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00001
BOLA VAZADA 40CM VERDE Bola vazada 40cm, com
150 leds, sendo 120 leds fixos e 30 estrobinhos, para
uso externo,bivolt, IP 44 verde.

5,0000UND00057778 190,000 950,00

00002
BOLA VAZADA 40CM VERMELHO Bola vazada 40cm,
com 150 leds, sendo 120 leds fixos e 30 estrobinhos,
paraa uso externo, bivolt, IP 44 vermelho.

5,0000UND00057779 190,000 950,00

00003
BOLA VAZADA 40CM AZUL Bola vazada 40cm, com
150 leds, sendo 120 leds fixos e 30 estrobinhos, para
uso externo, bivolt, IP 44 azul.

5,0000UND00057780 190,000 950,00

00004
TUBO SNOWFALL COR VERDE Tubo snowfall de
100cm, 60 x 2 com 120 leds na cor verde, chip de boa
qualidade, bivolt, rabicho 50cm, uso externo.

15,0000UND00057781 47,000 705,00

00005
TUBO SNOWFALL COR VERMELHO Tubo snowfall de
100cm, 60 x 2 com 120 leds na cor vermelho, chip de
boa qualidade, bivolt, rabicho 50cm, uso externo.

15,0000UND00057782 47,000 705,00

00006
ESTRELA NEON COR VERDE Estrela de neon, armação
em plástico resistente 55cm, 8 funções, 220V, uso
externo IP44, cor verde.

5,0000UND00057783 170,000 850,00

00007
ESTRELA NEON COR VERMELHO Estrela de neon,
armação em plástico resistente 55cm, 8 funções, 220V,
uso externo IP44, cor vermelho.

5,0000UND00057784 170,000 850,00

00008
ESTRELA NEON COR AZUL Estrela de neon, armação
em plástico resistente 55cm, 8 funções, 220V, uso
externo IP44, cor azul.

5,0000UND00057785 170,000 850,00

00009
LUA DE NEON Lua de neon, 40 cm, armação em
plástico resistente, tensão
127/220v. uso externo. Ip44. cores sortidas.

40,0000UND00055561 50,000 2.000,00

00010
REFLETOR COR VERDE 100W Projetor/Refletor de led
100 watts, bivolt, grau de proteção mínimo IP 65 verde.

6,0000UND00055632 116,600 699,60

00011
REFLETOR COR AZUL 100W Projetor/Refletor de led
100 watts, bivolt, grau de projeção mínimo IP 65 azul.

6,0000UND00057786 120,800 724,80

00012
REFLETOR COR VERMELHO 100W Projetor/Refletor de
led 100 watts, bivolt, grau de proteção mínimo IP 65
vermelho.

6,0000UND00057787 173,800 1.042,80

00013
REFLETOR COR VERDE 30W Projetor/Refletor de led 30
watts, bivolt, grau de proteção mínimo IP 65 verde. 7,0000UND00057788 87,800 614,60

00014
REFLETOR COR AZUL 30W Projetor/Refletor de led 30
watts, bivolt, grau de proteção mínimo IP 65 azul.

7,0000UND00057789 76,800 537,60

00015
REFLETOR COR VERMELHO 30W Projetor/Refletor de
led 30 watts, bivolt, grau de proteção mínimo IP 65
vermelho.

7,0000UND00057790 85,900 601,30

00016
FESTAO ARAMADO VERDE PVC 120 GALHOS 2M X
20CM

150,0000UND00057791 39,000 5.850,00

00017

CORDAO COM 100 LEDS VERMELHO Cordao com 100
leds vermelho para uso externo, com 80 leds fixo e 20
estrobinhos. A cada 5 leds 1 pisca (estrobinho),
tomada macho e femea para uniao de ate 5 conjustos,
IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base
dos leds, sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e cobre e seu revestimento na cor verde,
com 2 vias. Diametro do fio 2,2mm, comprimento toral
de 10mts, tensao 220 volts, potencia minima: 5 watts.

12,0000UND00057792 55,000 660,00

00018

CORDAO COM 100 LEDS VERDE Cordao com 100 leds
verde para uso externo, com 80 leds fixo e 20
estrobinhos. A cada 5 leds 1 pisca (estrobinho),
tomada macho e femea para uniao de ate 5 conjustos,
IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base
dos leds, sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao

12,0000UND00057793 55,000 660,00
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resistente e cobre e seu revestimento na cor verde,
com 2 vias. Diametro do fio 2,2mm, comprimento toral
de 10mts, tensao 220 volts, potencia minima: 5 watts.

00019

CORDAO COM 100 LEDS ROXO Cordao com 100 leds
roxo para uso externo, com 80 leds fixo e 20
estrobinhos. A cada 5 leds 1 pisca (estrobinho),
tomada macho e femea para uniao de ate 5 conjustos,
IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base
dos leds, sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e cobre e seu revestimento na cor verde,
com 2 vias. Diametro do fio 2,2mm, comprimento toral
de 10mts, tensao 220 volts, potencia minima: 5 watts.

12,0000UND00057794 55,000 660,00

00020

CORDAO COM 100 LEDS  AZUL Cordao com 100 leds
azul para uso externo, com 80 leds fixo e 20
estrobinhos. A cada 5 leds 1 pisca (estrobinho),
tomada macho e femea para uniao de ate 5 conjustos,
IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base
dos leds, sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e cobre e seu revestimento na cor verde,
com 2 vias. Diametro do fio 2,2mm, comprimento toral
de 10mts, tensao 220 volts, potencia minima: 5 watts.

