
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIALNo 10712022

Processo Licitatório no 306/2022

ABERTURA:

As 9:00 horas do dia 07 de outubro de 2022, o Pregoeiro JOÂO lNÁClO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos
servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES, FABIANA MARA MARQUES reuniram-se na sala de licitaçóes da prefettura de
Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos Oe náOititaçã0, do referido
procedimento, visando à Seleção e contrataçáo de empresa para realização dos serviços de instalação de elemenios decorativos,
incluindo sua iluminaçáo. manutençâo, montagem e desmontagem, logístiôa de transporte de todo mãterial a ser utilizado e equipe
técnica de montagem, manutenção, assistência tecnica durante a realização do evento Natal de Luz, a ser realizado em Guaxupétúé
no período de 26 de novembro de 2022 a 06 cie janeiro de 2023.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em sêu sitê: w1it44g-Uêxupe.rng.g-gy.bl e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios
Mineiros, ediçáo 3356 do dia 26-09-2ozz, 

_cooigo- tãããtitiãããrGEãias3, com o objetivo de divutgação do presente certame e,
atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

EMPRESAS PARTICIPANTES :

R. SANDOVAL DE FARIA E CIA LTDA representada pelo Sr. WILSON ROBERTO RAMpONt RODR16UES

LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 represêntada pelo Sr. LÊANDRO APARECTDO DA STLVA

IRINEU VITORIANO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME representada pela Sra. RENATA MARCELT MENDONÇA DO NASC

TURQUETTI COMERCIO LOCAÇOES E SERVTÇOS LTDA representada peto Sr ANTONIO DE JESU

uP!! scLUÇÔES PÚBLICAS E PRIVADAS EIRELI representada peto sr. JosE LUtz sANToRo coMES

M.A.R LOCAÇÔES r senvtços EtRELLt representada peto sr. tGoR RUAN DOS SANTOS

BLACK HORSE GESTÂO EMPRESARIAL LTDA TEPTESENTAdA PEIO ST. DERKIAN RISSE

CARDOSO EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI representada peto Sr. ALESSANDRO CARDOSO DA StL'

FASE BE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessâo, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comeiãiais e os documentos de habilitaçáo
como os documentos de credenciamento dos reprêsentantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes
sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

nao

Dando sequência, os documentos de credenciarnento
sendo apontada nenhuma irregularidade.

dos representantes das iicitantes foram devidamente confe nao

a classificação das licitantes, conforme

FASE DE APURACÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de p e
determina a legislaçâo e demonstrado no mapa .de apuracão das píopastas,_ propostas de preços foram submetidas ao
crivo dos reprêsentantes das licitantes e ne nhuma falra foi observada em relação às rnesmas,

End.: Alenida conde Ribeiro do valte, I ll - GUAXLIPIT\IC - CEt,: 37800-000 - CNpJ: 18.66.1.40r/0001-97.'l'el.: (35) 3559-1001 - Fax: (3S) JSSI- 5700 - Site: http:\\rww.guaxupe.mg,gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra maoa de
apuracão de lances, anexo.

Pelo Pregoeiro, foi adjudicado o item do edital à licitante vencedora conforme demonstra o mapa de apuracáo resumido de
vencedores e o relatorio resumido da situacão dos itens/lotes. anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAGÃO DE HABILITACÃO:

Procedeu-se à abertura do enveiope contendo e documentação de habilitação da licitante que ofertou o menor preÇo, a qual, após a
apreciação dos documentos, observou-se que a licitante IRINEU VITORIANO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME não apresentou a
Certidão de Regularidade do INSS e Uniáo (item 7.4.1 do edital), razâo pela qual esta licitante tornou-se inabilitada. A licitante 2a
colocada LEANDRO APARECIDO DA SILVA 03885454610 não apresentou os documentos referentes aos itens de vínculos
empregatícios 1, 2 , 3 e 3l do Anexo I (Termo de Referência do edital), também tornando-se inabilitada. A documentação da licitante
vencedora M A.R LOCAÇOES E SERVIçOS EIRELLI está de acordo com as exigências do edital, mesmo assim a licitaÁte apresentou
a Certidão de Regularidade Estadual (item 7.4.5 do edital) vencida, porém, a mesma terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar
esta Ceúidão regularizada. conforme ilem7.6.2 do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intençáo de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e
transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÂO OA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reuniáo às 12:'lô horas e lavrado o presente registro de
acontecimentos que, depois de lído e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes
que peÍmaneceram até a lavratura do mesmo.

GuaxupéiMG, 07 de outubro de 2022.

