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Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00001 - G  L  O  B  A  L

Código

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
FOLHAS
Contratação de empresa para locação de 20 folhas
com dimensões de 2,20m x 1,20m de altura,
confeccionada em estrutura de ferro galvanizada e
pintado de dourado a base d’agua, folhas todas
decoradas com 400m Pisca de Led blindado com
cores variadas, azul, vermelho, verde, branco
quente, branco frio, que serão colocados nos postes
de iluminação da ponte, incluso serviço de
montagem, desmontagem e manutenção dos
mesmos.
Local: Ponte Florentino Avídos
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100001 00014749

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CUPULA
Contratação de empresa para locação de 01 Cúpula,
medindo 1,60m x 1,50m de diâmetro, será decorada
com Laços. 300m de piscas verde e 2 Sinos
confeccionados de ferro com dimensões 80cm x
50cm, com 220m de piscas e pintado de verde,
incluso serviço de montagem, desmontagem e
manutenção dos mesmos.
Local: Praça Municipal
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100002 00014750

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRELAS
Contratação de empresa para locação de 02
estrelas, com dimensões 1,50m de altura x 1,50m de
largura por 50cm de fundo, confeccionada em ferro
galvanizado, que são acopladas uma na outra,
decoradas com 170m de piscas transparentes,
incluso serviço de montagem, desmontagem e
manutenção dos mesmos.
Local: Praça de São Silvano
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100003 00014751

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARVORES DE NATAL FORMADAS POR CABOS DE
ACO
Contratação de empresa para locação de 02
árvores que serão decoradas no modelo espiral, com
dimensões de 6m de altura x 4m de diâmetro e
finalizando com 50 cm, na parte interna será
revestida com cabos de aço e toda em pisca branco
quente, na parte superior da árvore um símbolo
natalino, com dimensões de 1,00m x 1,00m, 1000m
de piscas transparentes blindados, incluso serviço
de montagem, desmontagem e manutenção dos
mesmos.
Local: Praça da Catedral de Colatina
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100004 00014752

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARVORES DE NATAL FORMATO  TRIANGULAR
Contratação de empresa para locação de 01 árvore
formada por cabos de aço galvanizados de 4mm,
com dimensões de 6m de altura, com 880m de pisca
verde blindado, 10 estrelas com dimensões 50cm x
50cm, confeccionadas de ferro, com piscas

-

SERV 100005 00014753
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vermelho, 12 arabescos com dimensões de 60cm x
40cm, confeccionada de ferro com piscas de branco
quente, incluso serviço de montagem, desmontagem
e manutenção dos mesmos.
Local: Rotatória da Avenida Delta
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ANJO
Contratação de empresa para locação de 01 anjo
confeccionado de ferro galvanizado com 8mm, com
dimensões 2,20m x 80cm, todo revestido com 160m
cordões de pisca branco quente e fio transparente
blindado. Incluso serviço de montagem, manutenção
e desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100006 00014754

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SINO
Contratação de empresa para locação de 01 sino
com duas laterais, com medidas de 2,50m de altura x
1,40m de largura, confeccionado de ferro
galvanizado 8mm, pintado de verde, com vãos
simulando portas centrais, com cordões piscas
branco quente blindado em suas dimensões 130m,
01 laço no topo de ferro galvanizado 8mm, em pintura
vermelho e 40m pisca vermelho blindado. Incluso
serviço de montagem, manutenção e desmontagem
dos mesmos.
Local: Contorno do Centro (em frente ao Posto São
Miguel)
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100007 00014755

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PORTAL ESTRELAR
Contratação de empresa para locação de 03 Portais
formando um corredor de estrelas sendo cada uma
destas com dimensões de 2,50mts altura x 2,50mts
largura x 40cm de espessura em aço galvanizado,
pintadas de branco, com mangueiras de led cobrindo
toda a sua estrutura e piscas branco forrando toda a
estrutura interna sendo estes quentes de fio
transparente blindado.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100008 00014756

