
                                          

 

 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SEINFRA - SECRETARIA D

PROJETO BÁSICO Nº

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de 

Ornamentais com Efeitos Interativos e 

Campo Tudão de Abrantes em Vilas de Abrantes, 

Horizontes,na Praça da Rua da Matriz em Vila de Abrantes

na Praça da Rua Bauru no Novo Horizonte

2. JUSTIFICATIVA 

Valorizar e ajudar na preservação do patrimônio urbano, embelezando o 

proporcionando a utilização noturna de atividades com lazer, cultura

3. VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato é de 

 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do contrato será de 
OS  

 

5. ESCOPO DAS ATIVIDADES 
 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às:

. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

. Especificações deste edital; 

. Ordem de serviço e seus anexos; 

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis;

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da 

CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos

d)Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta 

licitação em atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE;
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

PROJETO BÁSICO Nº5673/2021 

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de 

nterativos e Lúdicos a  serem construídas na Praça de Eventos e 

Abrantes em Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verde

na Praça da Rua da Matriz em Vila de Abrantes,na Praça da Rua da Glória na Gleba C e 

Rua Bauru no Novo Horizonte, no município de Camaçari - Ba.  

Valorizar e ajudar na preservação do patrimônio urbano, embelezando o 

proporcionando a utilização noturna de atividades com lazer, culturais e outras. 

é de 8 (oito)mesesa contar da data de sua publicação.

O prazo de execução do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da ordem de serviço 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às: 

. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis;

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da 

se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE;

d)Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta 

licitação em atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE;
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Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de Fontes Luminosas 

na Praça de Eventos e 

a Praça da Rua Ipanema nos Verdes 

Rua da Glória na Gleba C e 

Valorizar e ajudar na preservação do patrimônio urbano, embelezando o bem público, 

a contar da data de sua publicação. 

, contados a partir da ordem de serviço – 

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis; 

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da 

da CONTRATANTE; 

d)Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta 

licitação em atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE; 



                                          

 

e)Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deve

trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso;

f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de 

cada ordem de serviço; 

g) A equipe técnica para realização dos serviço

no escritório central da CONTRATADA;

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o 

suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da obra);

i) A CONTRATADA deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que 

os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral 

serão adquiridos junto às jazidas ou usinas que possuam licença ambien

competente. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS PARA OS EFEITOS D’ÁGUA E LUZES

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL

10 jatos verticais, sendo cada jato iluminado por 01(um) projetor de led

10 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e

jato iluminado por 1 projetor em aço inoxidável leds 1
temperado, com comando RGB-

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

ABRANTES  

Anel Tubular:  Anel Calandrado Tub

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 

tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 
de inversores de frequência. 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido fixo com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 

bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e ilumin

O conjunto será iluminado por 48 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com 

proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL

Anel Tubular:  Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em 

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 
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e)Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos 

trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso; 

f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de 

g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio 

no escritório central da CONTRATADA; 

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o 

suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da obra); 

CONTRATADA deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que 

os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral 

serão adquiridos junto às jazidas ou usinas que possuam licença ambiental emitida pelo órgão 

DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS PARA OS EFEITOS D’ÁGUA E LUZES 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA/GLEBA C

10 jatos verticais, sendo cada jato iluminado por 01(um) projetor de led RGB 10w/12V IP68.

módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e iluminação. Sendo cada 

projetor em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 
-DMX. 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO 

Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em 

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 

tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido fixo com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 

bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e iluminação. 

O conjunto será iluminado por 48 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com 

proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA IPANEMA / VERDES HORIZONTES

Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em 

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 
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rão ter livre acesso aos 

f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de 

s de campo deverá contar com uma equipe de apoio 

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o 

CONTRATADA deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que 

os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral 

tal emitida pelo órgão 

GLEBA C 

RGB 10w/12V IP68. 

módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
iluminação. Sendo cada 

W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 

DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE 

ular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em 

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 

tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido fixo com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 

ação.  

O conjunto será iluminado por 48 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com 

VERDES HORIZONTES 

Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em 

aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do 



                                          

 

tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 

de inversores de frequência. 

3 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos 

O conjunto será iluminado por 
proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO

9 módulos confeccionado em latã

jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a 
laser. 

Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V RGB, com 
proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sin

jato iluminado por 2 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, 
vidro temperado, com comando RGB

COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS D’ ÁGUA E LUZES COLORIDAS RGB

Considerando esses dados, propomos como efeitos ornamentais, a implantação de jatos d’água 
do tipo sólido fixo e articulado, com alturas entre 0,00 até 2,50 metros, proporcionando 
infinitascombinaçõesde efeitos d’ água eluzes,
comando individualizado de bombas, jatos e projetores, que será o responsável por todo o 
controle e sincronia entre as bombas, projetores de leds e sistema de filtragem, proporcionando 
um conjunto de combinações de efeitos visuais cenográficos de g

Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos como: pulsão, 
sequências, alternâncias e variações de altura. 

Objetivando um efeito visual de maior impacto, propomos que todos os jatos sejam iluminados 
por Projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 
temperado, com comando RGB
combinações de cores mais ricas, que trazem maior precisão e mais uniformidade. Os 
projetores subaquáticos trabalham com baixa tensão 
de leds RGB de 11W/12V RGB, vida útil da lâmpada de leds 10.000 horas o que eliminam os 
riscos de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com 
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tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 

módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e iluminação. 

O conjunto será iluminado por 13 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com 
proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

INTERATIVA DE PISO – DA PRAÇA DA MATRIZ EM ABRANTES

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um 

jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

smo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a 

Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V RGB, com 
proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA BAURU / NOVO HORIZONTE

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
bombas individuais, comando cibernético e sincronismo dos jatos e iluminação. Sendo cada 

jato iluminado por 2 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, 
vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

S D’ ÁGUA E LUZES COLORIDAS RGB 

Considerando esses dados, propomos como efeitos ornamentais, a implantação de jatos d’água 
do tipo sólido fixo e articulado, com alturas entre 0,00 até 2,50 metros, proporcionando 
infinitascombinaçõesde efeitos d’ água eluzes, através de umPainel Cibernéti
comando individualizado de bombas, jatos e projetores, que será o responsável por todo o 
controle e sincronia entre as bombas, projetores de leds e sistema de filtragem, proporcionando 
um conjunto de combinações de efeitos visuais cenográficos de grande impacto. 

Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos como: pulsão, 
sequências, alternâncias e variações de altura.  

Objetivando um efeito visual de maior impacto, propomos que todos os jatos sejam iluminados 
jetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 

temperado, com comando RGB-DMX. Um controle de facho integrado proporcionando 
combinações de cores mais ricas, que trazem maior precisão e mais uniformidade. Os 

abalham com baixa tensão de 12 V, e são equipados com lâmpadas 
, vida útil da lâmpada de leds 10.000 horas o que eliminam os 

riscos de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com 
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tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através 

módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
jatos e iluminação.  

projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com 

ABRANTES 

o mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um 

jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

smo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a 

Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V RGB, com 

NOVO HORIZONTE 

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 
cronismo dos jatos e iluminação. Sendo cada 

jato iluminado por 2 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, 

Considerando esses dados, propomos como efeitos ornamentais, a implantação de jatos d’água 
do tipo sólido fixo e articulado, com alturas entre 0,00 até 2,50 metros, proporcionando 

através de umPainel Cibernético, com 
comando individualizado de bombas, jatos e projetores, que será o responsável por todo o 
controle e sincronia entre as bombas, projetores de leds e sistema de filtragem, proporcionando 

rande impacto.  

Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos como: pulsão, 

Objetivando um efeito visual de maior impacto, propomos que todos os jatos sejam iluminados 
jetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 

Um controle de facho integrado proporcionando 
combinações de cores mais ricas, que trazem maior precisão e mais uniformidade. Os 

de 12 V, e são equipados com lâmpadas 
, vida útil da lâmpada de leds 10.000 horas o que eliminam os 

riscos de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com 



                                          

 

grande capacidade de iluminação e longo alcance, serão fixados no fundo do espelho d’água 
através de suas bases direcionáveis.

Um painel de comando e proteção será responsável pelo funcionamento da fonte luminosa e 
conterá um sistema completo de segurança e proteção de t
contra curto circuitos e quedas de fase. Deverá ser
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético 

A fonte luminosa cibernética terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os 
seus equipamentos para os controles e regulagens, bem como, seu painel de comando. A casa 
de máquinas deverá ser provida de um sistema de ventilação forçada para garantir uma maior 
vida útil dos equipamentos, principalmente nos dias quentes de verão.

O espelho d’água da fonte luminosa ornamental será provido de dispositivos de retorno, 

aspiração e sistemas de Filtragem

em Polietileno Rotomoldado, a prova de corrosões, que cumprirão a função de manter a água 

utilizada na fonte luminosa ornamental, livre de impurezas e obedecendo as normas da AB

ESCOPO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS

Todos os equipamentos deverão atendem rigorosamente as determinações da 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “

QUANTIDADE: 10 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bicoaspersor ornamental 
Vertical”,fabricado em latão cromado
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

MÓDULO CIBERNÉTICO 

10 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
bomba submersível, filtro em aço 
registro e comando cibernético. 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 10 Unidades 
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de de iluminação e longo alcance, serão fixados no fundo do espelho d’água 
através de suas bases direcionáveis. 

Um painel de comando e proteção será responsável pelo funcionamento da fonte luminosa e 
conterá um sistema completo de segurança e proteção de toda sua parte elétrica, protegendo
contra curto circuitos e quedas de fase. Deverá ser, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 

arter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos.

A fonte luminosa cibernética terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os 
seus equipamentos para os controles e regulagens, bem como, seu painel de comando. A casa 

áquinas deverá ser provida de um sistema de ventilação forçada para garantir uma maior 
vida útil dos equipamentos, principalmente nos dias quentes de verão. 

O espelho d’água da fonte luminosa ornamental será provido de dispositivos de retorno, 

Filtragem para tratamento d’água, totalmente fabricado em material 

, a prova de corrosões, que cumprirão a função de manter a água 

utilizada na fonte luminosa ornamental, livre de impurezas e obedecendo as normas da AB

ESCOPO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS 

Todos os equipamentos deverão atendem rigorosamente as determinações da 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA/GLEBA C

D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14
pseudolaminar e sistema orientador. 

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
aço inoxidável para bomba, tubulação em 
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de de iluminação e longo alcance, serão fixados no fundo do espelho d’água 

Um painel de comando e proteção será responsável pelo funcionamento da fonte luminosa e 
oda sua parte elétrica, protegendo-a 

, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 

arter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

individual dos jatos. 

A fonte luminosa cibernética terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os 
seus equipamentos para os controles e regulagens, bem como, seu painel de comando. A casa 

áquinas deverá ser provida de um sistema de ventilação forçada para garantir uma maior 

O espelho d’água da fonte luminosa ornamental será provido de dispositivos de retorno, 

ara tratamento d’água, totalmente fabricado em material 

, a prova de corrosões, que cumprirão a função de manter a água 

utilizada na fonte luminosa ornamental, livre de impurezas e obedecendo as normas da ABNT. 

Todos os equipamentos deverão atendem rigorosamente as determinações da ABNT 

GLEBA C 

do tipo, “Lança Cristal 
4mm, com sistema 

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, 



                                          

 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.

 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS

QUANTIDADE: 10 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm.

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68
de bombas. 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS

QUANTIDADE: 10 Unidades ( para iluminação 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 
luminosa. 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
para sistema de filtragem. 
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bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.

omando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 

sjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jat

FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável

ROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

ades ( para iluminação RGB colorida para os jatos d’ água ).

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
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bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

omando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 

sjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

individual dos jatos. 

filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 

Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
, confeccionada em aço inoxidável para casa 

colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 

inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 



                                          

 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO:Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado 
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacio

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível, fabricado 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, l
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernétic

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP220V 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Manual personalizado de operação da fonte luminos

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

ABRANTES 
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
V, 220V, com pré-filtro monofásico. 

Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”.

L ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos.

