
ENVELOPE N° 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
ÁO (A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 
PREFEITURA MUNICIPAL MERCEDES - PR 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 131/2021 
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AO: MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 1310/2021 
SESSÃO AS: 08:30 HORAS DO DIA 05/11/2021 

PROPOSTA DE PREÇO 

Dados do Proponente: 
ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMATICAS LTDA 
Endereço: AV MARGINAL LESTE N970 ROD BR 101 km163 - BAIRRO: CENTRO 
CEP: 88200-000- TIJUCAS -SANTA CATARINA 
CNPJ: 15.138.763/0001-70 
Telefone (48) 3263-1363 

I.E.: 256655553 
E-mail: administrativo@artcidade.com.br 

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag 2723-5 CC 17311-8 

Responsável pela Empresa: Sócia Administrativa Priscila Hermes, CPF/MF sob n° 032.132.749- 
76 e CI n. 4000903 SSP/SC 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão 
Presencial n" 131/2021, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 

ITEM Quant. Und. DESCRiÇÃO Valor Unitário Valor Total 
Cascata LED 400 Lamp Branco 
Morno 
(Largura 10m X 0,50 Queda + 1 m 
de 
Cascata LED fixa com 400 
lâmpadas morna, 
corrente 20mA. 40W. Medindo 11 
metros (10 

1 6 pç metros de lâmpadas) por 0.50m de R$ 188,27 R$ 1.129,62 
queda 
assimétrica (variação entre 0.20 a 
0.50m). 
Espaçamento de 5,5cm entre as 
lâmpadas e 14cm 
entre as quedas. Fio duplo branco 
1,5mm. 
Tom ada macho e fêmea 



fIrt.CIDADE contato@artcidade.com.br 
www.artcidade.com.br 
9 @artcidadebrasil 

1m +5548991782613 
+55483263 1363/32630537 

~~ n1f; 
Feliz Natal 500 (Altura 1 ,20m X 
5,OOm 
Comprimento). Luminoso em forma 
de letreiro 
Feliz Natal, produzido em estrutura 
metálica 

2 1 pç galvanizada de tubos metalon R$ 1.897,51 R$ 1.897,51 
20x20 PAR18, 
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 
3/8, com duplo 
contorno de mangueira luminosa 
LED 13mm e 36 
lâmpadas por metro 

Árvore Luminosa de Galhos Secos 
3D. 
Luminoso em forma de árvore de 
galhos secos, 
com 100 pontas, medindo 2,40m 
altura X 1,15m 
largura X 1, 15m profundidade, 
produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 
ferros redondos 
3/8, cano 2,5 polegadas e chapa 
3mm com tubos 

3 2 pç 20x20, e chapas 3mm para base 
R$ 3.905,71 R$ 7.811,42 de fixação, com 

aplicação de 2.900 lâmpadas LED 
blindadas e 
cordão na cor branco, fio branco, 
com 3 fios de 
2mm, lâmpada de 5mm, tomada 
macho e fêmea e 
retificador blindado de 9.00x2.5cm, 
medindo 10 
metros de comprimento com 
espaçamento de 
0.10m entre as lâmpadas, 12w 
bivolt 
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Rena Luminosa Branca e Branco 
Morno 
(Altura 2,80m X 1 ,55m Luminoso 
em 
forma de rena com luzes, produzido 
em estrutura 
metálica galvanizada de tubos 
metalon 20x20, 

4 1 pç ferros chatos 3/8x1/8, redondos R$ 1.308,13 R$ 1.308,13 
3/8, contornado 
com mangueira luminosa LED 
13mm e 36 
lâmpadas por metro, com aplicação 
de tela 
metálica com cobertura plástica 
com conjuntos de 
micro lâmpadas LED 

Portal de Noéis e Presentes 
Autoportante 
(Altura 3,80m X 6,50m Portal 
denoéis médios e caixas de 
presente. Produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 
tubos metalon 