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PONTEIRAS DE  FERRO
Contratação de empresa para locação de 02
Ponteiras com dimensões de 2,80m de altura x 70cm
de largura, confeccionada de metalão de ferro, será
toda revestida de pisca de Led Transparente
blindado, perfazendo um total de 850m, incluso
serviço de montagem, desmontagem e manutenção
dos mesmos.
Local: Contorno do Centro (em frente ao Posto São
Miguel)
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100009 00014757

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRELAS  MEDIAS
Contratação de empresa para locação de 04
Estrelas médias, com dimensões de 1,00m x 1,00m x
30cm de largura, montada de ferro galvanizado que

-

SERV 100010 00014758
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são acopladas uma na outra, que serão todas
decoradas com 450m piscas de led transparente em
volta, incluso serviço de montagem, desmontagem e
manutenção dos mesmos.
Local: Praça de São Silvano e Beira Rio.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ILUMINACAO DE ARVORE NATIVAS DE GRANDE
PORTE
Contratação de empresa para locação de iluminação
de 260 unidades de árvore nativas de grande porte
(parte do tronco) cobrindo uma altura mínima de 4,00
m com pisca-pisca com micro lâmpadas de LED
branca ou amarela, incluso serviço de montagem,
desmontagem e manutenção dos mesmos.
Local: Avenida Getulio Vargas
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100011 00014759

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARVORE DE NATAL  NA PREFEITURA
Contratação de empresa para locação de 01 árvore
com dimensões de 2,40m de altura x 1,40m de
diâmetro, confeccionado em ferro, com 25 bolas com
dimensões de 15cm, acabamentos em flores
artificiais, laços, pendões, castanhas, cajados, e
110m de pisca de fio transparentes de branco
quente, incluso serviço de montagem, desmontagem
e manutenção dos mesmos
Local: Prefeitura de Municipal de Colatina
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100012 00014760

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E
INSTALACAO DE TENDAS
Contratação de empresa para locação e instalação
de 02 tendas com tablado (6x6mts) tenda 6m x 6m
com tablado 4mx4m, com estrutura metálica em aço
galvanizado tubular unidas por encaixe e parafusos
de aço todos em alta resistência e cobertura tipo
chapéu de bruxa em lona na cor gelo externo e gelo
interno impermeável e antichamas antifungos
antioxidante, todo forrado de carpete verde, incluso
serviço de montagem, desmontagem e manutenção
dos mesmos. (Presépio)
Local: a combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100013 00014761

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CORTINA DE CASCATA DE PISCAS
Contratação de empresa para locação de 30 redes,
com microlâmpadas de LED, medindo no mínimo 10m
de comprimento x 50 cm de altura, na cor branca,
incluso serviço de montagem, desmontagem e
manutenção dos mesmos.
Local: Praça de São Silvano, Ponte de Ferro, Centro
da cidade e Prédios Públicos
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100014 00014762

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO
CAJADOS
Contratação de empresa para locação de 10
cajados, confeccionados de ferro, com dimensões
de 2,30m de altura, todo em piscas verdes ou
vermelhos, de fio transparentes, incluso serviço de
montagem, desmontagem e manutenção dos

-

SERV 100015 00014763
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mesmos.
Local: Ponte de Ferro (Bairro Vila Nova)
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PISCAS
Contratação de empresa para locação de 2.000 m
de piscas, vermelho, azul, branco quente, branco
frio, para serem instalados nos prédios públicos do
município.
Local: Prédios Públicos
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100016 00014764

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARCOS
Contratação de empresa para locação de 02 arcos
com uma estrela acoplada ao topo, confeccionada de
ferro galvanizado 8mm, com dimensões de 2,50m x
1,80m e forrado de pisca verde e forrado com 100m
de pisca verde e estrela nas dimensões de 60cm,
forrado com pisca vermelho blindado. Incluso serviço
de montagem, manutenção e desmontagem dos
mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100017 00014765

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SUPORTES DE FERRO  COM GUIRLANDAS
Contratação de empresa para locação de 90
suportes de ferro galvanizado 8mm, com dimensões
de 2,20m de altura, com guirlandas com medidas
diferenciadas entre 90cm, 60cm e 40cm, ornadas
com festão verde 5mm, cipós artificial bolas e laços
em cetim, incluso serviço de montagem,
desmontagem e manutenção dos mesmos.
Local: Praça Municipal
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100018 00014766

