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P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O  -  EM BRANCO

OBJETO: Contratação de empresa para locação de artefatos para a decoração de Natal da Cidade de Contagem 2017 - Município de Contagem – MG.

PORTAL Placa "Feliz Natal" e ou “Casa do Papai Noel”, medindo 1,05m de altura x 3,85m de largura x 0,15m de

profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, contornada com festão

aramado e micro lâmpadas, figura luminosa de arabescos com estrelas, 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

cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v

FHOTOFACE: Photoface Bonecos de Neve e Papai Noel, bidimensional, medindo 2,10m de altura x 1,60m de comprimento

x 3,05m de largura confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. Degrau em dois

níveis para alcance de foto

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL DE LOCAÇÃO - LOTE 1 UNIDADE QUANT

HO HO HO: Letreiro Ho Ho Ho, formato por 6 letras individuais, letra "H" medindo 1,90m de altura x 2,20m de largura x

0,50m de profundidade, letra "O" medindo 1,93m de altura x 2,18m de largura x 0,50m de profundidade, confeccionada em

fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.

IMAGEM

EMPRESA: 

BOLA GIGANTE DE 150: bola de natal confeccionada em fibra de vidro tamanho 1,50m de diâmetro pintada com esmalte

sintético na cor vermelha, amarela ou verde, com detalhes dourados. O material deverá ser instalado em local externo a ser

definido pelo cliente, em condições de enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

BOLA GIGANTE DE 90: bola de natal confeccionada em fibra de vidro tamanho 0,90m de diâmetro pintada com esmalte

sintético na cor vermelha, amarela ou verde, com detalhes dourados. O material deverá ser instalado em local externo a ser

definido pelo cliente, em condições de enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.



6 UN 3

7 UN 2

8 UN 4

9 UN 1

10 UN 6

TRENO COMPLETO: Trenó em tamanho natural confeccionado em fibra de vidro composto por 4 renas tamanho 1,60x1,10

m aprox., 1 papai Noel em tamanho natural e 1 trenó tamanho 2,30m, pintados com esmalte sintético com cores

características. O material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, em condições de enfrentar

condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

PRESEPIO: com figuras produzidas em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. Esse presépio

deve ser composto por 6 figuras: Jesus, José, Maria e três Reis Magos. As medidas devem ser aproximadamente as

seguintes:  • José (medindo 1,85m de altura x 0,90m de largura x 1,00m de profundidade)

• Jesus (medindo 0,40m de altura x 0,65m de largura x 0,86m de profundidade)

• Maria (medindo 1,38m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de profundidade)

• 2 reis de pé (medindo 1,80m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de profundidade)

• 1 rei abaixado (medindo 1,55m de altura x 0,80m de largura x 0,80m de profundidade) 

• Montagem de estábulo em estrutura metálica, telhado em PVC, de 2,50m x 2,00 e altura de 2,80m

PAPAI NOEL BANCO DE PRAÇA: Banco de metal fundido pintado com esmalte sintético na cor verde, ripado com madeira

tratada com verniz impermeabilizante, com encosto para braços e costas, nas dimensões de 1,40m de largura. Com figura

(boneco) de papai Noel em tamanho real com face, mãos, pernas e bota confeccionado em fibra de vidro pintados com

esmalte sintético fosco, enchimento em espuma, roupa e gorro em lona impermeabilizante na cor vermelha, com detalhes

em pelúcia, barba e cabelo em nylon branco, cinto em couro sintético na cor preta. O material deverá ser instalado em local

externo a ser definido pelo cliente, com todos os elementos em condições de enfrentar condições climáticas como chuva,

vento, sol por um período de 2 meses.

BANDA DE NOEIS: Três Papai Noeis em tamanho real com face, mãos, pernas e bota confeccionado em fibra de vidro

pintados com esmalte sintético fosco, estrutura metálica, enchimento em espuma, roupa e gorro em veludo vermelho com

detalhes em pelúcia, barba e cabelo em nylon importado branco, cinto em couro sintético na cor preta. Movimento de braço.

