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1 Unid 1

2 Unid 8

ARCO DE ENTRADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18

com aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados

de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de

LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo, com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de

madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 19 metros de comprimento por 9

metros de altura.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO - 1 metro

de comprimento, 2,5 metros de largura por 40 centímetro

de altura.

ARCO FORMATO GUIRLANDA - Estrutura 2D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre

bases de madeira com estrutura metálica, revestida com

carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 3,5 metros de altura,

4,0 metros de largura.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 35 centímetros de

altura por 1 metro de largura.

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 19/08/2022  ( podendo sofrer postergação ). Acompanhar no site da OVG 

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Jonacy Junior (62) 3201-9441

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só 

realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Outros:
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LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO - Escrita em

letras caixa com LED e contornos em neon flexível,

estrutura metálica e pintura eletrostática. Com a frase

NATAL DO BEM OVG, sobre base de dois níveis, revestida

em carpete na cor verde, tom escuro.

TAMANHOS APROXIMADOS:

- Palavra ‘NATAL’: 6,82 metros de comprimento e 1,33

metros de altura.

- Palavra ‘DO’: 2,85 metros de comprimento e 1,33 metros

de altura.

- Palavra ‘BEM’: 4,48 metros de comprimento e 1,33 metros

de altura.

- Sigla ‘OVG’: 4,97 metros de comprimento e 1,33 metros de

altura.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE/TABLADO:

- Largura: 1,2 metro

- Comprimento: 32 metros

- Alturas:

Laterais: 40 centímetros,

Parte central:  90 centímetros (total)

ÁRVORE NATALINA TECNOLÓGICA – Árvore com estrutura

em metalon pintado com aproximadamente 50.000 pontos

de LED com potência de 2.800W, nas cores branco e

dourado, podendo ter composições de peças 2D (bolas,

estrelas, flocos e laços). LEDs controlados por computador

e sincronizados com efeitos sonoros e troca de cores. A

estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos,

todos forrados/cobertos imitando caixas de presentes.

TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 35 metros de altura

e com 15 metros de diâmetro

ÁRVORE DE BOLAS DE NATAL - Estrutura 3D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos. Sobre base de madeira

com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom

escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 16 metros de altura, 6 metros de

diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 1 metro de altura por 8

metros de largura.

BALÃO – Estrutura 3D em metalon 30x30#18 com paredes

em compensado e acabamentos em festão e em LED na

cor dourada e branco e contornos em fita de LED na cor

branca. Sobre base em madeira com estrutura metálica,

revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 6 metros de altura, 4 metros de

largura.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 4,8 metros

de comprimento, 4,8 metros de largura e 40 centímetros de

altura.
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GORRINHO DO NOEL - Estrutura em metalon pintado com

aproximadamente 6.000 pontos de LED com potência de

1.200W, nas cores vermelho, branco e dourado. Sobre base

de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 5 metros de

largura e 1 metro de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros

de comprimento, 8,0 metros de largura e 50 centímetros de

altura.

CAIXA TORTA COM ENTRADA – Estrutura 3D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

um cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica,

revestida com carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 2 metros de

largura e 80 centímetros de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de

altura por 1 metro de largura.

PIRULITOS NATALINOS – Estrutura 3D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 8.000 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos. Cerca de segurança

envolta de cada nicho com 1,5 metros de altura. Sobre

bases de madeira com estrutura metálica, revestida com

carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 4 metros de

largura e 30 centímetros de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de

altura por 1 metro de largura.

ARVORE NATALINA DE CAIXAS DE PRESENTE - Árvore

com estrutura em metalon pintado com aproximadamente

7.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores,

vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura

metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 7,5 metros de altura e 4 metros

de largura

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de

comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de

altura.
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BOTA DO PAPAI NOEL COM PRESENTES - Estrutura

metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e

pintura automotiva verde. Contendo aproximadamente

3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura

metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 6 metros de

largura e 2 metros de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros

de comprimento, 4,0 metros de largura e 50 centímetros de

altura.

ALCE 3D - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e

ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo

aproximadamente 3.000 pontos de LED. Sobre base de

madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 5,5 metros

de largura e 3,5 metros de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros

de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de

altura.