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PONTEIRAS INTERLIGADAS
Contratação de empresa para locação de 4
ponteiras interligadas em metalom arqueadas com
altura de 2,5mts, largura da base de cada uma delas
de 40cm na cor dourada, unificadas pelas pontas
superiores afuniladas, formando um túnel de
passagem, como ponto fotográfico para o público,
forrado com piscas morno contornada com fita de
neon.
Local: Praça Municipal
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100019 00014767

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  LOCACAO DE
PORTAIS AEREOS
Contratação de empresa para locação de 20 portais
aéreos, com cabos de aço galvanizado com
dimensões de 10m, sendo: a decoração uma flâmula
decorativa no centro de failet, dupla face com piscas
em volta da flâmula, nas medidas de 1,50m de
diâmetro, fixadas em cabos de aço e com símbolos
natalinos diversificados entre:
- uma flâmula central em dois portais, confeccionado
de failet, dupla face com o símbolo de papai noel,
com 1,50m x 1,00m e 21 círculos menores com
dimensões de 1,30m de diâmetro, com o símbolo de
papai noel e com piscas em volta do circulo e do

-

SERV 100020 00014768
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símbolo - 70 m de pisca blindado e 03 cascatas de
10m branco frio.
- uma flâmula central em cada portal, confeccionado
de failet , dupla face com o símbolo de cajado, com
1,50m x 1,00m e 21 círculos menores com dimensões
de 1,30m de diâmetro, com o símbolo de cajado e
com piscas em volta do circulo e do símbolo – 70m de
pisca blindado e 03 cascatas de 10m branco frio.
- uma flâmula central em cada portal,confeccionado
de failet , dupla face com o símbolo de estrela, com
1,50m x 1,00m e 21 círculos menores com dimensões
de 1,30m de diâmetro,com o símbolo de estrela e com
piscas em volta do circulo e do símbolo – 70m de
pisca blindado e 03 cascatas de 10m branco frio.
- uma flâmula central em cada portal, confeccionado
de failet , dupla face com o símbolo de árvore, com
1,50m x 1,00m e 21 círculos menores com dimensões
de 1,30m de diâmetro,com o símbolo de arvore com
piscas em volta do circulo e do símbolo – 70m de
pisca blindado e 03 cascatas de 10m branco frio.
- uma flâmula central em cada portal,confeccionado
de failet , dupla face com o símbolo de guirlanda, com
1,50m x 1,00m e 21 círculos menores com dimensões
de 1,30m de diâmetro, com o símbolo de guirlanda e
com piscas em volta do circulo e do símbolo – 70m de
pisca blindado e 03 cascatas de 10m branco frio.
Incluso serviço de montagem, manutenção e
desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARABESCOS
Contratação de empresa para locação de 20
arabescos em molde único, com dois movimentos de
envergadura vertical sendo este nas dimensões de
aproximadamente 1,0mts de altura x 60cm de largura,
concebido em vergalhões 3/8 pintados de verde e
forrados com microlampadas amarelas.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100021 00014769

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
HASTES DE ARABESCOS
Contratação de empresa para locação de 28 hastes
de arabescos, estrutura de ferro 3/8 galvanizado,
com dimensões de 2,50mts de altura x 1,00 mts de
largura, toda forrada de magueira de led branco
quente blindado. Incluso serviço de montagem e
desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100022 00014770

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SINOS
Contratação de empresa para locação de 20 sinos
confeccionados de ferro 5/16, com dimensões de
1,18mts de altura x 1,10mts de largura, pintado de
verde e contornado com mangueiras de cor verde,
vermelho e branco de pisca quente em toda sua
estrutura. Incluso serviço de montagem e
desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100023 00014771
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
BOLAS DE ENFEITE
Contratação de empresa para locação de 20 bolas
de enfeite confeccionadas de ferro, 60cm de altura x
60cm de largura, sendo todas decoradas com 600m
de pisca, a serem fixadas no chão.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100024 00014772

