto células e demais materiais, mão de obra e equipamentos necessários – Forne- 560,00 m 41,32 23.139,20
cimento e Instalação. Inclusive retirada.

2.23 Manutenção da iluminação em cordão com micro lâmpadas, 220v, para exterior,

200,00 m 4,64 928,00

2.24 Iluminação da cobertura do passeio da rua do comércio com cortina  ilumina-

mento e Instalação. Inclusive retirada. 1.800,00 m2 16,13 29.034,00

2.25 Instalação Árvore de natal em estrutura metálica com formato de pinheiro cônico
 elaborado por bolas de tela de arame galvanizado com vazios preenchidos por

Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 
1,00 36.194,23 36.194,23

2.26

 Ø variados de 60 a 100cm
Incluso aluguel da peça, equipamentos, materiais e mão de obra necessária para 

10,00 1.028,71 10.287,10

2.27

externo, estrutura metálica para troncos e galhos, fiação cor verde. Incluso

instalação inclusive, extensão até o ponto de alimentação. Inclusive retirada das
peças após a exposição Natalina. 50,00 1.499,05 74.952,50 450.029,20

3 Iluminação Ornamental em Prédios Históricos
3.1

conectores, emendas, cabos de ligação e demais mão de obra e materiais necessários
e equipamentos para aplicação em prédios, igrejas e embarcações e Praças
 Inclusive retirada. Fornecimento e Instalação. 8.330,00 m 29,19 243.152,70

3.2 Manutenção do sistema durante o período de exposição de exposição, retirada
2.000,00 m 15,88 31.760,00 274.912,70

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

cação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extru

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

 zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Apli
cação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extru

instalação  incl., extensão até a alimentação do sistema. Inclusive retirada. un

Iluminação micro lampadas de led, para exterior , tons  branco quente,isolação de

rial, incl., material, equipamentos e mão de obra necessárias. Inclusive retirada.

Iluminação micro lampadas de led, para exterior , tons vermelho ,isolação de

cor branco e vermelho, incl. a reposição de peças danificadas e retirada de mate-
rial incl.materiais, equipamentos e mão de obra necessários. Inclusive retirada.

da de led, e demais materiais, mão de obra e equipamentos necessários – Forneci-

Micro lâmpadas led  branco quente h= 6 metros.

instalação incl., extensão até o ponto de alimentação. Inclusive retirada. un

Instalação Bolas de natal em estrutura metálica, fechamento em tela de arame gal
 vaniza do com vazios preenchidos por Micro lâmpadas led  branco quente .com

instalação  incl., extensão até o ponto de alimentação. Inclusive retirada. un

Instalação e fornecimento de Árvore de Natal em formato de Cerejeira Leds, altura
2,20m , com 592 flores acrílicas com Leds cor branco quente e rosa Bivolt, uso

fornecimento da peça, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária para

un

Iluminação com mangueiras led no tom branco quente, 220V (exterior), incl.pugles, 

Inclu., materiais, mão de obra e equipamentos necessários. Inclusive retirada.
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…………… …………… 913.647,76

4 Administração Local
4.1 1.540,00 h 28,73 44.244,20

EMOP 05.105.0027-A

4.2

33,97 29,60 1.005,51 45.249,71
EMOP 05.100.0900-A

OBS: Preço de Custo=Subtotal +Administração
BDI INCLUSO DE 15% MÃO DE OBRA

PREÇO DE CUSTO (AGOSTO/2019)......................……….……………….. 958.897,47

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

SUBTOTAL ……………………………………………………………………….. ….. …………….

Mao-de-obra de feitor(encarregado de turma),inclusive encargos sociais

Unidade ref.p/compl.adm local,consid:consumo água,tel.energia elétrica,mat.lim
peza e escritório,computadores,licença obr a,moveis e utensílios,ar cond.bebedou
ro,art,rrt,fotografias uniformes,diárias,exames admissionais periódicos e demissi
onais, ur

..…......… ....… ..........…… ..........……
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