CONJUNTO 3 VELAS ABSTRATAS - Estrutura metálica tubo 

½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura

automotiva verde. Contendo de 1.500 a 3.000 pontos de

LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica,

revestida com carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO DA VELA MAIOR: 3,8 metros de

altura, 1,20 metros de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO DA VELA MEDIA: 2,8 metros de

altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DA VELA MENOR: 2,1 metros de

altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5,0 metros

de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de

altura.
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PAPAI NOEL TOCANDO PIANO - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 6000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai

Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs

vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro.

Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e

festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem. Piano de Cauda em ferro com

pintura dourada com designer abstrato iluminado em micro

LED na cor dourada e acabamentos feitos em madeira

plotada em dourado.

TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura e 4 metros de

comprimento (sendo Piano Formato Triangular: 2,5 metros

de altura com vértices com 2m e fundo ondulado 2,5m).

PAPAI NOEL TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro

LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de

diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs

branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de

largura (sendo violoncelo com 1,5 metros de largura e 2,2

metros de altura).
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PAPAI NOEL TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai

Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs

vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro.

Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e

festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de

largura (sendo saxofone com 50 centímetros de largura e

1,5 metro de altura).

PAPAI NOEL TOCANDO BATERIA - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai

Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs

vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro.

Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e

festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de

largura (sendo bateria com 3 metros de largura e 2 metros

de altura).

PAPAI NOEL TOCANDO HARPA - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai

Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs

vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro.

Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e

festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de

largura (sendo harpa com 80 centímetros de largura e 2,5

metros de altura)
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NOTA MUSICAL COLCHEIA - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura

ESTANTE PARA PARTITURA – Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 1,6 metros de altura

PAPAI NOEL MAESTRO SOBRE GLOBO - Estrutura em

metalon com aproximadamente 8000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai

Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs

vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro.

Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e

festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com

acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado

e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e

mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado,

sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o

realismo ao personagem. O globo terrestre feito em

metalon com piscas e contornos de fita de LED. Sobre

base em madeira com estrutura metálica, revestida com

grama sintética na cor verde, tom escuro. A estrutura

deverá ser instalada e montada com contrapesos, todos

forrados/cobertos com carpete na cor verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de altura e 4 metros

de largura. Sendo o globo com 4 metros de diâmetro, com

pedestal para suporte de 50 centímetros e estante para

partitura com aproximadamente 1,6 metros de altura.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 5,9 m de altura, 5,9 m

de largura e 40 centímetros de altura

NOTA MUSICAL SEMÍNIMA - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura
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URSO 3D PEQUENO - Estrutura metálica tubo ½ polegada,

chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro;

acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e

branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em

dourado com aproximadamente 3.000 pontos de LEDs de

alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de

LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros

de largura e 1,2 metro de profundidade.

CENÁRIO DO NICHO DA BANDA DE PAPAIS NOEIS - Base

retangular em madeira, com estrutura metálica e revestida

com carpete na cor verde, tom escuro. Contendo ao fundo

estrutura 2D em metalon 15x15#18 imitando pentagrama

com notas musicais, com contorno em fita de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 16 metros de

comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de

altura.

URSO 3D GRANDE – Estrutura metálica tubo ½ polegada,

chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro;

acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e

branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em

dourado com aproximadamente 9.000 pontos de LEDs de

alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de

LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de

largura e 3,30 de profundidade

URSO 3D MEDIO - Estrutura metálica tubo ½ polegada,

chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro;

acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e

branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em

dourado com aproximadamente 5.000 pontos de LEDs de

alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de

LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80

metros de largura e 2 metros de profundidade.
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ARVORE TRIANGULAR COM LAÇO – Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 9,0 metros de altura e 6,0 metros

de largura. QUANTIDADE DE FACES: 6 faces.

CAIXINHA DE PRESENTES - Estrutura 3D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LEDs

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos.

TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80

centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade.