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARVORE TRIANGULAR COM BOLAS
Contratação de empresa para locação de 01 árvore
com formato triangular, confeccionada de ferro
galvanizado com 8mm pintados de verde, revestidos
de cetim vermelho e verde, com 4m de altura,
acopladas na árvore 03 bolas de acrílico forradas em
cetim com dimensões de 30cm de diâmetro, laço na
parte superior e tarjas nas laterais de cordão de
100m de pisca cor branco quente de fio transparente
blindado. Incluso serviço de montagem, manutenção
e desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100025 00014773

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SANEFAS COM ARABESCOS
Contratação de empresa para locação de 36
sanefas confeccionadas com estrutura de ferro
galvanizado, com dimensões de 6m de comprimento
x 0,70m de altura, toda a estrutura é preenchida com
pisca branco quente transparente, perfazendo um
total de 420m de pisca e com um enfeite central de
ferro 3/8 com detalhes de arabescos, tanto no centro
como nas laterais das sanefas, com preenchimento
piscas verde ou vermelho e mangueiras de variadas
cores, perfazendo um total de pisca de 130m, todos
colocados em cabos de aço, incluso serviços de
montagem e desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100026 00014774

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARABESCOS COM SUPORTES
Contratação de empresa para locação de 20
arabescos atrelados um ao outro para instalação em
postes de via pública com dimensões de 1,35mts x
98cm em estrutura de ferro, plenamente contornada
com mangueira de led, com estrutura para suporte
acoplada que dará sustentação a mesma nos postes
em via pública.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100027 00014775

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CAIXA DE PRESENTE GIGANTE
Contratação de empresa para locação de 01 caixa
de presente gigante com medidas de
aproximadamente 2mts de altura x 2mts de largura
gerando assim 8mts³ de um enorme embrulho de
presente de natal, sua estrutura será concebida em
ferro e sua cobertura será dada com piscas mornos,
que cobrirão toda estrutura dando a sensação de
estar diante de uma imensa caixa de presente de
natal reluzente, ainda fará parte deste item, fitas com
desenhos natalinos enlaçando completamente o
embrulho sendo terminadas na parte superior por

-

SERV 100028 00014776
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uma enorme laço que dará maior volume ao embrulho
gigante.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARABESCOS COM BOLA NATALINA
Contratação de empresa para locação de 20
arabescos atrelados um ao outro para instalação em
postes de via pública com dimensões de 1,35mts x
98cm em estrutura de ferro, com bola de natal
acoplada e plenamente contornada com mangueira
de led, com estrutura para suporte acoplada que
dará sustentação a mesma nos postes em via
pública.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100029 00014777

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SINOS COM FOLHAS
Contratação de empresa para locação 20 sinos
natalinos figurados também com folha de árvore
típica natalina, confeccionada em ferro para
instalação em postes de via pública com dimensões
de 1,35mts x 98cm, com folha de árvore típica
natalina acoplada e plenamente contornada com
mangueira de led colorida, com estrutura para
suporte acoplada que dará sustentação a mesma
nos postes em via pública.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100030 00014778

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRELAS LUNARES
Contratação de empresa para locação de 20
estrelas atreladas a luas para instalação em postes,
de via pública, nas medidas de 1,35mts x 98cm em
estrutura de ferro, plenamente contornada com
mangueira de led, com estrutura para suporte
acoplada que dará sustentação a mesma nos postes
em via pública.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100031 00014779

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
PORTAL PARA PONTE FLORENTINO AVIDOS
Contratação de empresa para locação de 02 portais,
estruturado em grid ground de alumínio Q30/Q50,
envelopados em malhas na cor vermelha, com
estruturas de estrelas acopladas nas laterais (direita
e esquerda) assim como na parte superior central,
sendo toda a estrutura das estrelas com arabescos
em ferragem envoltos com microlâmpadas na cor
branca quentes as estrelas e os arabescos em
vermelho na voltagem de 220v blindados.
Local: Ponte Florentino Avidos
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100032 00014780