5 1 pç 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8 x R$ 4.255,03 R$ 4.255,03 
118 e redondos 
3/8, contornado com mangueira 
luminosa LED 
13mm, 36 lâmpadas por metro. O 
conjunto já 
com suporte de ferro para sua 
sustentação 

Coreto (Altura 2,70m 
X 2,20m Largura X 
2,20m Profundidade. Conjunto de 
armação 
metálica em forma de Coreto, 
conjuntos contendo 
1.000 micro lâmpadas led 
blindadas e cordão na 

6 1 pç cor branco warm, fio branco, com 3 R$ 2.039,83 R$ 2.039,83 fios de 2mm, 
lâmpada de 5mm, tomada macho e 
fêmea e 
retificador bli ndado de 9.00x2.5cm, 
medindo 10 
metros de comprimento com 
espaçamento de 
0.10m entre as lâmpadas, 12w 
bivolt (imagem 
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Maria Presépio I (Altura 1 ,20m X 
0,55m 
Largura X 0,90m Profundidade). 
Escultura em 
forma de Maria com as mãos 
unidas orando, 

7 1 pç ajoelhada sobre uma base em R$ 1.809,84 R$ 1.809,84 
forma de pedra, 
com manto azul e véu branco, 
produzida em fibra 
de vidro e revestida por pintura em 
esmalte 
sintético semibrilho 

- 

José Presépio I (Altura 1 ,30m X 
0,65m 
Largura X 1,1 Om Profundidade). 
Escultura em 
forma de José, ajoelhado sobre 
uma base em 
forma de pedra, com uma mão no 

8 1 pç peito e outra R$ 1.809,84 R$ 1.809,84 
segurando um cajado, utilizando 
vestes na cor 
verde com manto vermelho 
produzido em fibra de 
vidro e revestido por pintura em 
esmalte sintético 
semibrilho 

Jesus Presépio I (Altura 0,60m X 
0,55m 
Largura X 0,80m Profundidade). 
Escultura em 
forma de Menino Jesus, de braços 
abertos, 

9 1 pç deitado sobre uma manjedoura R$ 1.447,87 R$ 1.447,87 coberta de palha e 
um manto na cor azul claro claro e 
vestes azul 
claro, produzido em fibra de vidro e 
revestido por 
pintura em esmalte sintético 
semibrilho 
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Rei Mago Melchior Presépio I 
(Altura 1 ,35m X 
0,65m Largura X 1,1 Om 
Profundidade ). 
Escultura em forma de Rei 
Baltazar, ajoelhado 
sobre uma base em forma de 
pedra, carregando 
um jarro dourado, adornado com 

10 1 pç uma coroa R$ 1.809,84 R$ 1.809,84 
dourada e um turbante branco em 
sua cabeça, 
barbas longas grisalhas, manto na 
cor vermelha e 
vestes verdes, produzido em fi bra 
de vidro e 
revestido por pintura em esmalte 
sintético 
semibrilho 

Rei Mago Gaspar Presépio I (Altura 
1,85m X 
0,65m Largura X 0,90 
Profundidade). 
Escultura em forma de Rei Gaspar, 
em pé, 
carregando um pote branco em 

11 1 pç uma almofada 
R$ 1.809,84 R$ 1.809,84 branca, adornado de uma coroa e 

um colar 
dourados, manto verde com 
marrom e vestes 
vermelho produzido em fibra de 
vidro e revestido 
por pintura em esmalte sintético 
semibri lho 
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Rei Mago Baltazar Presépio I 
(Altura 1 ,30m X 
0,70m Largura X 1,00m 
Profundidade ). 
Escultura em forma de Rei Melquior 
ajoelhado 
sobre uma base em forma de 
pedra, com as mãos 
cruzadas ao peito, barbas curtas 

12 1 pç morenas, manto R$ 1.809,84 R$ 1.809,84 
na cor Laranja, vestes verdes com 
faixa vermelha 
na cintura, e adornado com uma 
coroa dourada 
em sua cabeça, produzido em fibra 
de vidro e 
revestido po r pintura em esmalte 
sintético 
semibrilho 

Ovelha Presépio I (Altura 0,90 X 
O,SOm 
Largura X 1,30M Profundidade). 