Obs: Fica definido através do Secretário de Cultura Marcos Alexandre Costa Buled, a realização de diligência na licitante vencedora a
partir do dia 1011012022.

JOÃO I

EQUIPE DE

?,

MELO GONÇALVES

CIA LTDA

JUNIOR - ME

E PRIVADAS EIRELI

FABIANA MARA MAROUES
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Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 30612022 Pregão: 10712022 Data: 0711012022

Vencedor
rtem DescriÇão Unid. Qtda. Marca Valor Unitário Valor Total Economia Lances

135s0-M.A.R LocRçôes E sERvtÇos EtRELLt

SERVIÇoS DE INSTALAÇÃo DE ELEMENToS DEcoRATíVoS,
INCLUINDO INSTALAÇÁo ELETRICA, ILUMINAÇÃo, MANUTENÇÃo,
MONTAGEM, DESMONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA DURANTE
A REALTzAÇÂo Do EVENTo NATAL DE t_uz
ContÍâtaÇão de empresa habilitada para Serviccs de lnstalaÉo de
elementos decorativos, incluindo sua iluminaÇão, manutenÉo,
montagem e desmontagem, logística de transporte de todo mateÍial a
ser utilizado e equipe técnicâ de montagem. manLitênÉo, assistência
técnica durante a realizaÇão do evento Natal cje Luz, a sêr realizado em
Guaxupé de 26 de Novembro de 2022 a 06 oe JaneiÍo de 2023.
Execuçâo dos serviços de lnstalaÉo e manutençáo de material a ser

fornecico pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo nos locais
determilados pela SecÍetaria conforme descritos abaixo:

cordÕes de luz de led,
mangueiras e fita de led;
figuras e placas rluminadas,
Refletores led bivolt colorido (aproximadamente 300 refletores em

diversos pontos da crdade;
refletorês tipo vapor metálico (aproximadamente 1S0 refletores em

diversos pontos da cidade, conforme detalhamento abaixo);
instalaÇâo elétrica de flos e cabos necessários para execuÇão do

projêto de decoraÇão natalina.

EQUIPE 1 - MoNTAGEM ILUMINAÇÁo RUAS:
A equipe de montagem deverá ser composta de no mínimo 1A
pessoas, assim distribuídos:
- 1 engenheiro elétrico - deverá acompanhar equipe elétrica
- 17 Eq'ripe eléÍica - eletricistas ê técnicos instaladores
Obs. Equipe Elétrrca - 17 pessoas, sendo técnicos instaladores,

montadores e êlêtricistas, que deverão ser divididos em dois grupos.
Cada g:ups devêíá executar o serviço em 2 frentes de trabalho, de
acordo com o cronograma Ceterminado pela Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo.

Dêtalhamento do serviÇo - EQUIPE 1 - Montagem Ruas:

lluminaçáo da Avenida Conde Ribeiro do Valle:

- Em toda e)densão da Avenida Conde Ribeiro do Valle. do inÍcto ao
fim, APROXIMADAMENTE ZOO ÁnVOnfS : insrataÇâo de cordões de
luzes dê led e refletores nas árvores DE TODOS OS CANTETROS E em
todas as praÇas.

- Praça do Rosário - instalaçáo dê refletores e mangueira dê led na
fachade inctusive lateral da igreja e instalação de coÍdõês de led em
aproxtrnadamente 40 ári/ores;
- lnstalaÇão de uma árvore de natal cone de 4 metros.
- lnstalaÇáo Ce 20 figuras luminosas bidimensional em foÍmato de

portais curvos com desenho de arabescos e estíelas, medindo 4,00m
de altura x 2.00m de largura, formando um túnel.
- PraÇa dos Quiosques - Montagem e instalaçâo de um balão iluminado
de estrutura mêtálica medindo 5.8 metros de altura e 3,50 metros de
diâmetro.
- instalaçâo de rnangueira de led no pergolado
- instalaÇão de refletores e cordÕes dê led nas á,.vores.
- Praça seringueiÍas - instalação de refletorês, mangueiras de led e

n'reteoros snowfall nas 10 árvores. Obs. Nesta praçâ a instalaÉo das
mangueiras de led deve seÍ feita ern todo tronco no sentido vertical
abÍangendo os galhos.
- Coreto: instalaÇão de elementos decorativos, refletores e cordões de

led nas árvorês cla pÍaÇa, nas pérgulas e no Coreto onde será montado
o preseplo; Obs. Nesta prâça a instalaÇão dos cordões de led deve seÍ
feita em maior quantidade, no tronco e galhos em toda copa das 2
árvores e palmeiías.
- Praça dos Bambolês - instataçáo Ce refletores. cordões de led em