Exaustor axial 1/5HP220V 60hz para sistema de ventilação forçada.

ANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO 

Página 6 de 30 

Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 

com diâmetro de 1 

em termoplástico, com 

medindo 1.1/2”. 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 

ed de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

individual dos jatos. 

Exaustor axial 1/5HP220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 

a, impresso e encadernado. 

DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE 



                                          

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “

QUANTIDADE:  5 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bico aspersor ornamental
Vertical”,fabricado em latão cromado, entrada 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “

QUANTIDADE:  48 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bico aspersor ornamental 
Articulável”,fabricado em latão 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos 
articulável. Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
bomba submersível, filtro em aço 

registro e comando cibernético. 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

2 Conjunto de Moto-bomba centrífuga 5,0CV,
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos 
no anel tubular de cobre calandrado Ø=3,0m da fonte 
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 
frequência com variações programadas de alturas.

QUANTIDADE: 5 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço ino
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário,
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
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BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de 

sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL ARTICULÁVEL” 

aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
 cromado, entrada de água ½” BSP, saída de 

sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal 
Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma 

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
aço inoxidável para bomba, tubulação em 

 

bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos 
no anel tubular de cobre calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 
frequência com variações programadas de alturas. 

bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário,
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
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do tipo, “Lança Cristal 
BSP e saída de jato15mm, com 

do tipo, “Lança Cristal 
saída de jato10mm, com 

jatos Lança Cristal 
Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula.  

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, 

monobloco, vedação por selo mecânico, 
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos 

luminosa ornamental.Serão 02 
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 

x, ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.  

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 



                                          

 

proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cib
jatos verticais. 

RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, p
conjunto de moto-bomba, medindo 200mm. 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS

QUANTIDADE: 5 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré
para proteção contra partículas sólidas de granulom

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem 
impulsor semi aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68
inoxidável para casa de bombas. 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS

QUANTIDADE: 48 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ).

DESCRIÇÃO: 48 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 
luminosa. 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólida
para sistema de filtragem. 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 
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bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 

 

Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, p

bomba, medindo 200mm.  

FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

Fornecimento de bomba de drenagem com boia automática, 
impulsor semi aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: 48 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 

m maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
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bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
ernético - individual dos 

Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 

filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 

com boia automática, monocelular com 
, confeccionada em aço 

 

DESCRIÇÃO: 48 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 

m maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
s de granulometria superior a três milímetros 



                                          

 

DESCRIÇÃO:Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 0,5CV, 220V, com pré

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado 
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível
medindo 1.1/2”. 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
proteção moto-bombas e filtro, identif
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 
jatos verticais. 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

HORIZONTES 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL”
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
0V, com pré-filtro monofásico.  

Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.  

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado 

L ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 

bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 

1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA IPANEMA 

COS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 

, com diâmetro de 1 

em termoplástico, com 

abricado em termoplástico 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
anticorrosiva, contento todas as 

chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 

icações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

60hz para sistema de ventilação forçada. 

Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

DA PRAÇA DA RUA IPANEMA VERDES 



                                          

 

QUANTIDADE:  3 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bico aspersor ornamental
Vertical”,fabricado em latão cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de jato15mm, 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL ARTICULÁVEL”

QUANTIDADE:  48 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bico aspersor ornamental 
Articulável”,fabricado em latão cromado, entrada de água ½” BSP, saída de jato10mm, 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal 
articulável. Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

3 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
bomba submersível, filtro em aço 
registro e comando cibernético. 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

2 Conjunto de Moto-bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos 
no anel tubular de cobre calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.Serão 02 
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 
frequência com variações programadas de alturas.

QUANTIDADE: 3 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
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Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
fabricado em latão cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de jato15mm, 

sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL ARTICULÁVEL” 

Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
o em latão cromado, entrada de água ½” BSP, saída de jato10mm, 

sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal 
aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula. 

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
aço inoxidável para bomba, tubulação em 

 

bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos 

no anel tubular de cobre calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.Serão 02 
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 

quência com variações programadas de alturas. 

bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 

disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
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do tipo, “Lança Cristal 
fabricado em latão cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de jato15mm, com 

do tipo, “Lança Cristal 
o em latão cromado, entrada de água ½” BSP, saída de jato10mm, com 

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal 
aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para 

conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação de uma cúpula.  

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, 

bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos 

no anel tubular de cobre calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.Serão 02 
conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão de 24 jatos e será comandada por inversor de 

bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.  

Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 

disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 



                                          

 

frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 
jatos verticais. 

RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 
conjunto de moto-bomba, medindo 200mm. 

 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS

QUANTIDADE: 03 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm.

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de d
impulsor semi aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço 
inoxidável para casa de bombas. 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS

QUANTIDADE: 13 Unidades ( para iluminação rgb colorida par

DESCRIÇÃO: 13 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 
luminosa. 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
para sistema de filtragem. 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 
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frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 

 

Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 

bomba, medindo 200mm.  

FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

Fornecimento de bomba de drenagem com boia automática, monocelular com 
impulsor semi aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
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frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 

filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 

renagem com boia automática, monocelular com 
impulsor semi aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço 

 

Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 



                                          

 

DESCRIÇÃO:Filtro completo, fabricado em termop
06 vias; moto-bomba 0,5CV, 220V, com pré

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado 
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍV

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado 
medindo 1.1/2”. 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário,
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 
proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cib
jatos verticais. 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Manual personalizado de 

FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
bomba 0,5CV, 220V, com pré-filtro monofásico.  

Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
marcas de fabricação nacional. 

Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.  

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário,
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 

bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético 

Exaustor axial 1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

INTERATIVA DE PISO – DA PRAÇA DA MATRIZ EM

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 
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lástico, composto de: válvulas seletoras de 

, com diâmetro de 1 

em termoplástico, com 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado em termoplástico 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as 
chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de 
indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 

bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e inversores de 
ernético - individual dos 

Exaustor axial 1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada. 

operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

EM ABRANTES 



                                          

 

QUANTIDADE:  9 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bicoaspersor ornamental 
Vertical”,fabricado em latão cromado, entrada 

MÓDULO CIBERNÉTICO INTERATIVO TIPO “WATERBOY”

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um 

jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a
laser. Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V 

RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

Além de desfrutar de magníficos efeitos diurnos e noturnos com jogos de água e cores, as 

pessoas poderão transitar livremente pela área e ainda interagir com a fonte.