Cada um tem um instrumento musical e movimento. Aparelhagem de som completando a banda. Montagem de casinha em

estrutura metálica, telhado em PVC, de 2,50m x 2,00 e altura de 2,80m.O material deverá ser instalado em local externo a

ser definido pelo cliente, com todos os elementos em condições de enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol

por um período de 2 meses.

TORRE DE BOLAS: Torre com 04 bolas de natal confeccionadas em fibra de vidro tamanho 0,90m, 0,70, 0,50 e 0,30 de

diâmetro pintadas com esmalte sintético na cor vermelha, amarela ou verde, com detalhes dourados, fixadas com estrutura

de ferro central. O material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, em condições de enfrentar

condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses. 



11 UN 3

12 UN 3

13 UN 8

14 UN 1

PRESENTES GIGANTES: presente de natal confeccionado em fibra de vidro tamanho 1,20x1,20x1,20m, com laço

estilizado, pintado com esmalte sintético na cor vermelha, amarela, azul ou verde, com detalhe do laço dourado conforme a

imagem de referência. O material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, em condições de

enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

TREM DO PAPAI NOEL: Estrutura em resina em formato de trenzinho composto de: uma locomotiva de 3,00m de

comprimento e 03 vagões, cada um com 2,80m de comprimento. Toda a estrutura é pintada com esmalte sintético com

detalhes em dourado. O material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, em condições de enfrentar 

condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

PAPAI NOEL 4,8M: papai Noel com 4,00m de altura estruturado em barra de ferro chata 3/8 x 1/8 polegadas, zincada com

proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A face, mãos, pernas e bota confeccionado em fibra de vidro

pintados com esmalte sintético fosco, enchimento em espuma, roupa e gorro em veludo na cor vermelha, com detalhes em

pelúcia, barba e cabelo em nylon importado branco, cinto em couro sintético na cor preta. Aparência conforme layout. O

material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, com todos os elementos em condições de

enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

BONECO DE NEVE: figura de boneco de neve em fibra de vidro tamanho 2,25m de altura pintado com esmalte sintético

várias cores. O material deverá ser instalado em local externo a ser definido pelo cliente, em condições de enfrentar

condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.
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CASA DO PAPAI NOEL: adornos diversos para decoração da casa do papai Noel contendo, 200 m de festão verde grande decorado com 400 bolas

plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 300 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha,

300 bolas plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor dourada, 300 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor

dourada e 50 flores bico de papagaio artificial na cor vermelha; 3 árvores de natal com 2,5m de altura com 1m de diâmetro na base, coberta com festão

verde, decorada cada uma com 15 laços em lona vermelha com 20cm, 10 bolas plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 80

bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 80 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro com pintura metálica na cor

vermelha, 50 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor dourada, 50 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro com pintura metálica na

cor dourada; 2 árvores de natal com 1,5m de altura com 1m de diâmetro na base, coberta com festão verde, decorada cada uma com 10 laços em lona

vermelha com 20cm, 10 bolas plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha 30 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura

metálica na cor vermelha, 30 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 30 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com

pintura metálica na cor dourada, 30 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro com pintura metálica na cor dourada; 5 guirlandas com 60cm de diâmetro,

coberta com festão verde, decorada com 50 bolas plásticas tamanho 10 e 5 cm nas cores vermelha e dourada e 1 laço em lona vermelha com 20cm; 1

guirlandas com 90cm de diâmetro, coberta com festão verde, decorada com 50 bolas plásticas tamanho 10 e 5 cm nas cores vermelha e dourada e 1 laço

em lona vermelha com 30cm; 1 poltrona grande com braços acolchoada revestida em veludo vermelho; 1 baú de madeira tamanho 1,50x0,80x0,80m; 10

figuras de papai Noel de pelúcia com 20cm de altura, 10 estrelas de isopor revestidas de purpurina vermelha, 10 laços em veludo vermelho com 15cm; 2

bengalas em fibra com 1,0m de altura; revestimento em carpete vermelho; tapete verde em grama sintética com acabamento com bordas dourada em lona

tamanho 1,50x1,00m; Mesa de madeira tamanho 1,50x0,80m; lareira do papai Noel; caixa de correio do papai Noel; 5 sacos de presente em veludo

vermelho decorados com adornos diversos; 2 botas de veludo colorido com 40 cm de altura decoradas; 10 bichos de pelúcia temáticos diversos (papai