13 1 pç Escultura em 
R$ 1.447,87 R$ 1.447,87 forma de Ovelha produzida em fibra 

de vidro e recoberta por pintura 
automotiva PU e verniz 
fosco 

Anjo Presépio I (Altura 1 ,90m X 
1,20m 
Largura X O,90m Profundidade). 
Escultura em 
forma de Anjo com asas abertas 
soprando uma 
corneta dourada, sobre uma base 

14 1 pç branca 
R$ 2.714,76 R$ 2.714,76 representando nuvens, e adornado 

de vestes e 
lenços branco entrelaçados em 
suas pernas, 
produzido em fibra de vidro e 
revestido por 
pintura em esmalte sintétic o 
semibrilho 
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Balde Escorregador com enfeites 
natalinos vermelho. Escultura em 
forma de um balde com enfeites 
natalino com escorredor, medindo 
Altura 3,00m X 1,30m Largura X 
1,60m Profundidade, 
produzido em fibra de vidro e 
recoberta por pintura em esmalte 
sintético semibrilho, com 
escorregador e escada metálica. A 
peça apresenta os seguintes 

15 1 pç atributos característicos: Balde na R$ 10.983,57 R$ 10.983,57 
cor predominante vermelho com 
detalhes de 
flocos de neve, e cabo na cor 
branco com pegado r na cor verde, 
escorregador saindo da parte 
lateral do balde na cor verde, na 
parte da frente do balde 
diversos enfeites natalinos, como 
bolas e estrelas e flocos de neve, 
distribuídos nas cores brilhantes 
amarelo, verde, branco e vermelho 
Letreiro HOHOHO (4,95m DE 
largura X 
1 ,00m de altura). Luminoso em 
forma de 
HOHOHO, produzido em estrutura 
metálica 
galvanizada de tubos metalon 
20x20 PAR18, 
ferros chatos 3/8x1/8, redondos 
3/8, contornado 

16 1 pç com mangueira luminosa LED R$ 2.155,97 R$ 2.155,97 
13mm e 36 
lâmpadas por metro. Preenchido 
com tela 
metálica de cobertura plást ica, 
recoberta por 
lâmpada 5mm, interligados por 3 
fios 2mm, com 
tomadas e retificadores de 9x2,5cm 
blindados 
para uso externo 
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Portal de árvores e renas, com 
faixa de Feliz Natal Autoportante 
(Altura 5,40m X 8,50m Largura). 
Produzido em estrutura metálica 
galvanizada de tubos metalon 
20x20 PAR18, ferros chatos 3/8 x 
1/8 e redondos 3/8, contornado 
com mangueira luminosa LED 
13mm, 36 lâmpadas por metro. 
Pinheiro com o desenho de fitas e 
bolas no seu interior, produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 
ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 
3/8, contornado com mangueira 
luminosa LED 13mm e 36 
lâmpadas por metro nas cores 
verde e branco, 220volts. 
Preenchido com tela metálica de 

17 1 pç cobertura plástica, recoberta por R$ 16.577,36 R$ 16.577,36 
lâmpada 5mm, interligados por 3 
fios 2mm brancos, com tomadas e 
retificadores de 9x2,5cm blindados 
para uso externo. Rena Luminosa 
Branca e Branco Morno (Altura 
2,80m X 1,55m Largura) Luminoso 
em forma de Rena com luzes, 
produzido em estrutura metálica 
galvanizada de tubos metalon 
20x20, ferros chatos 3/8x1/8, 
redondos 3/8, contornado com 
mangueira luminosa LED 13mm e 
36 lâmpadas por metro, com 
aplicação de tela metálica com 
cobertura plástica com conjuntos 
de micro lâmpadas LED.O conjunto 
já c om suporte de ferro para sua 
sustentação 

Portal luminoso em forma de 
coração medindo 
(4,00m larg. X 3,00m alt. X 0,30m 
Produzido em aço galvanizado 
estruturado com 
tubos 20x20 parede 16, ferros 
chatos 3/8x1/8, 
com duas chapas 3mm de 

18 1 pç espessura 0,1 OxO,30m 
R$ 3.238,12 R$ 3.238,12 perfuradas para fixação ao solo. 