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Moto-bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, vazão=60m³/h, 25m.c.a. A 
dos 9 jatos e as eletroválvulas de cada módulo permitirá a formação dos efeitos cibernéticos: 
pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.

RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndric
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 
conjunto de moto-bomba, medindo 200mm. 

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem 
bifásica, 220 volts, 0,5cv, IP 68, 
máquinas e galeria técnica. 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS

QUANTIDADE: 9 Unidades (para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água).

DESCRIÇÃO: 9 projetores subaquáticos modelo circular em aço inoxidável leds 27W/12V 

RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

PAINEL DE COMANDO 
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aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
cromado, entrada de água 1 ½” BSP e saída de jato

MÓDULO CIBERNÉTICO INTERATIVO TIPO “WATERBOY” 

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um 

o com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a
laser. Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V 

RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Além de desfrutar de magníficos efeitos diurnos e noturnos com jogos de água e cores, as 

transitar livremente pela área e ainda interagir com a fonte. 

bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
motor elétrico trifásico, 220/380V, 60 hz, vazão=60m³/h, 25m.c.a. A bomba fará a aspersão 
dos 9 jatos e as eletroválvulas de cada módulo permitirá a formação dos efeitos cibernéticos: 
pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

 

Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 

bomba, medindo 200mm.  

Fornecimento de bomba de drenagem submersível, com bóia automática, 
, confeccionada em aço inoxidável, para drenagem da casa de 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 9 Unidades (para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água). 

projetores subaquáticos modelo circular em aço inoxidável leds 27W/12V 

RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 
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do tipo, “Lança Cristal 
BSP e saída de jato15mm. 

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um 

o com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, 
com acionamento individual, eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando 

cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, tampa circular em aço inoxidável cortada a 
laser. Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V 

Além de desfrutar de magníficos efeitos diurnos e noturnos com jogos de água e cores, as 

 

bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, 
bomba fará a aspersão 

dos 9 jatos e as eletroválvulas de cada módulo permitirá a formação dos efeitos cibernéticos: 

o, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos 
conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do 

submersível, com bóia automática, 
para drenagem da casa de 

projetores subaquáticos modelo circular em aço inoxidável leds 27W/12V 



                                          

 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de hor
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 
programação cibernética e sincronismo do
individual dos jatos. 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em 
proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 
filtragem. 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Conjunto de filtragem do reservatório; filtro de areia, carga 50kg, moto bomba 
bifásico 0,33CV, 220V, com pré
filtragem=6,5m³/h. 

As fontes visitáveis com os módulos WaterBoys dispensam a execução de tanque de água por 
baixo da fonte, como é comum em instalações de fontes visitáveis. Para abastecer a fonte é 
instalado um tanque de compensação na casa de máquinas, onde es
tendo a mesma proteção de uma piscina pública, de modo que os visitantes possam desfrutar com 
segurança desse espaço aquático refrescante e divertido.

 A fonte funciona em circuito fechado, não sendo necessária a reposição de 
de água, além da que normalmente se perde por evaporação ou por ação do vento.

 A manutenção dos módulos, também muito prática, se realiza a seco, sem a necessidade dos
funcionários trabalharem dentro da água, e sem a necessidade de desperdiçar água caso precise 
realizar alguma tarefa de reparação como em instalações comuns de fontes visitáveis que existem 
tanque por baixo de toda instalação da fonte.
 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  
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Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 
programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em aço inox e latão
proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de 

Conjunto de filtragem do reservatório; filtro de areia, carga 50kg, moto bomba 
220V, com pré-filtro e válvulas seletoras de 6 

As fontes visitáveis com os módulos WaterBoys dispensam a execução de tanque de água por 
baixo da fonte, como é comum em instalações de fontes visitáveis. Para abastecer a fonte é 
instalado um tanque de compensação na casa de máquinas, onde essa água é tratada e filtrada, 
tendo a mesma proteção de uma piscina pública, de modo que os visitantes possam desfrutar com 
segurança desse espaço aquático refrescante e divertido. 

A fonte funciona em circuito fechado, não sendo necessária a reposição de qualquer quantidade 
de água, além da que normalmente se perde por evaporação ou por ação do vento.

A manutenção dos módulos, também muito prática, se realiza a seco, sem a necessidade dos
funcionários trabalharem dentro da água, e sem a necessidade de desperdiçar água caso precise 
realizar alguma tarefa de reparação como em instalações comuns de fontes visitáveis que existem 
tanque por baixo de toda instalação da fonte. 

Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 
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Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 

ário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 

s jatos e iluminação. Comando Cibernético - 

aço inox e latão, para 
três milímetros para sistema de 

Conjunto de filtragem do reservatório; filtro de areia, carga 50kg, moto bomba 
s seletoras de 6 vias, vazão de 

As fontes visitáveis com os módulos WaterBoys dispensam a execução de tanque de água por 
baixo da fonte, como é comum em instalações de fontes visitáveis. Para abastecer a fonte é 

sa água é tratada e filtrada, 
tendo a mesma proteção de uma piscina pública, de modo que os visitantes possam desfrutar com 

qualquer quantidade 
de água, além da que normalmente se perde por evaporação ou por ação do vento. 

A manutenção dos módulos, também muito prática, se realiza a seco, sem a necessidade dos 
funcionários trabalharem dentro da água, e sem a necessidade de desperdiçar água caso precise 
realizar alguma tarefa de reparação como em instalações comuns de fontes visitáveis que existem 

, com diâmetro de 1 



                                          

 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de Aspiração, confeccionado 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível, fabricado 

PAINEL ELETROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indic
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 
programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminaç
individual dos jatos. 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial bifásico, 

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL”

QUANTIDADE: 21 Unidades 

DESCRIÇÃO:Bico aspersor ornamental para 
Vertical”,fabricado em latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14mm, 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

MÓDULO CIBERNÉTICO 

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um ja
bomba submersível, filtro em aço 
registro e comando cibernético. 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 21 Unidades 
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Dispositivo de Aspiração, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.  