URSO 3D COM ESTRELA - Estrutura metálica tubo ½

polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com

gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho

acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica

plotadas em dourado com aproximadamente 6.000 pontos

de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos.

TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura e 2,5 metros

de largura e 1,8 metros de profundidade.

BASE DO NICHO DOS URSOS - Base retangular em

madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde, tom

escuro, em seu revestimento externo.

TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7

metros de largura e 40 centímetros de altura.

ESTRELA 2D PREENCHIDA - Estrutura 2D em metalon

15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80

centímetros de largura.

ESTRELA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18

com contorno em fita de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 1,0 metro de altura e 50

centímetros de largura.
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ÁRVORE PINHEIRO 2D - Estrutura 2D em metalon 15x15#18

com contorno em fita de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80

centímetros de largura.

BOLA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18

com contorno em fita de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura e 1,5 metro

de largura.

CAIXA DE PRESENTES 2D VAZADA – Estrutura 2D em

metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados

de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de

LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura e 2,80

metros de largura.

PLACA PISCA – Com aproximadamente 37.000 pontos de

LED dourados – Para decoração da lateral da rampa do

Museu de Arte Moderna.

TAMANHO APROXIMADO: 35,00 metros de comprimento

por 1,50 metros de altura.

BONECO DE NEVE TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro

LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de

diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs

branco e festão de 3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8

metro de largura. Sendo o violoncelo com 3 metros de

altura, 60 centímetros de profundidade e 1,2 metro de

largura.
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BONECO DE NEVE TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro

LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de

diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs

branco e festão de 3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8

metro de largura. Sendo o saxofone com 1,2 metro de

altura, 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de

largura.

BONECO DE NEVE TOCANDO TROMPETE - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro

LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de

diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs

branco e festão de 3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8

metro de largura. Sendo o trompete com 40 centímetros de

altura, 90 centímetros de profundidade e 40 centímetros de

largura.

FOCA 3D COM BOLA - Estrutura em metalon 15x15#18 com

aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Foca em micro

LEDs vermelhos e dourados direcionado com festão de

3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5

metro de largura

MORÇA 3D - Estrutura em metalon 15x15#18 com

aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Morça em micro

LEDs vermelhos, dourados e branco direcionado com

festão de 3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5

metro de largura
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URSO POLAR 3D COM CACHECOL - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em

micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de

diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 2,5 metros de altura por 2,0

metros de largura

URSO POLAR FILHOTE 3D - Estrutura em metalon

15x15#18 com aproximadamente 2.000 pontos de LED

blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo,

cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice

de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva,

para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a

ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em

rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em

micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de

diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura por 2,0

metros de largura

BONECO DE NEVE COM ENTRADA - Estrutura 3D em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 7.000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Boneco de Neve em micro LEDs branco e vermelho

direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Sobre base

de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura por 3,0

metros de largura.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 20 centímetros de

altura por 4,8 metros de largura e 3,6 metros de

comprimento.

URSO POLAR 3D EM PÉ COM GORRO - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 5.000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão

de 3cm de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura por 2,0

metros de largura
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PORTAL FORMATO FLOCO DE NEVE - Estrutura em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de

LED blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Portal de Flocos em micro LEDs branco. Sobre bases

de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura por 3,0

metros de largura.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 35 centímetros de

altura por 1 metro de largura.

CENÁRIO DO NICHO GELADO – com 3 bases retangulares

em madeira com estrutura metálica e revestidas com

carpete na cor branca e/ou azul claro. Cenografia em forma

de gelo ao fundo e cercado por estruturas em formato de

estalactites, presas à base, com aproximadamente 80

centímetros de altura. Instalação de 4 máquinas de neve

artificial.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE MAIOR: 10 metros de

comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de

altura.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE MÉDIA: 6 metros de

comprimento, 4 metros de largura e 40 centímetros de

altura.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE MENOR: 4 metros de

comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de

altura.

LETREIRO OVG - Escrita em LEDs NEON flexível nas cores

rosa, branco e amarelo.

TAMANHO APROXIMADO DO LETREIRO: 1,5 metro de

altura com 2 metros de comprimento.