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CORACOES TRIDIMENSIONAIS
Contratação de empresa para locação de 03
corações tridimensionais, estruturados em ferragem,
com aproximadamente 2,0mts de altura x 1,80mts de
largura, formando uma passagem no seu interior,

-

SERV 100033 00014781
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esta estrutura será com microlâmpadas na cor
amarela mornas.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ARCOS NATALINOS
Contratação de empresa para locação de 20 arcos
natalinos enormes em vergalhão 3/8, intercalados
entre maiores e menores, sendo os maiores com
altura de 4mts x 3mts de largura, os menores de
2,5mts de altura x 2mts de largura ambas as
estruturas plenamente forradas com piscas mornos
na cor amarela, nas partes mais altas de ambas
estruturas cairão cortinas de piscas formando um
efeito cascata nas mesmas.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100034 00014782

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
ESTRELA ARABESCO
Contratação de empresa para locação de 18
estrelas atreladas a arabescos para instalação em
postes, de via pública, nas medidas de 1,35mts x
98cm em estrutura de ferro, plenamente contornada
com mangueira de led, com estrutura para suporte
acoplada que dará sustentação a mesma.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100035 00014783

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO
PORTAL COM LACO
Contratação de empresa para locação de 02 portais
confeccionados em varas de vergalhões compostos
por 3 aros com envergadura de 90º de
convergência, com aproximadamente 2,5mts de
altura x 1,80mts de largura forrados de piscas
quentes brancos em toda sua estrutura, com um laço
em tecido com preenchimento dando acabamento na
parte superior do mesmo.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100036 00014784

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO  DE
ARVORE DE NATAL
Contratação de empresa para locação de 02
árvores que serão decoradas no modelo espiral, com
dimensões de 6m de altura x 4m de diâmetro e
finalizando com 50 cm, na parte interna será
revestida com cabos de aço e toda em pisca branco
quente, na parte superior da árvore um símbolo
natalino, com dimensões de 1,00m x 1,00m, 1000m
de piscas transparentes blindados, incluso serviço
de montagem, desmontagem e manutenção dos
mesmos.
Local: Praça de São Silvano
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100037 00014785

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
RODA GIGANTE DO NOEL
Contratação de empresa para locação de 01
estrutura metálica tubular a parte da roda, com a
base também metálica em perfil adornada nos vãos
centrais de sustentação por arabescos, essas
bases serão afixadas ao chão, todo este monumento

-

SERV 100038 00014787
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será coberto por MANGUEIRAS LUMINOSAS, FITAS
DE LED, e PISCAS perfazendo 100% de toda
estrutura, a mesma terá sua estrutura plenamente
pintada nas cores vermelho e dourado.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
TECIDO NAS ARVORES
Contratação de empresa para locação de 320 peças
de tecido na cor vermelha ou verde para cobrir uma
altura de até 2,50m de altura dos caules das árvores
do canteiro central do centro da cidade, bem como
de outros pontos estratégicos da mesma. Incluso
serviço de montagem e desmontagem.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100039 00014788

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
CAJADOS RELUZENTES
Contratação de empresa para locação de 01 cajado
em estrutura de ferro 5/16, com dimensões de 2,30 m
de altura, todo forrado com piscas verdes ou
vermelho, de fio transparentes, incluso serviço de
montagem, desmontagem dos mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100040 00014789

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
GUIRLANDAS
Contratação de empresa para locação de 01
guirlanda com dimensões de 2,20m de altura, com
guirlandas de medidas diferenciadas entre 90cm e 60
cm, e 40cm ornadas com festão verde 05mm, cipó
artificial, bolas e laço em cetim, Incluso serviço de
montagem, manutenção e desmontagem dos
mesmos.
Local: A combinar.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100041 00014790

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE
INSTALACAO  E MANUTENCAO
Contratação de empresa para serviço de instalação
e manutenção de 8.800m de fios paralelos 2.5mm
para a instalação de energia elétrica e manutenção
de todos os itens a serem ligados no evento Natal de
Colatina.
Período de 25 de Novembro de 2022 a 08 de Janeiro
de 2023.

-

SERV 100042 00014791

Total do Lote

Total Geral do(s) Lote(s)
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