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”.

TROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indic
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 
programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético 

bifásico, 1/5 HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

izado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA BAURU/ NOVO HORIZONTE

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, 
fabricado em latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14mm, 

tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma 
aço inoxidável para bomba, tubulação em 
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, com diâmetro de 1 

medindo 1.1/2”. 

Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB e eletroválvulas de 0,2 segundos para 

ão. Comando Cibernético - 

220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 

izado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

NOVO HORIZONTE 

do tipo, “Lança Cristal 
fabricado em latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14mm, com sistema 

to Lança Cristal Vertical, uma 
inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, 



                                          

 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox,
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de ind
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS

QUANTIDADE: 21 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm.

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa 
de bombas. 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS

QUANTIDADE: 42 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ).

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB

Equipados com bases de fixação confeccionad
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 
luminosa. 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
para sistema de filtragem. 

FILTRO COMPLETO 
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bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.

: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de ind
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos.

FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 
para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

: 42 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 
RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 
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ref. Grundfos KP 250 
ou similar de 0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba 
individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 

: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

idual dos jatos. 

filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, 

Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, 
blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa 

 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V 

as em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds 
RGB, coloridas de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, 
que trazem maior precisão enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte 

Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão 
cromado, para proteção contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros 



                                          

 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional.

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO:Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado 
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Dispositivo de regulador de nível, fabricado 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, l
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernétic

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Manual personalizado de operação da fonte lumino

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esses jatos deverão atingir alturas variáveis de no máximo 2,50 m, com cenografias 

programadas por um automático com capacidade para diversas evoluções por ciclo de período 
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 
bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro monofásico. 

Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 
1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico
diâmetro de 1 1/2”, das melhores marcas de fabricação nacional. 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”.

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 
sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos.

Exaustor axial 1/5HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada.

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado.

Esses jatos deverão atingir alturas variáveis de no máximo 2,50 m, com cenografias 

programadas por um automático com capacidade para diversas evoluções por ciclo de período 
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Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 

, com diâmetro de 1 

em termoplástico, com 

medindo 1.1/2”. 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado 
em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 

ed de indicação dos 
disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-
bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

individual dos jatos. 

Exaustor axial 1/5HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 

sa, impresso e encadernado. 

Esses jatos deverão atingir alturas variáveis de no máximo 2,50 m, com cenografias 

programadas por um automático com capacidade para diversas evoluções por ciclo de período 



                                          

 

de tempo pré-determinado, timer pr

funcionamento dos Efeitos Ornamentais em horários diferentes para cada dia da semana, 

dispositivo de proteção contra falta de energia elétrica que permite que a programação de 

acionamento dos Efeitos Ornamentais continuem inalterados e em sintonia com o horário oficial 

no caso de blackout. 

 

 

 

 

 

 

7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

    OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS 
COM EFEITOS INTERATIVOS E LÚDICOS 

ENDEREÇO:  PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES EM VILAS DE 
HORIZONTES, NA PRAÇA DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU 
NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO

BANCOS:  SINAPI/BA 07/2021 / ORSE 06/2021 / SBC 08/2021

BDI:  20,35% (NÃO DESONERADO) 

    

ITEM CÓDIGO BANCO 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.2   CPU_191  Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
74209/001 

 1.3   CPU-0446  Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM 
FORMATO A1 - REF: CPOS 01.17.071

 1.4   CPU-0447  Próprio PROJETO EXECUTIVO 
A1 - REF: CPOS 01.17.111

 2      ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1   CPU-0448  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

 3      FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA 
GLEBA C 

 3.1      BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 
VERTICAL” 

 3.1.1   CPU_024  Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe Rain
F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador para 
fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

 3.2      PROJETORES DE ILUMINAÇÃO
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determinado, timer programador digital semanal, que permite a programação de 

funcionamento dos Efeitos Ornamentais em horários diferentes para cada dia da semana, 

dispositivo de proteção contra falta de energia elétrica que permite que a programação de 

Ornamentais continuem inalterados e em sintonia com o horário oficial 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS 
COM EFEITOS INTERATIVOS E LÚDICOS  

PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA IPANEMA NOS VERDES 
HORIZONTES, NA PRAÇA DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU 
NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO 

SINAPI/BA 07/2021 / ORSE 06/2021 / SBC 08/2021 

    
 

    
    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VALOR 

UNIT 

SERVIÇOS PRELIMINARES        

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF. SINAPI - m² 30,00 416,77 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM 
REF: CPOS 01.17.071 

UN 5,00 484,13 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO 
REF: CPOS 01.17.111 

UN 5,00 648,75 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL        

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 41.640,40 

ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA -        

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL        

Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe Rain 
F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador para 
fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

UN 10,00 458,08 

PROJETORES DE ILUMINAÇÃO        

Página 18 de 30 

ogramador digital semanal, que permite a programação de 

funcionamento dos Efeitos Ornamentais em horários diferentes para cada dia da semana, 

dispositivo de proteção contra falta de energia elétrica que permite que a programação de 

Ornamentais continuem inalterados e em sintonia com o horário oficial 

  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS 

ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA IPANEMA NOS VERDES 
HORIZONTES, NA PRAÇA DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU 

  

  
  

 VALOR 
UNIT COM 

BDI  
TOTAL 

  21.864,50 

501,58 15.047,40 

582,65 2.913,25 

780,77 3.903,85 

  50.114,22 

50.114,22 50.114,22 

  198.492,02 

  5.513,00 

551,30 5.513,00 

  43.087,52 



                                          

 

 3.2.1   CPU - 592  Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 
Safe Rain ref.: F5205058 F5205036.

 3.2.2   CPU_025  Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente)

 3.3      COLETORES EM INOX

 3.3.1   CPU - 576  Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais

 3.3.2   CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX

 3.4      BOMBAS HIDRÁULICAS

 3.4.1   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 3.4.2   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo 
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 3.5      EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS

