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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

14/10/2022
Pregão presencial
53/2022 - PR
72/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços de decoração natalina da praça e
outros Espaços Públicos do Município de Vargem Bonita

Participante: JOLMIR BORMANN

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Locação Arvore de Natal com no mínimo 7.5 mt de altura. Arvore de

natal confeccionado em estrutura metálica tridimensional, com no
mínimo 7,5 mt de altura e no mínimo de 3,0 metros de diâmetro,
decorado com e arabescos, iluminado com mangueira luminosa de
Leds, no topo da arvore deverá conter uma estrela de oito pontas.
(MODELOS DE ARVORE VARIADO) - Locação Arvore de Natal com no
mínimo 7.5 mt de altura.
Arvore de natal confeccionado em estrutura metálica
tridimensional, com no mínimo 7,5 mt de altura e no mínimo de 3,0
metros de diâmetro, decorado com e arabescos, iluminado com
mangueira luminosa de Leds, no topo da arvore deverá conter uma
estrela de oito pontas. (MODELOS DE ARVORE VARIADO

3,000 UN 7.875,6767 23.627,03

2 Locação FELIZ NATAL. Pinel luminoso bidimensional Luminoso em
forma de Feliz Natal, produzido em estrutura metálica galvanizada
de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos
3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e36 lâmpadas
por metro. (Altura 0,55m X 2,95m Comprimento). - Locação FELIZ
NATAL.
Pinel luminoso bidimensional Luminoso em forma de Feliz Natal,
produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon
20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com
mangueira luminosa LED 13mm e36 lâmpadas por metro. (Altura
0,55m X 2,95m
Comprimento).

1,000 UN 1.445,55 1.445,55

3 Locação Anjo Luminoso de aramado 3D: Locação de anjo luminoso
3D com no mínimo 3,00 metros de altura x mínimo de 2,70 metros
de largura e mínimo de 1,00 metro de profundidade. Confeccionado
em estrutura metálica. Recoberto por lâmpadas 7mm blindada
pisca Branco, numa distância máxima entre cada passada de pisca
de 8 centímetros; contornados com 40 metros de mangueira
luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro; - Locação Anjo
Luminoso de aramado 3D: Locação de anjo luminoso 3D com no
mínimo 3,00 metros de altura x mínimo de 2,70 metros de largura e
mínimo de 1,00 metro de profundidade. Confeccionado em
estrutura metálica. Recoberto por lâmpadas 7mm blindada pisca
Branco, numa distância máxima entre cada passada de pisca de 8
centímetros; contornados com 40 metros de mangueira luminosa
LED 13mm de 36 lâmpadas por metro;

2,000 UN 1.794,465 3.588,93
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4 Locação Planta de chão com estrela: Figura de chão com 4 arabesco

por fora e uma estrela no centro simulando uma planta com no
mínimo de 1,3m de altura, em estrutura de ferro contornado com
mangueira Led colocados ao longo da praça. - Locação Planta de
chão com estrela: Figura de chão com 4 arabesco por fora e uma
estrela no centro simulando uma planta com no mínimo de 1,3m de
altura, em estrutura de ferro contornado com mangueira Led
colocados ao longo da praça.

30,000 UN 229,2927 6.878,78

5 Locação Família de bonecos de neve em fibra de vidro: Escultura
em formato de Família de boneco ne deve, composta por três
unidades (Chris com Cartola e Liz com nenê nos braços) altura
mínima de 1,20m largura mínima 0,70 largura mínima 0,50 metro,
esculpido em isopor, com aplicação de fibra de vidro e acabamento
com massa plástica, pintura automotiva decorativa. - Locação
Família de bonecos de neve em fibra de vidro: Escultura em formato
de Família de boneco ne deve, composta por três unidades (Chris
com Cartola e Liz com nenê nos braços) altura mínima de 1,20m
largura mínima 0,70 largura mínima 0,50 metro, esculpido em
isopor, com aplicação de fibra de vidro e acabamento com massa
plástica, pintura automotiva decorativa.

1,000 UN 3.888,00 3.888,00

6 Locação Letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,5 metro de altura:
Locação e instalação de letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,50
metro de altura,0,20 metro de largura,7,00 metros de comprimento,
confeccionado em EPS revestido com tecido vermelho e dourado. -
Locação Letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,5 metro de altura:
Locação e instalação de letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,50
metro de altura,0,20 metro de largura,7,00 metros de comprimento,
confeccionado em EPS revestido com tecido vermelho e dourado.

1,000 UN 1.296,01 1.296,01

7 Locação Chafariz iluminado:  Locação de chafariz iluminado feitos
com estrutura perfil de ferro contornado com mangueira luminosa
LED 13mm de 36 lâmpadas por metro e cascata Led dependurados
nos perfis, contendo 8 lados e alocados no gramado da praça; -
Locação Chafariz iluminado:  Locação de chafariz iluminado feitos
com estrutura perfil de ferro contornado com mangueira luminosa
LED 13mm de 36 lâmpadas por metro e cascata Led dependurados
nos perfis, contendo 8 lados e alocados no gramado da praça;

1,000 UN 2.891,08 2.891,08

8 Locação Foto-Face. Painel decorativo estilo foto-face, com as figuras
de Papai-Noel com as seguintes medidas mínimas (1,60m x 0,90m x
0,40m) e Mamãe-Noel com as seguintes medidas mínimas (1,70m x
0,67m x 0,36m), confeccionado através de rotomoldagem, com
pintura automotiva decorativa dos personagens. - Locação Foto-
Face. Painel decorativo estilo foto-face, com as figuras de Papai-
Noel com as seguintes medidas mínimas (1,60m x 0,90m x 0,40m)
e Mamãe-Noel com as seguintes medidas mínimas (1,70m x 0,67m
x 0,36m), confeccionado através de rotomoldagem, com pintura
automotiva decorativa dos personagens.

4,000 UN 1.571,1525 6.284,61

Total do Participante: 49.899,99

Total Geral: 49.899,99

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e
Finanças

04.001.04.122.0003.2008.3.3.90.00.00 R$ 50.054,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

14/10/2022Vargem Bonita,

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN

PREFEITA
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