todas as 24 árvorcs da praÇa e figuras luminosas. Obs. Nesta praÇa a
instalaÇáo dos cordões de led deve ser íeita em Ínaior quantrdaile, no
tronco e galhos das árvores até a copa. Também serão instalados os
meteoíos em movimento snowfalt. Tainbém dgveráo ser instalacos
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f,ilunicipio de Guaxupé Relatórios Pregão

cordóes de led interligando uma árvore à outra.
- Praça do Trabalhador e ilha de cima - insralaÉo de figuras, refietoÍes

e cordoes de led;
-.Montagem e Ínstalaçáo de árvore de natal de 12 metros.
Arvore Com módulo para antmaÉo e controle de iiuminaÇão
sincronizada com áudio. Composta por 28 canais de corrente alternada
(AC) controlados e dimeÍizáveis com potência mínima de 400 w e
proteção contra curto circuito e sobrecorrente, deve permitir a
dimerização de cordôes de LED. Sistema de controle deve dar suporte
a cartác de memóíia e bluetooth. Deve peÍmitir o sincronismo entre
som e o acionamento dos canais.
- Praça em frente a Prefeitura - instalaÇão de elementos decorailvos,
refletores e cordôes de led nas árvores da praça.
lnstalaçào de 24 figuras luminosas bidimensional em Íormato de portais
curvos com desenho de arabescos e estrelas, medindo 4,00m de altura
x 2,00m de largura, formando um túnel.
- PraÇa Paulo Carneiro
instalaÇão de reflêtores e cordôes de led nas I árvores.
Ruas próxrmas à Avenida Conde Ribeiro do Valle
instalaÉo de figuras de ferragem com iluminaçáo em postes nas Íuas:
Rua Pereira do Nascimento - 30 postes
Travessa Joâo Cruvinel - 16 postes
Rua Major Anacleto - 18 postes
Rua Ccronel Joaquim Costa - 54 postes

Av. Dr. ,loão Carlos - 50 postes
Rua Joáo Pessoa / Tv. LuÍs Puntel / PÇa 1o de Junho - 90 postes
Rua Aparecida - 30 postês
Termrnal Rodoviário Urbano :

- instalaÇâo de figuÍas decorativas, refletores, cordóes e mangueira de
led
- Montagem de árvoÍe de natal cone de 10 metros
Avenida Dona Floriana
lnstalaÇáo elétrica de refletores e cordôes de led em aproximadamente

200 árvores da Avenida Dona Floriana em toda sua extensào;
- Praça Antônio Costa Monteiro - instalação elétrica de refletores e

cordões de led em aproximadamente 30 árvofes,
- PÇa Dom Assis - hstalação elétrica e instalaÉo de elementos

decorativos com instalaçáo elétnca para montagem do presépio ,

instalaÇáo de cordÕes de led e refletores nas I árvores da praça e
direcionados para figuras a serem instaladas. InstalaÇáo e montagem
de árvore de natal de 4 metros com nivelamento.
montagem e instalaÇáo eléÍica de presépio de Íerragem aramado.
- PraÇa da Saudade - instalaçâo elôtrica de Íefletores e cordões de led

em aproximadamente 120 Árvores
- Praça Comendador Sebastiáo de Sá (Praça da Rodoviária) -

instalação elétrica de refletores, cordôes de led e figuras iluminadas em
aproximadamente 100 áNores;
- instalaÉo e montagem de árvore de natal de 15 metros. Obs. Todas

as estrelas da árvore deverão ser preenchidas com cordões de led.
- MontaEem e instalaÇâo de um chafariz de luzes de 5 metros de altura
e 5 m d-. diâmetro com reposição de mangueiras e cordóes se
necessáÍio.
Parque dos Municipios
- instalação de figuras de ferragem com iluminaÇão nos 25 postes
instalados na Rua Monte Santo de Minas e Agostinho Barbalho.
Complexo da Mogiana
Prédio da Secrêtana de Cultura, Esporte e Turismo - lnstalaÇáo elétrica