 3.5.1   CPU-0449  Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra

 3.5.2   CPU-0450  Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque.

 3.5.3   070852  SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400

 3.5.4   CPU - 590  Próprio Caixa de ligação elétrica sub
SAFERAIN ou equivalente

 3.5.5   10852  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v 
instalação 

 3.5.6   11679  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x
instalação 

 3.5.7   11413  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v 
instalação 

 3.6      EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE 

 3.6.1   CP_276  Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto
monofásico. 

 4      FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DE EVENTOS E 
CAMPO TUDÃO DE ABRANTES

 4.1      BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL 
E ARTICULÁVEL” 

 4.1.1   CP_283  Próprio Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. Safe rain 
F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, confeccionado 
em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

 4.1.2   CPU_029  Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe rain
F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orienta

 4.2      PROJETORES DE ILUMINAÇÃO

 4.2.1   CPU - 592  Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 
Safe Rain ref.: F5205058 F5205036.

 4.2.2   CPU_025  Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente)

 4.3      COLETORES EM INOX

 4.3.1   CP_284  Próprio Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 3,0m em 
aço inoxidável AISI 304 com 3 pré
para bicos dos jatos parabólicos, confeccionados em latão cromado.

 4.3.2   CPU - 576  Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
pré-filtro para bomba, registro e niple

 4.3.3   CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX

 4.4      BOMBAS HIDRÁULICAS
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Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 

ref.: F5205058 F5205036. 

UND 10,00 3.232,02 

Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente) 

UN 1,00 3.481,61 

COLETORES EM INOX        

Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais 

UND 10,00 2.355,00 

SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 10,00 135,00 

BOMBAS HIDRÁULICAS        

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 10,00 2.950,00 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 1,00 2.950,00 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS        

Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra 

UN 1,00 53.100,00 

Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1,00 2.352,76 

EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,00 1.725,61 

Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 2,00 2.862,72 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 3,00 47,89 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 30,00 11,37 

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 100,00 10,23 

EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)        

Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro 

UN 1,00 2.784,98 

ORNAMENTAL DA PRAÇA DE EVENTOS E 
CAMPO TUDÃO DE ABRANTES 

       

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL        

Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. Safe rain 
F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, confeccionado 
em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

UN 48,00 141,05 

Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe rain 
F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orienta 

UN 5,00 1.125,31 

PROJETORES DE ILUMINAÇÃO        

Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 

ref.: F5205058 F5205036. 

UND 48,00 3.232,02 

Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente) 

UN 2,00 3.481,61 

COLETORES EM INOX        

Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 3,0m em 
aço inoxidável AISI 304 com 3 pré-filtros para bombas, registros, 48 niple 
para bicos dos jatos parabólicos, confeccionados em latão cromado. 

UN 1,00 23.200,00 

Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais 

UND 5,00 2.355,00 

SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 48,00 135,00 

BOMBAS HIDRÁULICAS        
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 4.4.1   CP_288  Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 
parabólicos 

 4.4.2   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 4.4.3   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 4.5      EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 4.5.1   CPU-0568  Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra

 4.5.2   CPU-0450  Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque.

 4.5.3   070852  SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400

 4.5.4   CPU - 590  Próprio Caixa de ligação elétrica sub
SAFERAIN ou equivalente

 4.5.5   10852  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v 
instalação 

 4.5.6   11679  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x
instalação 

 4.5.7   11413  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v 
instalação 

 4.6      EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE 

 4.6.1   CP_276  Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto
monofásico. 

 5      FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA IPANEMA 
VERDES HORIZONTES

 5.1      BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL 
E ARTICULÁVEL” 

 5.1.1   CP_283  Próprio Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. Safe rain 
F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, confeccionado 
em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

 5.1.2   CPU_029  Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe rain
F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orienta

 5.2      PROJETORES DE ILUMINAÇÃO

 5.2.1   CPU - 592  Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 
Safe Rain ref.: F5205058 F5205036.

 5.2.2   CPU_025  Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente)

 5.3      COLETORES EM INOX

 5.3.1   CP_284  Próprio Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 3,0m em 
aço inoxidável AISI 304 com 3 pré
para bicos dos jatos parabólicos, confeccionados em latão cromado.

 5.3.2   CPU - 576  Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
pré-filtro para bomba, registro e niple

 5.3.3   CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX

 5.4      BOMBAS HIDRÁULICAS

 5.4.1   CP_288  Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 
parabólicos 

 5.4.2   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 5.4.3   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 5.5      EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
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Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 5,0cv, 
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 

UN 2,00 3.989,39 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 5,00 2.950,00 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 1,00 2.950,00 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS        

Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra 

UN 1,00 50.200,00 

Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1,00 2.352,76 

EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,00 1.725,61 

Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 5,00 2.862,72 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 3,00 47,89 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 30,00 11,37 

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 100,00 10,23 

EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)        

Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro 

UN 1,00 2.784,98 

ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA IPANEMA - 
VERDES HORIZONTES 

       

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL        

Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. Safe rain 
F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, confeccionado 
em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

UN 48,00 141,05 

Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe rain 
F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orienta 

UN 3,00 1.125,31 

PROJETORES DE ILUMINAÇÃO        

Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 

ref.: F5205058 F5205036. 

UND 13,00 3.232,02 

Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente) 

UN 1,00 3.481,61 

COLETORES EM INOX        

Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 3,0m em 
aço inoxidável AISI 304 com 3 pré-filtros para bombas, registros, 48 niple 
para bicos dos jatos parabólicos, confeccionados em latão cromado. 