Todo o portal 
contornado com 26m de mangueira 
30 leds por 
metro 13mm e preenchido com u 
ma faixa de 
0,30x12m de tela plástica com 
aplicação de 600 
leds blindados na cor vermelha 
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Estrela 3D Caixa Alta Jardim 
(Altura 0,90m X 0,90m Largura X 
0,27m Profundidade). 
Luminoso em forma de estrela 
caixa alta 3D produzido em 
estrutura metálica galvanizada, de 

19 3 pç tubos 15x15 e ferros chatos 3/8, 
R$ 1.035,72 R$ 3.107,16 preenchido com 

tela metálica de cobertura plástica 
prateada, recoberta por lâmpada 
5mm, interligados por 3 fios 2mm 
brancos, com to madas e 
retificadores de 9x2,5cm blindados 

...Q9ra uso externo 

- Árvore Ramada com Enfeites 
(Altura 2,00m X 1 ,00m Largura X 
1,00m Profundidade). Árvore 
natalina em estrutura metálica 

20 1 pç galvanizada e 
R$ 2.540,68 R$ 2.540,68 pintura eletrostática verde, coberta 

com rama natalina de fugiron verde 
20 cm de largura, 38 bolas fio de 
seda 8cm vermelhas e 200 micro 
lâmpadas LED 

Boas Festas 295 (Altura 0,55m X 
2,95m 
Comprimento). Luminoso em forma 
de Boas Festas, produzido em 

21 1 pç estrutura metálica galvanizada de 
R$ 1.138,51 R$ 1.138,51 tubos metalon 20x20 PAR18, ferros 

chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, 
contornado com mangueira 
luminosa LED 13mm e 36 
lâmpadas por metro 
Rama (20cm larg.). Rama verde 

22 20 pç com 168 
R$ 71,19 R$ 1.423,80 pontas por metro, em revestimento 

de _Qvc_9ue não propaqa chamas 
Cordão de LED. Reforçado para 
uso 
interno/externo 220V 100 
Lâmpadas Branco (11 m 
Comprimento 10m de Lâmpadas + 
1m de Cabo) com 100 lâmpadas 

23 4 pç brancas, fio verde, com 
R$ 73,82 R$ 295,28 3 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. 

Tomada macho e fêmea e 
retificador blindado de 9.00x2.5cm. 
Medindo 10 metros de 
comprimento com espaçamento de 
0.10m entre as lâmpadas. 12w. 
Bivolt 
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Guirlanda com Pingentes e Rama 
Dupla (Altura 2,00m X 1,OOm 
Largura X 0,40m 
Profundidade). Guirlanda produzida 
em 
estrutura metálica galvanizada de 
ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 
3/8, medindo 1,20 metro de 
diâmetro contornada por Rama 
20cm, com 160 pontas por metro, 
em revestimento de PVC (que não 
propaga chamas), juntamente com 
100 
lâmpadas Led brancas blindadas, 
fio verde, 3 fios de 2mm, 12w, 

24 2 pç medindo 10 metros. Com laço de R$ 858,40 R$ 1.716,80 30cm confeccionado em veludo 
vermelho e pingente de estrela 
medindo 1 metro, produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 
ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 
3/8 contorna do por mangueira Led 
branca, 13mm, 36 leds por metro, 
visualização para os dois lados e 
pingente de bola medindo 1 metro, 
produzido em estrutura metálica 
galvanizada de ferros chatos 3/8 x 
1/8, 
redondos 3/8 contornado por 
mangueira Led vermelha, 13mm, 
36 I eds por metro, visualização 

I para os dois lados 
Laço Veludo (40cm). 
Laço confeccionado em 

25 1 pç tecido veludo vermelho, estruturado R$ 147,14 R$ 147,14 
com 
enchimento de espuma 