de cordóes. mangueira e fita dê led , refletores e elementos
decorat vos iluminados na fachada.
Prédio da antiga EstâÇáo - lnstalaçáo elétrica de cordÕes, mangueira e
fita de led , reÍletores e elementos decorattvos iluminados na fachada.
Prédio da Secretaria de Educação - lnstalaÇáo elétrica de cordôes,
mangueira e fita de led , refletores e elementos decorativos iluminados
na Íachada.
Parque da Mogiana - instalaÇáo elétrica de refletores e cordÕes de led
em aproximadamente 300 árvores do Parque da Mogiana, sendo na
parte interna na extensão entre o estacionamento da Rua Hermenegildo
Amidani até o Campo de Futebol e externo em frente aos prédios na
Av. Felipe Elias Zeitune.
Seringueira em frente ao Campo da Mogiana :

instalaçâo de refletoÍes, mangueiías de led e meteoros snovúall. Obs.
Nesta árvore a instalaÇão das manguearas de led deve ser feita em
todo tronco no sentido vertical abrangendo os galhos.
montagem e instalagâo de árvoÍe de Natal de guirlandas de 8 metros de
altuÍa ccm nivelamento devido ao piso irregular. Esta árvore deverá ser
reíeita com substituiÇão de festão aramado e reposiÉo de cordóes de
led.
lnstalaÇão de aproximadamente 60 figuras Iuminosas bidimensional em
formato de portais curvos com desenho de ârabescos e estrelas,
medindo 4,00m de altura x 2,00m de largura, formando um túnel.
Av. Felipe Elias Zeitune - trecho PÇa 1' de Junho até rotatória esquina
Rua Dcna Delfina.
instalaçáo de 30 postes com figuras de ferÍagem iluminadas, nos

gabaritos iá instalados nos canteiros.

PraÇa da catedfal
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Município de Guarupé Relatórios Pregão

instalaÇão elétrica de refletores e cordôes led em aproxirnadamÊntê S0
árvores da praça
instalaÇão elétrica e colocaÉo (com bucha e parafuso) de 2 anjos de

ferragern de 2,90 m de altura na escadaria. com reposicâo de cardôes
de led queimados;
Equipe 2:

Montagem de estrutura de madeira rústica para instalaÇão Cê un
presépb na praÇa da Catedral, medindo 6 mêtros por S metíos, em 2
águas, com abertura para passagem dos visitantes. A estrutura deverá
ser iluminada com cordóes de lêd, refletores e figuras decorativas.
lnstalação de figuras decorativas.
Av. dos lnconfidentes
instalação de 40 postes com figuras de Íerragem iluminadas, nos

gabaritos Já instalados nos canteiros.
Pça da Santa Cruz
lnstalacão de cordÕes de led e refletores em aproximadamente 20

árvores
Seringu-.ira :

instalaÇào de Íefletores, mangueiras de led e figuras iiuminacias. Obs.
Nesta áryore a instalaÇào das manguetras de led dêve ser feita em
todo tronco no sentido vertical abrangendo os galhos.
instalaçáo de 20 figuras de ferragem iluminadas
lnstalacão de mangueiras de led contornando toda fachada da igreja.
PraÇa Dr. Francisco Lessa (em irente ao Hospital e lgreia N.Sra. Ap.)
instalaÇão elétÍica de refletores na fachada da igoa.
Planalto
instalaçáo de cordôes de led em aproximadamênte 50 árvores da PÇa

Estevam Franchi e sua extensão até o campo de futebol.
Praça Sebastião Cruvinel na Vita Santo Antônio
instalaÇão de cordoes de led em aproximadamente 45 árvoÍes.
PÍaÇa da Bandeira
instalaÇáo de cordÕes de led em aproxrmaCamente 20 árvores
PraÇa Vereador Mário Bertoni (Catetos)
instalaÇão de cordôes de leci em aproximadamente 25 árvores
montagem e instalação de árvore cone 4 metros Obs. Todas as
estrelas da árvore deverão ser preenchidas com cordões de led.
Rua Dr. Jeremias Zerbine (canteiro)
instalação de cordóes de led em aproximadamentê 20 árvores e
instalaÇáo de refletores na fachada da igreja Nossa Sra. das Graças.
Rotatória Parque das OrquÍdeas
instalagão de cordoes de led nas 20 árvores
montagem e instalaÉo de árvore cone 4 metros. Obs. Todas as
estrelas da árvore deveráo ser preenchidas com cordões dê led.
PraÇa dcs Estudantes
instalaçáo de cordÕes de led e reflêtores HQt nas 7 árvores
Vila Olírnpica
instalaçáo de cordões de led nas 16 árvores
Trevos
Contornar com mangueira de led o letreiro Guaxupé nos 3 trevos
Quadra do Parque dos Municípios 1

- Montagem e instalaçáo de árvore de natal de ferragem de 4 metros ao
lado da quadra do Parque dos Municípios na Av. Walmor Russo. Obs. a
árvore deverá ser preenchida com cordôes de led.