Noel, urso, boneca e outros) com aproximadamente 30cm de altura; 2 Papais Noel de 1,80m de altura com roupa de veludo típica, com face, mãos, pernas

e bota confeccionado em fibra de vidro pintados com esmalte sintético fosco; 1 imitação de fogão de lenha; 3 panelas de ferro; 2 estantes de madeira para

parede, 1 armário aberto de madeira, 15 enfeites de louça para cozinha de natal. Inclusão de maquina de neve para funcionamento por 2 horas/dia.

DECORAÇÃO CARRETA DO PAPAI NOEL: adornos diversos para decoração da casa do papai Noel no interior do caminhão: • 100 m de festão verde grande decorado com 80 bolas plásticas com 10cm de

diâmetro com pintura metálica na cor vermelha,  80 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 80 flores bico de papagaio artificial na cor vermelha; 

• 50 laços estruturados de veludo vermelho;

• 02 árvores de natal, modelo cônica, com 2,0m de altura com 1,0m de diâmetro na base, coberta com festão verde de 20cm, decorada cada uma com 20 laços em veludo vermelho com 20cm, 30 bolas

plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 40 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 40 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro com

pintura metálica na cor vermelha,40 enfeites diversos;

• 02 árvores de natal, modelo cônica, com 1,5m de altura com 0,70m de diâmetro na base, coberta com festão verde de 20cm, decorada cada uma com 10 laços em veludo vermelho com 15cm, 10

bolas plásticas com 8cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha 50 bolas plásticas com 5cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 50 bolas plásticas com 2,5cm de diâmetro

com pintura metálica na cor vermelha e 50 enfeites diversos;

• 04 guirlandas com 60cm de diâmetro, coberta com festão verde, decorada com 10 bolas plásticas tamanho 10 e 5 cm nas cores vermelha e dourada e 1 laço em veludo vermelho com 20cm e 12

enfeites diversos; 

• 01 poltrona grande com braços altos confeccionada em veludo vermelho decorada com galão dourado.;

• 01 baú de madeira tamanho 1,50x0,80x0,80m decorado com caixas de presentes, bolas e brinquedos diversos.

• 03 árvores de natal cônicas com 1,0m de altura decoradas. 

• 10 figuras de personagens de natal em pelúcia com 20cm de altura;

• 10 estrelas de isopor revestidas de purpurina vermelha;

• 05 bolas decoradas nos tamanhos de 20 a 80 cm;

• 02 bengalas em fibra com 1,80m de altura;

• 05 botas decoradas;

• 12 caixas de presente decoradas;

• 12 sacos de veludo vermelho e verde decorados;

• Revestimento em carpete vermelho;

• 01 tapete verde em grama sintética com acabamento com bordas dourada em lona tamanho 1,50x1,00m; 

• Mesa de madeira tamanho 1,50x0,80m; 

• 01 lareira do papai Noel.
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ÁRVORE DE 5M: árvore de Natal profissional com 5 m de altura, base com 2,5 m de diâmetro, confeccionada em estrutura

de maetalon 20x20x20, com reforço na parte central com metalon circular aço 20, 2,5 polegadas, revestida com tela de aço,

totalmente coberta com festão verde ramificada de 0,20 m em pvc antichama, decorada com 300 bolas de plásticos com 10

cm de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 300 bolas de plásticos com 10 cm de diâmetro com pintura metálica

na cor dourada, 20 figuras coloridas natalinas confeccionadas em polietileno. A peça deve ser complementada com micro

lâmpadas LED totalizando 50 jogos de 100 lâmpadas, 220V. A árvore deverá ser montada em local externo a ser definido

pelo cliente, com todos os elementos em condições de enfrentar condições climáticas como chuva,vento, sol por um período

de 2 meses

ÁRVORE DE 10M: árvore de Natal profissional com 10m de altura, base com 5m de diâmetro, confeccionada em estrutura