UN 1,00 23.200,00 

Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais 

UND 3,00 2.355,00 

SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 13,00 135,00 

BOMBAS HIDRÁULICAS        

Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 5,0cv, 
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 

UN 2,00 3.989,39 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 3,00 2.950,00 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 1,00 2.950,00 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS        
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 5.5.1   CPU-0568  Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra

 5.5.2   CPU-0450  Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque.

 5.5.3   070852  SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400

 5.5.4   CPU - 590  Próprio Caixa de ligação elétrica sub
SAFERAIN ou equivalente

 5.5.5   10852  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v 
instalação 

 5.5.6   11679  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x
instalação 

 5.5.7   11413  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v 
instalação 

 5.6      EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE 

 5.6.1   CP_276  Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto
monofásico. 

 6      FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO 
ABRANTES 

 6.1      MÓDULO INOX PARA FONTE INTERATIVA

 6.1.1   CPU_035  Próprio Fornecimento e instalação de módulo Waterboy ref. Safe Rain F4214327 
com bico multi-jato ref. F2311031 d=12mm confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, projetor de iluminação IP68, vidro temperado, 
confeccionado em inox e latão cromado modelo circula

 6.2      BOMBAS HIDRÁULICAS

 6.2.1   CP_288  Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 
parabólicos 

 6.2.2   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 6.3      EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS

 6.3.1   CPU_043  Próprio Fornecimento e instalação de painel de comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra

 6.3.2   CPU-0450  Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque.

 6.3.3   070852  SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400

 6.3.4   CPU - 590  Próprio Caixa de ligação elétrica sub
SAFERAIN ou equivalente

 6.3.5   10852  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v 
instalação 

 6.3.6   11679  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x
instalação 

 6.4      EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)

 6.4.1   CP_276  Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto
monofásico. 

 7      FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA BAURU 
NOVO HORIZONTE 

 7.1      BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 
VERTICAL" 

 7.1.1   CPU_024  Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe Rain
F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador para 
fluxo pseudolaminar e sistema orientador.

 7.2      PROJETORES DE ILUMINAÇÃO

 7.2.1   CPU - 592  Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 
Safe Rain ref.: F5205058 F5205036.

 7.2.2   CPU_025  Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente)
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Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra 

UN 1,00 50.200,00 

Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1,00 2.352,76 

EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,00 1.725,61 

Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 5,00 2.862,72 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 3,00 47,89 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 30,00 11,37 

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 100,00 10,23 

EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)        

Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro 

UN 1,00 2.784,98 

INTERATIVA DE PISO -  PRAÇA DA MATRIZ EM        

MÓDULO INOX PARA FONTE INTERATIVA        

Fornecimento e instalação de módulo Waterboy ref. Safe Rain F4214327 
ref. F2311031 d=12mm confeccionado em latão 

mecanizado ou aço inox, projetor de iluminação IP68, vidro temperado, 
confeccionado em inox e latão cromado modelo circula 

UN 9,00 14.072,78 

BOMBAS HIDRÁULICAS        

Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 5,0cv, 
IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 
220/380 volts, 60hz, para circulação e formação dos efeitos verticais e 

UN 1,00 3.989,39 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 2,00 2.950,00 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS        

Fornecimento e instalação de painel de comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra 

UN 1,00 58.850,00 

Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1,00 2.352,76 

EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,00 1.725,61 

Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 1,00 2.862,72 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 3,00 47,89 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 30,00 11,37 

EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)        

fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro 

UN 1,00 2.784,98 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA BAURU -        

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL        

Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe Rain 
F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, equipados com sistema tranquilizador para 
fluxo pseudolaminar e sistema orientador. 

UN 21,00 458,08 

PROJETORES DE ILUMINAÇÃO        

Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 13,2w, 
11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço inoxidável, vidro 
temperado, hermético, proteção IP68 com garantia de estanqueidade. 

ref.: F5205058 F5205036. 

UND 42,00 3.232,02 

Fornecimento e instalação de controlador RGB  DMX 512 12/24v CC 
216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265  6324221 (ou equivalente) 

UN 2,00 3.481,61 
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60.415,70 60.415,70 

2.831,55 2.831,55 

2.076,77 2.076,77 

3.445,28 17.226,40 

57,64 172,92 

13,68 410,40 

12,31 1.231,00 

  3.351,72 

3.351,72 3.351,72 

  247.445,82 

  152.429,31 

16.936,59 152.429,31 

  11.901,89 

4.801,23 4.801,23 

3.550,33 7.100,66 

  79.762,90 

70.825,98 70.825,98 

2.831,55 2.831,55 

2.076,77 2.076,77 

3.445,28 3.445,28 

57,64 172,92 

13,68 410,40 

  3.351,72 

3.351,72 3.351,72 

  408.647,43 

  11.577,30 

551,30 11.577,30 

  171.749,32 

3.889,74 163.369,08 

4.190,12 8.380,24 



                                          

 

 7.3      COLETORES EM INOX

 7.3.1   CPU - 576  Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais

 7.3.2   CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX

 7.4      BOMBAS HIDRÁULICAS

 7.4.1   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 7.4.2   CPU - 580  Próprio Fornecimento e instalação de Grupo 
confecionada em aço inox, mod. 
monofásica 220V 

 7.5      EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS

 7.5.1   CPU-0449  Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra

 7.5.2   CPU-0450  Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque.

 7.5.3   070852  SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400

 7.5.4   CPU - 590  Próprio Caixa de ligação elétrica sub
SAFERAIN ou equivalente

 7.5.5   10852  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v 
instalação 

 7.5.6   11679  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x
instalação 

 7.5.7   11413  ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v 
instalação 

 7.6      EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE 

 7.6.1   CP_276  Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto
monofásico. 
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COLETORES EM INOX        

Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 304 com 
filtro para bomba, registro e niple para bico dos jatos verticais 

UND 21,00 2.355,00 

SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 42,00 135,00 

BOMBAS HIDRÁULICAS        

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 21,00 2.950,00 

Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, blindada, 
confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou similar de 0,5CV, 

UND 1,00 2.950,00 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS        

Fornecimento e instalação de Painel de Comando eletroeletrônico, 
trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves 
gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de progra 

UN 1,00 53.100,00 

Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1,00 2.352,76 

EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1,00 1.725,61 

Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 2,00 2.862,72 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 3,00 47,89 

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 30,00 11,37 

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e M 100,00 10,23 

EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)        

Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de válvulas 
seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro 

UN 1,00 2.784,98 

 

TOTAL 
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  66.342,78 

2.834,24 59.519,04 

162,47 6.823,74 

  78.107,26 

3.550,33 74.556,93 

3.550,33 3.550,33 

  77.519,05 

63.905,85 63.905,85 

2.831,55 2.831,55 

2.076,77 2.076,77 

3.445,28 6.890,56 

57,64 172,92 

13,68 410,40 

12,31 1.231,00 

  3.351,72 

3.351,72 3.351,72 

  1.522.107,10 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

 