Praça Dona Suzana Barbosa
instalaÇáo de cordões de led nas 8 árvores
lnstalaÇão de 20 figuras de ferragem de jardim nos canteiros

lnstalaçáo de frguras de jardim e Íiguras decorativas iluminadas (placâ
Natal de Luz) nos segurntes locais:
Rotatórias de Acesso:
a) Av. Felipe Elias Zeitune - Bela Vista, esquina Dona Fioriana, Vila
Progresso, Parque dos Municípios 1 (quadra) e Parque dos Municípios 2
(Caac).

b) Rotatória Trevo do Convento
c) Rotatória acesso Portal dos Nobres/AeÍoporto
Rotatória Bairro Santa Cruz / Monte Verde
- Montagêm e instalaçâo de árvore de natal de 10 metros.
Rua Vereador Hermenegildo Paschoal Amidani
hstalaÇão de 7 arcos de ferragem para montagem do túnel de luzes
com instalaÇão de coÍdôes de led e travessas de íerragem iluminadas,
formando túnel na rua lateral do predio do Teat[o Municipal.
EOUrp= 2 - TNSTALAÇÀO E DECORAÇÃO DE ILUM|NAÇÃO EM

PREDIOS PUBLICOS E MONTAGEM DE CENÁRIOS.
A equipê deverá ser composta de no mínimo 7 pessoas:
- 1 mar3eneiro
- 1 auxiliar de marcenaria
- 1 decorado(a)
- 2 auxiliares de decoração
- 1 serralheiro
- 1 eletricista

Toda a lecoraçáo deverá ser apÍesentada previamente pelo decorador
e aprovada pela equipe da SecÍetaria de Cultura, Esporte e Turismo.
ServiÇos Equipe 2 :

MARCENARIA - Compreende a íabricação, reparo, instalaÉo de
objetos e estruturas total ou parcialmente feitas êm chapas, tábuas,
toras. ri3as. caibros, vigas e/ou saÍraÍos de maderra incluindo corte,

{.
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tulunicípro de Guaxupé Relatórios Pregão

dobra, cola e tratamento de superfície (lixa, impermeabilizaÇâo, pintura)
e suas tbrmas de fixaÇáo (parafusos, pregos, grampos, entre outros).
Compreende a execuÇáo da parte de estrutura de marceraÍia, corno
montagem de estrutura de madeira para abrigar o presépio. a Fábnca ,Je
Brinquedos do Papai Noel, os cenários a serem instalados na rua, com
instalaçáo de figuras diversas que comporão a decoraÉo do Natal em
todos o3 pontos da cidade onde houver necessidade.
ILUMINAÇÃO - Compreende a instataçáo de mateÍiat elétiico e

iluminaÇâo confoÍme especificação detalhada neste descritivo. bem
como a instalaÇão de elementos decoÍativos êm Íuas, praÇas, avenidas
e prédios. manutenção e retiradâ do material ao térmtno do evento.
DECORAÇÃO / CENOGRAFIA - Compreende a instalaÇão de

elemen:os e arranjos, incluindo pintura, acabamentos, disposiÉo,
organizaÇáo e ornamentaÇáo dos locais: Casa do papai Noel, píesépio
Praça Dom Assis, Presépio Coreto, Fachada dos prédios da prefeitura,
Teatro, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Secretaria de
EducaÇão. Antiga Estaçáo Mogiana, Parque da Mogiana, cenáÍios e
Parquinho do Papai Noel. ElaboÍação em coniunto com a Secretaria de
Cultura Esporte e TuÍismo do projeto de decoração, além de prestar
assistência geral durante todo período do serviço. participação na
cÍiaÇáo da construçáo e montagem da Casa do papai Noel a ser
instalada no Foyer do Teatro Municipal de acordo com projeto elaborado
em coniunto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.
Toda decoraÇão do Natal de Luz deverá ser orientada pelo Decorador.
DescriÇão Detalhada ServiÇos Equipe 2:
Prédio da Prefeitura
lnstalacáo elétrica de mangueira e/ou fita de led, refletores e

elementos decorativos iluminados na fachada
Prédio do TeatÍo Municipal
lnstalaÇáo elétrica dê mangueira e/ou Íita de led, reflêtores led e

elemenios decorativos iluminados na fachada,
instalacâo de fita dê led com contorno do prédio, Incluslve na lateral e