Papai Noel (0,80 altura X 0,55 
largura X 0,55 
profundidade). Noel em fibra e vidro 
com 
0,80cm de altura com paraquedas 

26 1 pç de led, R$ 1.101,20 R$ 1.101,20 
produzido em estrutura metálica 
galvanizada de 
tubos 15/15 e ferros chatos 3/8, 
revestidos por 
tela de leds 5mm blindados 
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Conjunto Letreiro 2022 Passagem 
(Altura 
2,80m X 5,00 Largura X 0,25m 
Profundidade). Luminoso Letreiro 
2022 com passagem em estrutura 
metálica contendo: Três números 
em caixa alta, medindo 1,45m de 
altura por 0,77 de 
largura x O,25m de profundidade, 
produzidos em estrutura metálica 
galvanizadas de tubos 15x15 e 
ferros chatos 3/8 preenchid os com 
tela plástica e cobertura de les 
blindados, contornos de 

27 1 pç mangueiras de led 13mm, 36 R$ 5.671,47 R$ 5.671,47 
lâmpadas por metro e um portal de 
arabescos medindo 2,80m de 
altura por 2,95m de largura x 0,25m 
de 
profundidade na cor branco morno 
em formato circular, com passage 
m de 2,50m de altura e com barra 
circular com O,25m, formando 
arabescos contornados com 
mangueira de led 13mm, 36 
lâmpadas por metro na cor branco 
morno, com chapas metálicas 
3,5mm perfuradas em sua base 
para fixação _por parabolts 

Noel Feliz (Altura 1 ,90m X 1,30m 
Largura). 
Luminoso em forma de Noel 
produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 

28 1 pç ferros chatos 
R$ 905,63 R$ 905,63 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e 

cantoneiras para 
adaptação ao poste, contornado 
com mangueira 
luminosa LED 13mm e 36 
lâmpadas por metro 
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Noel Escalando Torres de Luzes 
(Altura 4,00 X 
1 ,90m Largura). Luminoso em 
forma de Noel 
escalando uma torre de luzes, 
produzido em 
estrutura metálica galvanizada de 
ferros chatos 
3/8 x 1/8, redondos 3/8 e 
cantoneiras para 
adaptação ao poste, contornado 

29 2 pç com mangueira R$ 1.911,89 R$ 3.823,78 
luminosa LED 13mm e 36 
lâmpadas por metro. 
Preench ido com tela metálica de 
cobertura 
plástica, recoberta por lampada 
5mm, interligados 
por 3 fios 2mm brancos, com 
tomadas e 
retificadores de 9x2,5cm blindados 
para uso 
externo 

Árvore Luminosa Bolas 
Natalina (Altura 
8,60m X 4,80m Largura). Conjunto 
de 
luminosos composto por 6 
triângulos e 6 bases, 
produzido em estrutura metálica 

30 1 pç galvanizada de R$ 20.733,26 R$ 20.733,26 tubos metalon 20x20 PAR18, ferros 
chatos 
3/8x1/8, redondos 3/8, contornado 
com 
mangueira luminosa LED 13mm e 
36 lâmpadas 
por metro, em forma de hastes, 
laços e bolas 

Serviços de instalação/montagem, 
manutenção e 

31 1 pç desmontagem de estruturas nos R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 espaços do Paço 
Municipal, Praça Central e Lago 
Municipal. 

VALOR TOTAL R$ 133.660,97 

VALOR TOTAL: R$133.660,97 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SEISSENTOS E SESSENTA 
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) 

a) Validade da proposta: 31 (TRlNTA E UM DIAS) dias a contar da entrega dos 

envelopes. 

b) No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, seguro, 
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despesas, diretas ou indiretas, 

~~ r:rilt 
tributos de qualquer natureza e todas as demais 

relacionadas com a execução do objeto da presente licitação. 

c) A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 

encaminhadas para o email: administrativo@artcidade.com.br 

Tijucas, 04 de Novembro de 2021. 
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