de metalon 20x20x20, com reforço na parte central com metalon circular aço 20, 2,5 polegadas, revestida com tela de aço,

totalmente coberta com festão verde ramificado de 0,20m em pvc anti chama, decorada com 600 bolas plásticas com 10cm

de diâmetro com pintura metálica na cor vermelha, 600 bolas plásticas com 10cm de diâmetro com pintura metálica na cor

dourada, 20 figuras coloridas em formato de bengala confeccionadas em polietileno, 50 figuras de espuma prensada com

pintura para área externa contornada com mangueira luminosa. A peça deve ser complementada com micro lâmpadas LED

totalizando 80 jogos de 100 lâmpadas, 220v. A árvore deverá ser montada em local externo a ser definido pelo cliente, com

todos os elementos em condições de enfrentar condições climáticas como chuva, vento, sol por um período de 2 meses.

PINHEIRO NATALINO ILUMINADO: Pinheiro natalino, medindo 12,00m de altura, produzido em estrutura de metalon 20mm 

x 20mm e metalon 15mm x 15mm, barra redonda maciça de 4,7mm 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

220v, 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. Preenchida com lâmpadas de LED na cor verde fio

elétrico verde, 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm² . A árvore é fixada em poste metálico

de 4 polegadas com parede de 4mm dividido. A junção dessas peças é feita através de abraçadeiras e barra chata 1" x 1/8

com parafuso de 1/2".

PLACA COM ARABESCO: Placa de chapa metálica 18 medindo 0,60 x 1,20m com arabesco lateral estruturado em barra

de ferro chato 3/8 x 1/8 de polegada, pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie.

A complementação da estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.
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BOLA DE PASSAGEM GIGANTE ILUMINADA: Bola de passagem gigante com detalhes de folhas e arabescos, medindo

3,90m de altura x 3,25m de diâmetro, produzida em estrutura de metalon 20,00mm x 20,00mm e metalon 15,00mm x

15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, zincada, com proteção

anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente 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. Preenchimento com lâmpadas de LED nas cores vermelha, verde e branca, fio elétrico verde

2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². A bola é dividida em três partes, sendo duas partes de

esfera e a terceira do fuste e sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1/8 x 3/8.

ARVORE DE LED: arvore de tubo led 12 metros de altura por 5 de diâmetro montada em estrutura de alumínio padrão Q30

com 52 linhas por 10 tubos na altura. totalizando 520 tubo leds. tubo led de 1 metro, 48 leds por tubo, totalizando 24960

leds, 16 pixels com controle via protocolo dmx 512. software ledstudio versão 3.85 e controladores de linha 96x512 pixes.

alimentação da arvore de 24volts x 500watts por linha. 14 fontes de 520watts totalizando 7280 watts de consumo em carga

máxima. A configuração possibilita inserção de vídeos e mensagens no corpo da arvore de acordo com a solicitação do

cliente

PRESENTE DE PASSAGEM GIGANTE ILUMINADO: Pacote de presente gigante com passagem, medindo 3,60m de

altura x 3,25m de largura x 3,15m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30,00mm x 30,00mm, metalon

20,00mm x 20,00mm e metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1

1/2 x 1/4 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira

luminosa incandescente nas cores 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. Preenchimento com lâmpadas de

LED nas cores vermelha, azul e branca, fio elétrico verde 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de

0,12mm². A caixa é dividida em nove partes, sendo quatro laterais, a tampa com o laço e quatro fitas e sua junção é feita

através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. 

URSO GIGANTE ILUMINADO: Urso polar, medindo 3,20m de altura x 2,20m de largura x 1,80m de profundidade, produzido

em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 com pintura eletrostática branca e contorno com lâmpadas de LED branco fio

elétrico branco e LED vermelho fio elétrico vermelho transparente 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre

de 0,12mm². acabamentos (olhos, focinho e patinhas) em PVC 6mm. O urso se divide em três partes: corpo, cabeça e

pernas, sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1" x 3/8 com parafuso de 1/4.