fundo do prédio;
- SêrviÇcs de reposiÇão de mangueira de led em todas as peÇas
decoratrvas, placas e figuras de ferragem que nec€ssitarem de
substituição por estarem queimadas.
Construção da Casa do Papai Noet
Serviços necessários para iluminação da Casa do papai Noel a ser
constru da no Foyer do Teatro Municipal
- ConstruÇão dâ Casa do Papai Noel
- Colocar grama sintética no piso,
- Construçâo de bancos em harmonia com o material de decoração já

existenle,
- Construçâo de 01 peÍgolado de madeira, na medida aproximada de 5

x 5 m, em harmonia com o material de decoraçáo já existente
- lnstalaÇáo de Íiguras decoralivas, em fibra de fibra e resina.
- Montagem de 2 pergolados e I escorÍegador de madeira
- Montagem de 1 árvore de Natal de festâo de 3 metros
- Montagem de árvore de ferragem
- Montagem de trono do Papâi Noel
- lnstalaçáo elétrica para figuÍa Locomotiva - lâmpadas na parte interna

e contorno externo da flgura com mangueira de led.
- instaleÇão elétrica com contoÍno externo com mangueira de led na
Íigura Fapai Noel Gigante.
- instalaÉo elétrica com contorno externo e interno com mangueiras de
led na frgura casa Bule.
- lnstalar em todas as figuras de fibra, cenários, parquinho, refletores
de lêd na parte de baixo das figuras.
Montagem de 03 presépios:
- Montagem de um presépio no Coreto.
Decoraçâo do Coreto com cordôes de led, mangueira de led, fita de led,
festão, flores artificiais, laÇos, tecidos (voal), madeira, grama sintética
e outros;
- Montagem de um presépio na pÍaça da Catedral
Construção dê estrutura de madeira rústicâ, medindo 6 metros x s
metros, em 2 águas, com abertura para passagem dos visitantes.
- Montagem de um presépio na Praça Dom Assis
ConstrLÇáo de estrutura de madeira com piso nivelado nas medidas de
6 metrcs por 6 metros, com piso revestido com grama sintética, com
cercas de madeira pintado na cor branca e ilumtnaÇáo com cordôes,
mangueira ê fita de led e refletores.
- Confe:ção de 8 casas de madeira nas medidas de 1 x 1 metro.
pintadas na cor brancâ, com acabamento delineando as portas, janelas,
chaminés, com contornos de lêds na cor azul.
lnstalaoas a 2,5 metros de allura nas árvores da praça dos Bambolês,
Acabanrento decorativo para 6 árvores localizâdas nos pontos citados
abaixo:
(O decorador deverá orientar os eletÍicistas e técnicos da Equipe para
os serv Ços)
ILUMINAÇÃO com fitas de leds êm várjas cores na vêrtical com

espaÇamento de 2 dêdos no tronco principal e os galhos com cordáo de
led trabalhados imltando pingos de chuva(câscata) durante toda a sua
extensão, com ferragens no Íormato de bolas, estrobos e sno\,vfall nas
6 árvores descritas abaixo:
1 - ÁRVORE EM FRENTE A TGREJA DO ROSÁR|O (no canteiro centÍat
da Avenida Conde Ribeirc do Vale)
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2 - ÁRVORE EM FRENTE ao supermercado Tcrrin (no canteiro central
da Aver ida Conde Ribeiro do Vale )
3 - ÁRVCRE EM FRENTE ao ponto da cerveja no canteiro centrat da
Avenida Dona Floriana
4 - ÁRVORE EM FRENTE a loja Tostes CaDana no canteiro centrat da
Avenida Dona Floriene
5 - ÁRVORE EM FRENTE ao quartet da potÍcia mititar no canteiro
central da Avenida Dona Floriana
6 - ÁRVoRE PraÇa da Santa Cruz
Equipes:
A empresa vencedora devêrá apresentar à Secretaria com no máximo

3 dias de antecedência do início do serviço a relaÇão dos funcionários
que farào parte das equipes de montagem, manutençáo, desmontagem
e instalaÇão.

EQUTPE 1 - MONTAGEM ILUMINAÇAO RUAS,
A equipe de montagem deverá ser composta de no mÍnimo 1B
pessoas. assim distribuÍdos:
- 1 engenhearo elétrico - deverá acompanhar equipe elétrica
- 17 Equipe elékica - eletricistas e técnicos instaladores
Obs. Equipe Elétrica - 17 pessoas, sendo técnicos instaladoÍes,
montadores e eletricistas, que dêverão ser divididos em dois grupos.
Cada grupo deverá executar o serviço em 2 frentes de trabalho, de
acordo com o cronograma determinado pela Secretaria de Cultura,
EspoÍte e Turismo.
EQUIPE 2 - INSTALAÇÃO E DECORAÇÂO DE ILUMINAÇÃO EM

PREDIOS PÚBLICOS E MONTAGEM DE CENÁRIOS.
A equipe deverá seÍ composta de no mínimo 7 pessoas
- 1 maÍceneiro
- 1 auxiliar dê marcenaria
- 1 deccrado(a)
- 2 auxiliares de decoraÇáo
- 1 serÍalhêiro
- 1 eletÍicista
EOUTPE 3 - MANUTENÇÀO ELETRTCA .

