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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Piúma
Prefeitura Municipal de Piúma
Pregão Eletrônico - 51/2021

VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento
13.160.524/0001-91 - Endereço: Rua Hermes Santório - CEP: 29140430 - UF: ES - Município: -
Telefone: (27) 99910-5688
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 G L O B A L Contratação de
empresa especializada prestação
do serviço de locação,
fornecimento, colocação,
instalação, manutenção,
conservação e retirada de objetos
e enfeites luminosos natalinos,
árvore-de-natal e pinheiros
luminosos, por sua própria
responsabilidade técnica e
operacional no município de
Piúma, sendo nas vias públicas e
praças da cidade, conforme
condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste
instrumento, com o fornecimento
total de material e serviços

0001 LOCAÇÃO PINHEIRO NATALINO
COM 13,00 METROS DE ALTURA
CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 72.300,00 72.300,00

0002 LOCAÇÃO PINHEIRO NATALINO
COM 10,00 METROS DE ALTURA
CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 50.633,33 151.899,99

0003 LOCAÇÃO PRESENTE DE LED
CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 15.400,00 61.600,00

0004 LOCAÇÃO BOLA DE LED
CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 14.900,00 59.600,00

0005 LOCAÇÃO TÚNEL ILUMINADO
CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 26.282,66 26.282,66
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0006 ORNAMENTAÇÃO E
ILUMINAÇÃO NATALINA EM
ÁRVORES NATURAIS nstalação
e montagem de Ornamentação e
Iluminação Natalina em Árvores
Naturais em diversos logradouros
do município de Piúma. Para
iluminar as Árvores Naturais,
deverão ser instalados e
distribuídas de forma homogênea
unidades de micro lâmpadas de
led em cores a definir divididos em
conjuntos que contenha 100 (cem)
unidades de micro lâmpadas cada,
conectados em série a fios de
aproximadamente 7.00m a 10.00m
de comprimento, Padrão UL,
sistema de conexão e acoplagem
de um para outro em tomadas com
rosca para melhor vedação e afim
de prevenir a entrada de água. Os
cabos elétricos que unem os
diodos (led) deverão ser
revestidos com material sintético
apropriado, na cor verde, tensão
220 volts e consumo máximo de
10W por conjunto, para uso
externo e blindados, resistente a
intempéries, instalados e
enrolados com a distribuição
uniforme a uma distância de no
máximo 10 centímetro por volta
nos galhos e troncos das árvores
naturais. E ainda todos os insumos
necessários elétricos e eletrônicos
para levar a energia da rede
elétrica pública para o
acionamento diário e automático, e
para o bom funcionamento destes
elementos luminosos, seguindo as
Normas Técnicas Brasileira NBR
da ABNT.Obs.: as Arvores
Naturais que receberão a
iluminação, serão escolhidos pela
secretaria contratante e
apresentados a empresa
vencedora antes das instalações.

N/C N/C 960,00 19.200,00

0007 ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES E
MONUMENTOS – REFLETOR
LED Iluminação para fachadas de
prédios públicos, históricos,
monumentos ou árvores naturais
em diversos logradouros do
município com a instalação de
refletores de LED de 50w, nas
cores nas cores branca fria,
branca morna, amarela, azul,
verde ou vermelha, com nível de
classe para uso externo a prova
d’água e a intempéries, na tensão
de 220v. E ainda todos os insumos
necessários elétricos e eletrônicos
para levar a energia da rede
elétrica pública para o
acionamento diário e automático, e
para o bom funcionamento destes
elementos luminosos, seguindo as
Normas Técnicas Brasileira NBR
da ABNT

N/C N/C 154,33 7.716,50

0008 ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES E
MONUMENTOS – TUBOS
SNOWLEDS Iluminação para
monumentos ou árvores naturais
em diversos logradouros do
município com a instalação de
tubos snowleds de no mínimo
80cm, 220 volts, e composto por
no mínimo 30 leds na cor branca
para uso externo, resistente a
intempéries, instalados com a
distribuição uniforme e
penduradas nos galhos e
folhagens das árvores naturais. E
ainda todos os insumos
necessários elétricos e eletrônicos
para levar a energia da rede
elétrica pública para o
acionamento diário e automático, e
para o bom funcionamento destes
elementos luminosos, seguindo as
Normas Técnicas Brasileira NBR
da ABNT

N/C N/C 83,67 16.734,00

0009 LOCAÇÃO BONECO DE PAPAI
NOEL CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

N/C N/C 4.666,67 4.666,67

TOTAL DO LOTE R$ 419.999,82

TOTAL DO VENCEDOR R$ 419.999,82
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Valor Total: R$ 419.999,82