12,0000UND00057795 55,000 660,00

00021

MANGUEIRA LUMINOSA COR BRANCO FRIO
Corda/Mangueira luminosa em leds 13mm de diametro
corte a cada metro, com 36 leds por metro com
estrobinhos, cada metro contem 6 estrobinhos e 30
leds fixos, leds deitados para uma visao em 360 graus,
potencia minima de 3w/mt, uso interno/externo,
mangueira de 2 fios, tensao 220 volts, rolo com 100
metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas
(conectores de interconecçao) e 5 capas de
terminaçao 13mm. Cor branco frio, (rolo 100mts).

1,0000UND00057796 1.400,000 1.400,00

00022

MANGUEIRA LUMINOSA COR AZUL Corda/Mangueira
luminosa em leds 13mm de diametro corte a cada metro,
com 36 leds por metro com estrobinhos, cada metro
contem 6 estrobinhos e 30 leds fixos, leds deitados
para uma visao em 360 graus, potencia minima de
3w/mt, uso interno/externo, mangueira de 2 fios,
tensao 220 volts, rolo com 100 metros contendo: 5
cabos de força, 5 emendas (conectores de
interconecçao) e 5 capas de terminaçao 13mm. Cor
azul, (rolo 100mts).

1,0000UND00057797 1.400,000 1.400,00

00023

CORDA LUMINOSA COR BRANCO FRIO
Corda/Mangueira luminosa em leds 13mm de diametro
corte a cada metro, com 36 leds por metro, leds
deitados para uma visao em 360 graus, potencia minima
de 3w/mt, uso interno/externo, mangueira de 2 fios,
tensao 220 volts, rolo com 100 metros contendo: 5
cabos de força, 5 emendas (conectores de
interconecçao) e 5 capas de terminaçao 13mm, cor
branco frio (rolo 100mts)

3,0000UND00057798 1.276,000 3.828,00

00024

CORDA LUMINOSA COR AZUL Corda/mangueira
luminosa em leds 13mm de diametro corte a cada metro,
com 36 leds por metro, leds deitados para uma visao
em 360 graus, potencia minima de 3w/mt, uso
interno/externo, mangueira de 2 fios, tensao 220 vots,
rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5
emendas (conectores de interconecçao) e 5 capas de
terminaçao 13mm, azul,(rolo 100mts).

3,0000UND00057799 1.276,000 3.828,00

00025
CORDA LUMINOSA COR BRANCO QUENTE
Corda/mangueira luminosa em leds 13mm de diametro

25,0000UND00057800 1.276,000 31.900,00

Pag. 2



25/10/2022 10:35:15

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000107/2022 - Processo Nº 006463/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

corte a cada metro, com 36 leds por metro, leds
deitados para uma visao em 360 graus, potencia minima
de 3w/mt, uso interno/externo, mangueira de 2 fios,
tensao 220 vots, rolo com 100 metros contendo: 5
cabos de força, 5 emendas (conectores de
interconecçao) e 5 capas de terminaçao 13mm, cor
branco quente/warm,(rolo 100mts).

00026

CORDAO COM 100 LEDS BRANCO FRIO FIXO Cordao
com 100 leds branco frio, fixo (sem pisca), tomada
macho e femea para uniao de ate 5 conjuntos, para uso
externo, resistentes a chuva, com resina na base dos
leds sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e seu revestimento na cor transparente,
fiaçao de cobre, diametro do fio de 1,8mm (minimo),
comprimento total de 9,5m, mais 0,50m de tomada,
tensao de 220 volts, potencia minima 3W IP 44

750,0000UND00057801 40,000 30.000,00

00027

CORDAO COM 100 LEDS VERMELHOS FIXO Cordao
com 100 leds vermelho, fixo (sem pisca), tomada
macho e femea para uniao de ate 5 conjuntos para uso
externo, resistentes a chuva, com resina na base dos
leds sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e seu revestimento na cor verde, fiaçao de
cobre com duas vias, diametro do fio de 1,8mm
(minimo) comprimento total de 9,5m, mais 0,50m de
tomada, tensao de 220 volts, potencia minima 5W IP 44.

20,0000UND00057802 40,000 800,00

00028

CORDAO COM 100 LEDS VERDE FIXOS Cordao com
100 leds verde, fixo (sem pisca), tomada macho e
femea para uniao de ate 5 conjuntos, para uso externo,
resistentes a chuva, com resina na base dos leds
sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao resistente
e seu revestimento na cor verde, fiaçao de cobre com
duas vias, diametro do fio de 1,8mm (minimo)
comprimento total de 9,5m, mais 0,50m de tomada,
tensao de 220 volts, potencia minima 5W IP44.

20,0000UND00057803 40,000 800,00

00029

CORDAO COM 100 LEDS COLORIDOS FIXO Cordao
com 100 leds coloridos, fixo (sem pisca), tomada
macho e femea para uniao de ate 5 conjuntos, para uso
externo, resistentes a chuva, com resina na base dos
leds sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao
resistente e seu revestimento na cor verde, fiaçao de
cobre com duas vias, diametro do fio de 1,8mm
(minimo) comprimento total de 9,5m, mais 0,50m de
tomada, tensao de 220 volts, potencia minima 5W IP44.

20,0000UND00057804 40,000 800,00

00030

CORDAO COM 100 LEDS AZUL FIXO Cordao com 100
leds azul, fixo (sem pisca), tomada macho e femea
para uniao de ate 5 conjuntos, para uso externo,
resistentes a chuva, com resina na base dos leds
sendo totalmente a prova dagua, com fiaçao resistente
e seu revestimento na cor verde, fiaçao de cobre com
duas vias, diametro do fio de 1,8mm (minimo)
comprimento total de 9,5m, mais 0,50m de tomada,
tensao de 220 volts, potencia minima 5W IP44.

20,0000UND00057805 40,000 800,00

1.200,0000 97.076,70Total Geral:

Pag. 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3