A equipe de manutenção deverá ser composta de no mínimo 7
pessoas sendo 6 da equipe de técnicos instaladores, montadores e
eletricistas e 1 decorador.
Esta equipe devêrá disponibilizar de eletricista de plantáo 24 horas,

especielmente no período noturno até o dia 06 de janeiro de 2023 gaÊ
reparos e manutenÇâo. inclusive reparos devido a vandalismo. A
reposiÇáo e manutenÇão deve ser feita sempre que necessário e
solicitado pêla Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.
EQUIPE 4 - DESMONTAGEM.
A equiJe de desmontagem deverá ser composta de no mínimo 12
pessoas, sendo técnicos instaladores, montadores e eletricistas.
A equi3e ELETRICA deveÍá seÍ acompanhada de um engenheiro
elétrico responsável.
A êmpresa também deverá apresentar com no máximo 5 dias de
antecedência do início do serviÇo, o contrato de prestaÇáo de seNrços
ou carteira de trabalho que comprove o vÍnculo empregatícic entre a
empresa e o funcronário e a compÍovaÇáo das normas
regulamentadoras dos mesmos.
Todos os Íunclonários deverão estar uniformizados e utilizando os

equipainentos de sêgurança necessários EPls durante a execução dos
serviÇos, de acordo com as normas técnicas.
Todas as ferramentas e equipamentos necessários para execuÉo de

todo sÊrviÇo como por exemplo escadas, andaimes, camÍnhão munck,
platafoimas de elevaÇão e outros serâo íesponsabilidade da empresa
vencecora.
A empresa poderá possuir ou terceirizar estes equipamentos e

ferramentas, sendo que o caminhâo munck ou plataforma para
elevaçào deverá atinglr a altura suficiente para montagêm das peÇas
com allura de até 20 metros.
Equipamentos de Sinalização e isolamento deverão estaÍ previstos no

escopo da empresa vencedora. Poderá ser utilizado gradil de
isolamento. fita zebrada e cones de trânsito.
O Transporte de todas as peças a serem instalâdas e pessoal para

carÍegar todas as figuras a serem instaladas é responsabilidade da
empresa vencedoía.
Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montâgem feita pela
empresa vêncedora deverá estar previsto o conserto imediato.
- ServiÇos deveráo ser entregues âté o dia 1 3 cje Novembro de 2022.
Serviços complêtos de tnstalaÇáo e manutenÇáo de todos os materiais

e Íiguras natalinas com Íuncionários para reposiçáo e manutenção
necessária durante todo período, desde a execução do serviço e após a
entregr da instalaÇão em 1 3 de novembro de 2022 até 06 de Janeiro de
2023, aléff de providenciaÍ a desmontagem até c dia 20 de ianeiro de
2023.
A reposiçâo e manutenÉo deve ser fetta sempre que necessário e
solicitado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Tur;smo durante a
vigência do contrato.
A empÍesa deverá acatar projeto da Secretaria de Curtura, EspoÍtê e

Turismo.
A empresa vencedora deverá ter devidamente regtstÍado em seu
quadro de funcionários (comprovaÇão mediante contrato de trabalho
registrado e com vínculo no ôrgão fiscalizador ccmpetentê) um
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Engenheiro Civil e um Engenheiro ElétÍico ou Técnico em Eletrotécnica.
O engenheiro Civil deveÍá emitir uma ART para as estrutuías e o
engenheiro elétrico ou Têcnico êm Eletrotécnica (por se tratar de baixa
tensáo) emitir uma ART de lluminaÇão Pública confcrme noímâs do
órgão flscalizador competente.
Compete a empÍesa vencedora fazer prévia visita aos locais cie

montagem para minuciosos exame das condiçoes locais, levantamento
das dirnensÕes e sugestÕes técnicas, sempre visando a seguranÇa e a
qualidade do trabalho a ser executado.
A empresa vencedora deverá disponibilizar elekicista de plantão 24