FITA E LAÇO 360º - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com

aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados de alta

luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de

baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm e 1.200 flashes

stróbicos em volta de todo o prédio.

DIMENSÃO APROXIMADA: 13 metros de altura por 90

metros de comprimento.
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ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL GUIRLANDA - Estrutura 3D

em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos

de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Revestida com festão cor verde musgo e decorado

com bolas natalinas e laço. Sobre base de madeira com

estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom

escuro. Iluminação decorativa com strobos e micro LEDs

de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio

flexível emborrachado com índice de proteção IP68 com

bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha. Letreiro em LED

neon na cor rosa, branco e amarelo “OVG” somente

contornos.

TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura, 0,70 metros

de profundidade e 3,0 metros de largura.

TAMANHO APROXIMADO BASE: 70 centímetros de altura;

1,20 metro de largura.

ARCO DE CORAÇÃO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18

com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de

alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED

com fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso

externo com rabicho R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6

conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com

fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com

estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom

escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros

de largura.

TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO: 35

centímetros de altura por 1 metro de largura.

ARCO COM ESTRELA – Estrutura 2D em metalon 15x15#18

em fita de LED neon blindados na cor dourada e vermelho

de alta luminosidade e uso profissional com proteção IP68,

com capa de blindagem contra chuva, para uso externo

com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de

até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão

com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO APROXIMADO: 1,20 metros de altura, 3,5 metros

de comprimento.

BOLA GLAMOUR – Estrutura em Metalon 20x20#18

pintado, com aproximadamente 5.000 pontos vermelhos e

acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa

contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta

luminosidade e uso profissional. Desenho em LEDs de cor

branca com estrelas. Sobre base de madeira com estrutura

metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.

TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros

de diâmetro.

TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 5 metros

de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de

altura.
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Observação dos itens:

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem

com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei

15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no

encaminhamento da proposta comercial.

- A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta, atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira satisfatória, serviços de natureza similar ao

objeto solicitado no Termo de Referência nº. 041/22-GECEV. 

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global do lote.

 - Os serviços deverão ser executados no espaço do CCON, localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, 

Goiânia - GO, a partir do dia 15/10/2022, devendo a montagem de todas as estruturas estarem entregues até o dia 18/11/2022 

às 18 horas;

 - O pagamento será efetuado de forma parcelada , na seguinte ordem: 20% do valor contratado, após a assinatura do 

contrato, 50% do valor contratado,  após o término da instalação e montagem e 30% do valor contratado após a 

conclusão da prestação de serviços/desmontagem

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de DIVERSAS

ESTRUTURAS DECORATIVAS, em lote único, com fornecimento de todo o material necessário, instalação,

montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2022, que acontecerá no Centro

Cultural Oscar Niemeyer (CCON), conforme condições constantes do Edital nº. 109/2022, Termo de Referência nº.

041/2022-GECEV e anexos.

  - Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior economicidade.

Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL OVG - Estrutura 3d em

metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de

LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional

sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com

índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra

chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea

permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão

instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5

mm. Letas revestida com festão cor verde musgo e

decorado com bolas natalinas e laço Sobre base de

madeira com estrutura metálica, revestida com carpete

verde, tom escuro. Iluminação decorativa com strobos e

micro LEDs de 6 watts, blindados, de uso profissional,

sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção

IP68 com bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha.

TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura; 70

centímetros de profundidade e 9 metros de comprimento.

TAMANHO APROXIMADO BASE: 0,70 metros de altura; 1,20

metros de largura.

CERCADOS – Todas as bases das estruturas decorativas

(exceto as do nicho gelado) deverão possuir cercado

artístico, em madeira, com pintura na cor vermelha, e com,

aproximadamente, 1,2 metro de altura, com exceção do

cercado do LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO

(Item 03) que deverá ter apenas 1 metro de altura.
	

STROBOS – Iluminação decorativa com strobos de 6 watts,

blindados, de uso profissional, sendo fio flexível

emborrachado com índice de proteção IP68, para

decoração do Monumento aos Direitos Humanos.




