PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
Estado de Minas Gerais
Administração 2017/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº. 979/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 101/2019

OBJETO: Contratação de empresa visando a decoração natalina da cidade de Cambuí,
incluindo material e mão-de-obra, em conformidade com o termo de referencia.

Após análise dos questionamentos de diversas empresas que entraram em contato
com o departamento de cultura, faz-se necessária a retificação do edital nos seguintes
termos:

No preâmbulo do edital onde se lê visando a aquisição de troféus e medalhas

leia-se visando a execução de decoração natalina em conformidade com o termo de
referência.

No Anexo II – Termo de referência, altera-se:

Item 4 – Detalhamento do serviço a ser realizado

Mercadão municipal:

Quintal do mercadão: um jardim com motivos natalinos ao centro, enfeites
natalinos nos muros, na parede e na grade, e no mínimo 3 pinheirinhos de aproxima da
mente 1 metro de altura em cada lateral.

Um presépio grande na junção (canto) dos muros para visitação e fotografias,
iluminação aérea de 5 cordões de pingo de chuva (+- 10 m), nas árvores sobre o
presépio, e uma cobertura ( Lona plástica) simulando um céu para proteção dos
intemperis.

Espaço entre o mercadão e o quintal (cobertura dos banheiros)
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Luzes de natal no teto de +- 8 m comprimento x 1,5 m de largura, utilizando
+-100 m de cordões de luz.

Interior do mercadão : ao centro uma árvore de natal de 4 metros de altura,
enfeitada com festão (com 100 m) e luzes de natal, caixa (no mínimo 3), simulando
presentes ao pé da árvore, uma poltrona com um Papai Noel de +- 1,60 m altura ao lado
para fotografias e enfeites no teto.

Observação: Nos boxes laterais será instalada a Casa do Papai Noel (doação) e
uma exposição de presépios feitos pelos munícipes e artesões de Cambuí.

Fachada do mercadão: 1 canhão projetor de imagem e no mínimo 6 spots de
luzes .

Praça

Cel

Maximiliano

(largo

do

mercadão):

No

mínimo

5

cordões

(aproximadamente 2,0 x 0,5 m de tubo de led) de pingo de chuva aéreos em cada
árvore (total 10 árvores, incluindo as do muro do casarão) e uma cortina de luzes de natal
sobre os boxes e banheiros totalizando 25,0 m de comprimento por 0,30 m de altura.

Fachada do casarão (Centro Cultural e Biblioteca): 1 ou 2 canhões projetores
de imagem e no mínimo 6 spots de luzes .

Praça Cel Justiniano : Aproximadamente 10 m de 2,0 x 0,5 m de tubo de
led luzes pingo de chuva aéreos por árvore (30 árvores) e 4 portais com túnel de luz (+10 m cada), totalizando 40 m, nas entradas nos quatro cantos da praça.
Um enfeite natalino (caixa de brinquedo ou outro de +- 2,5 x 4,0 m) iluminado com
luzes de natal com contornos de mangueiras e pisca pisca em torno do enfeite a
ser colocada no centro da praça onde as pessoas possam interagir e fotografar.

Paço Municipal:

(externo): +- 100 m de luzes de led envoltas por mangueiras, onde sustentem
presentes iluminados (fictícios) como se estivessem caindo na fachada do prédio.
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(interno): 100 m de luzes pingo de chuva aérea na árvore interna do Paço
Municipal.

PRAÇAS MUNICIPAIS:

Praça da Bandeira: No mínimo 4,0 m de luzes pingo de chuva de 2,00 x 0,30
m aéreos por árvore (25 árvores) e 10 árvores de natal, com altura de +- 1,5 m, 100 m
luzes de natal pisca pisca utilizando as estruturas já existentes na prefeitura.

Praçinha da Bandeira: No mínimo 4,0 m de luzes pingo de chuva de 2,00 x
0,30 m aéreos por árvore (2 árvores).
Praça da Cultura: No mínimo 4,0 m de luzes pingo de chuva de 2,00 x 0,30
m aéreos por árvore (10 árvores) e 4 árvores de natal, com altura de +- 1,5 m, 100 m
luzes de natal pisca pisca utilizando as estruturas já existentes na prefeitura.

Praça da Bíblia: No mínimo 4,0 m de luzes pingo de chuva de 2,00 x 0,30 m
aéreos por árvore (5 árvores) e 3 árvores de natal, com altura de +- 1,5 m, 100 m luzes
de natal pisca pisca utilizando as estruturas já existentes na prefeitura.

ENTRADAS:

Entrada sul de Cambuí: Contorno com luzes de natal pisca pisca no letreiro
CAMBUÌ e pelo menos 3 árvores de natal, com altura de +- 1,5 m, 100 m luzes de natal
utilizando as estruturas já existentes na prefeitura.

Entrada norte de Cambuí: 1 árvore de natal de aproximadamente 5 metros de
altura,confeccionada de ferro, a ser instalada na primeira rotatória de entrada da cidade,
com 150 m de luzes de natal pisca pisca de onde seja possível a visualização (chamar a
atenção) de quem passe na Rodovia Fernão Dias.

5. Período:
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A decoração deve estar pronta e testada em até 15 (quinze) dias após a
assinatura do contrato, quando será feita sua inauguração, ficando a mesma exposta e
em funcionamento até o dia á 06 de janeiro de 2020.

Durante todo o período de funcionamento a empresa contratada será responsável
pela manutenção, troca de lâmpadas, dentre outros que se fizerem necessários a plena
execução do objeto.

Diante da presente retificação prorroga-se o credenciamento e a abertura do
certame para às 09 horas do dia 21 de outubro de 2019.

Cambuí, 07 de outubro de 2019.

Adriana Cristina Moura
Pregoeira

Adenir João Manoel Izeppe
Chefe do depto. de cultura

Carlos Eduardo da Silva
Secretário de Governo
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