horas, especialmente no período noturno desde o início do serviço até o
dia 06 de Janeiro de 2023 para repaÍos e manutenção. inclusive repaÍos
devido a vandalismo.
A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo fornecerá todo material
para ccnfecÇão e jnstalaÇáo da decoraÇáo natalinâ (figuras natalinas,
luzes, faÇão, refletores, etc).
No prazo de até 5 dias após a assinatura do contrato, a empresa

vencedora deverá iniciar o kabalho de conferência e testes do material
elétÍicc do municipio, a saber. cordóes de led. cabos de energia,
refletorss e outros materiais a serem utilizados e deverá denrro deste
prazo providenciar a lista dê materiais necessários paÍa execuçáo do
serviÇo, consrderando o material existente a ser reutilizado. A Secretaria
de Cultura, Esporte e Turismo providenciará o material.
No prazo de até 5 dias após a assinatura do contrato a empresa

vencecoÍa deverá fazer a revisão dos padrôes de energia Já instalados.
A empresa vencedora deverá apresentar o detalhamento com
especi:icaçáo de voltagem dos padrÕes de energia elétrica.
A empresa vencedora deverá executaÍ o seÍviço de acordo com
cronograma anexo elaborado pela Secretaria de Cultura, Esporte e
Turisno. Este cronogÍama será utilizado para medição da execuçáo do
serviÇo e posterior pagamento em 3 paÍcelas.
Na entrega do serviÇo em 1 3 de novembro de 2022. a empresa deverá

realizar testes com acompanhamento de um representante da
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.
No dia 16 de novembro de 2022, deverá ser realizado teste geral, no

período da noite com acompanhamento de um representante da
Secretarla de Cultura, Esporte e Turismo.
As enrpresas interessados em participar do certame poderão,

OPCIONALMENTE, realizar visita técnica, com data a ser definida no
edital. Os interessados em realizar a visita deverão agendar na

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo localizada na Av.
Conde Ribeiro do Valle, 1 13, Centro Guaxupé/Mc ou atÍavês do
teleÍone (35) 3559 1004 ou 3559 1081. com a Sra. Angélica ou Sr.

Cassrano.
A cÍitério da contratante, antes da realizaÉo do serviço, será realizada
inspeÇão técnica na empresa. A empresa licitante deverá apresentar
Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado compatível com o objeto, comprovando que Já
realizou serviÇos de instalaÇáo eléÍica de iluminaçâo ê decoraÇáo de
logÍaoouro público A EMPRESA VENCEDORA DEVERA CUMPRIR
OBRIGATORIAMENTE OS PADRÔES E NBR EXIGIDAS, A EMPTESA

licitanre deveÍá apresentar declaraçáo de que a empresa tem condições
de em até 5 dias antes do início da execução do serviço entregar os
documentos listados abaixo: Documentos a serêm entregues pela

empresa vencedora em até 5 dias antes do início da execuçáo do
serviÇo:

1 ) ComprovaÇão das normas Íegulamentadoras.
NR6. EPI'S
NBR 5410 - INSTALAÇÔES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
NRlO-SEGURANÇA EM INSTALAÇÔES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE
NR35 - EXECUÇÂO DE TRABALHO EM ALTURA
Aterrar todos os componentes metálicos, painéis. eletro calhas. leitos,
estruruÍas metálicas, suportes metálicos, estruturas de árvores,
alêgorias metálicas. que não se destinam a conduzir energia. Conforme
rege e noÍma NBR 5410.
2) DocumentaÉo que comprove o vínculo empregatício entre a

empresa e o funcionário de todos os funcionários da êquipe de
montagem, manutenÇáo e desmontagem do serviço, composta de no
mínirno 1 5 pessoas, sendo técnicos instaladores, montadores,
eletricistas, engenheiro elétrico responsável, decorador, apoio e
marceneiro.
Todas as despesas referentes à mão-de-obra, alimentaÇão.
hospedagem, transporte de pessoal e transporte de materiais,
feÍramentas e equipamenlos bem como todas as despesas diretas e
indiretas incidentes sobre os serviÇos, além das despesas fiscais
ficarào a cargo da contratada.
MEDrÇÃO DOS SERV|ÇOS
EMISSÃO DE NOTA FISCAL
1o F'arcial - 30 dias após início do serviço - 30%

2" Parcial - após entrega da instalaÇão dos serviÇos - 40%

30 Parcial - após desmontagem - até 20101 123 - 30%
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Tctal Geral do Veircedor: 250000,00

Geral da Licítação: 250000,00

JOAO

FABIANA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio

GONCALVES
Equipe de Apoio
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