ESTRUTURA DE CHUVA DE ESTRELAS: Figura luminosa com desenho de estrelas, medindo 4,0m de largura por 5,0m de

altura, 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 cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de

220v.
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ESTRELA 70: Figura em formato de estrela medindo 70cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de

polegada, zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura deve

ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

FIGURA 3 ESTRELAS: Figura com 3 curvas medindo 3, 2,5 E 2m com estrela medindo 28cm e duas de 56cm de diâmetro

estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de polegada, pintada na cor branca, com proteção anticorrosiva resistente a

exposição de intempérie. A complementação da estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,

12,00mm de diâmetro, 220v.

FELIZ NATAL e ou BOAS FESTAS DE 8,20M: Ornamento painel para fachadas e similares, confeccionado em tubo

quadrado de 15mm x 15mm e barra chata de 3/8"x1/8" com pintura eletrostática na cor branca em formato de painéis

retangulares de diversas dimensões. Iluminação desenvolvida com mangueiras luminosas de 13,0mm composta por 36

diodos emissores de luz (LED) por metro linear.

Design desejando Feliz Natal e ou Boas Festas 

Tamanho A: 1,50m de altura x 8,20m de largura por figura

Tensão 220Volts

ESTRELA 120: Figura em formato de estrela medindo 70cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de

polegada, zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura deve

ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

ESTRELA 30: Figura em formato de estrela medindo 30cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de

polegada, pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da

estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

ESTRELA 56: Figura em formato de estrela medindo 56cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de

polegada, zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura deve

ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.



32 UN 70

33 UN 140

34 UN 104

35 UN 15

CURVA COM ESTRELA: Figura em formato de estrela medindo 56cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x

1/8 de polegada, com haste curva de 2,0m, zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A

complementação da estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

COMETA GUIA: Figura em formato de cometa medindo 3,00m de comprimento estruturada em barra de ferro chato 3/8 x

1/8 de polegada, pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação

da estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

COMETA 130: Figura em formato de cometa medindo 1,30m de comprimento estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8

de polegada, pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da

estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

COMETA 70: Figura em formato de cometa medindo 0,70m de comprimento estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8

de polegada, pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da

estrutura deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.



36 UN 1.050

37 UN 500

0,00SUB TOTAL:

GLOBO DE MANGUEIRA: Figura em formato de painel formando um desenho de bola de natal medindo 1,0m de diâmetro

com mangueira luminosa pendente de 2,00m à 4,00m de comprimento, estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8

pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura

deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.

LUA: Figura em formato de lua medindo 28cm de diâmetro estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8 de polegada,

pintada na cor branca com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura

deve ser feita com aplicação de mangueira cristal, 2 cabos,  12,00mm de diâmetro, 220v.
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38 UN 1

39 UN 1

0,00

                                                   VISTO:ELABORADO: 0,00TOTAL GERAL:

UNIDADE QUANT

SUB TOTAL:

ILUMINAÇÃO SKY Equipamento de iluminação denomidado "sky" com eleito luz RGB, com movimentos de pan e tilt

automático, no período de 25 de novembro à 27 de dezembro de 2017.

BRUG AUDIO VIDEOS E AUTOMAÇÃO

Produção e Mapping de vídeos na igreja matriz de São Gonçalo no centro de Contagem, com temas natalinos.

O projeto engloba a produção de vídeo, com temática natalina, para exibição através de projeção na fachada externa, no

lado da escadaria da Igreja São Gonçalo, no período de 25 de novembro à 27 de dezembro de 2017.

Escopo do projeto:

Elaboração e produção de vídeo de animação com temática natalina.

04 teasers de até 20 segundos

03 vídeos diferentes de duração de 2 minutos cada (cada vídeo será projetado em um dia diferente às sextas, sábados e

domingos)

Mapping in locco do edifício

Rider técnico para a projeção

03 projetores de alta luminosidade de 15000 ansi lumens

Computador /CPU com 04 saídas de vídeos HDMI

Suporte técnico durante o período de exibição

Cabeamento e estrutura para montagem dos equipamentos

Montagem e desmontagem semanal dos equipamentos

IMAGEMITEM DESCRIÇÃO MATERIAL DE LOCAÇÃO - LOTE 2