 

  OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COM EFEITOS 
INTERATIVOS E LÚDICOS  

ENDEREÇO: PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA IPANEMA NOS VERDES 
DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO

BANCOS:  SINAPI/BA 07/2021 / ORSE 06/2021 / SBC 08/2021

BDI: 20,35% (NÃO DESONERADO) 

ITEM DESCRIÇÃO 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3 FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA DA 
GLÓRIA - GLEBA C  

4 FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DE 
EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES  

5 FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA 
IPANEMA - VERDES HORIZONTES  

6 FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO - PRAÇA DA 
MATRIZ EM ABRANTES  

7 
FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA 
BAURU - NOVO HORIZONTE  

    

Porcentagem 

Custo 

Porcentagem Acumulado 

Custo Acumulado 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

     CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COM EFEITOS 

PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA IPANEMA NOS VERDES HORIZONTES, NA PRAÇA 
DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO

SINAPI/BA 07/2021 / ORSE 06/2021 / SBC 08/2021      

     

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

Total Por 
Etapa 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

 100,00% 
 21.864,50 

 16,67% 
 3.644,81 

 16,67% 
 3.644,81 

 16,67% 
 3.644,81 

 100,00% 
 50.114,22 

 16,67% 
 8.354,04 

 16,67% 
 8.354,04 

 16,67% 
 8.354,04 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA DA  100,00% 
 198.492,02 

 16,67% 
 33.088,62 

 16,67% 
 33.088,62 

 16,67% 
 33.088,62 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DE  100,00% 
378.519,17 

 16,67% 
63.099,15 

 16,67% 
63.099,15 

 16,67% 
63.099,15 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA  100,00% 
217.023,94 

 16,67% 
36.177,89 

 16,67% 
36.177,89 

 16,67% 
36.177,89 

PRAÇA DA  100,00% 
247.445,82 

 16,67% 
 41.249,22 

 16,67% 
 41.249,22 

 16,67% 
 41.249,22 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA  100,00% 
 408.647,43 

 16,67% 
 68.121,53 

 16,67% 
 68.121,53 

 16,67% 
 68.121,53 

        

  16,67% 16,67% 16,67% 

  253.735,25 253.735,25 253.735,25 

  16,67% 33,34% 50,01% 

  253.735,25 507.470,50 761.205,76 1.014.941,01

  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COM EFEITOS  

HORIZONTES, NA PRAÇA 
DA MATRIZ EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA PRAÇA DA RUA BAURU NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO 

 

  

  

120 DIAS 150DIAS 180DIAS 

 16,67% 
 3.644,81 

 16,67% 
 3.644,81 

 16,65% 
 3.640,44 

 16,67% 
 8.354,04 

 16,67% 
 8.354,04 

 16,65% 
8.344,02 

 16,67% 
 33.088,62 

 16,67% 
 33.088,62 

 16,65% 
 33.048,92 

 16,67% 
63.099,15 

 16,67% 
63.099,15 

 16,65% 
63.023,44 

 16,67% 
36.177,89 

 16,67% 
36.177,89 

 16,65% 
37.134,49 

 16,67% 
 41.249,22 

 16,67% 
 41.249,22 

 16,65% 
 41.199,73 

 16,67% 
 68.121,53 

 16,67% 
 68.121,53 

 16,65% 
 68.039,80 

      

16,67% 16,67% 16,65% 

253.735,25 253.735,25 253.430,83 

66,68% 83,35% 100,00% 

1.014.941,01 1.268.676,26 1.522.107,10 



                                          

 

9.COMPOSIÇÃO DO BDI 

1.0  CÁLCULO DO BDI

1. CUSTOS INDIRETOS

Administração central 3,00%

Seguro

Garantia

Risco

2. DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

TOTAL 0,00%

3. TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

CPRB

TOTAL

4. LUCRO

Lucro

TOTAL

Desoneração: Lei n°13.161/2015

LEGENDA

AC = Administração central

DF = Despesas financeiras

S+G = Seguro +Garantia

R = Risco

L = Lucro

I = Tributos

BDI = Valor calculado

INSS patronal = 20%

RAT x (coeficiente fap = 1,4726) = 3%

Outras entidades = 5,8%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas 

(Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%. 

Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI=[((((1+(AC/100+R/100+S/100+G/100))∗(1+DF/100)∗(1+L/100) 
1]∗100

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de 

Ornamentais com Efeitos Interativos e L

Campo Tudão de Abrantes em Vilas de Abrantes, 

na Praça da Rua da Matriz em Vila de Abrantes

da Rua Bauru no Novo Horizonte, no município de Camaçari 
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Percentual

3,00% 3,100%

0,40%

0,40%

1,07%

TOTAL 4,97%

Percentual

0,69%

0,00% TOTAL 0,69%

Percentual

0,65%

3,00%

3,00%

TOTAL 6,65%

Percentual

6,29%

TOTAL 6,29%

BDI 20,35%

3,100%

0,69%

0,80%

1,07%

6,29%

6,65%

20,35%

RAT x (coeficiente fap = 1,4726) = 3%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas 

(Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%. 

Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI=[((((1+(AC/100+R/100+S/100+G/100))∗(1+DF/100)∗(1+L/100) " " ))/((1-I/100)))

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de Fontes Luminosas 

Lúdicos a serem construídas na Praça de Eventos e 

Abrantes em Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes,

na Praça da Rua da Matriz em Vila de Abrantes, na Praça da Rua da Glória na Gleba C e na Praça 

, no município de Camaçari - Ba. 
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Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a 

I/100)))-

 

a Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes, 

Rua da Glória na Gleba C e na Praça 



                                          

 

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, acima, considera as margens de 

alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, 

em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 

de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, 

considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de 

critério durante a execução do contrato, sob p

contratual. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação

pelo gestor do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados.

 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da 

CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade co

previdenciárias. 

A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações 

trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em 

correspondência com as fichas dem

serviços. 

No curso do contrato, os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 

aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados.

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da 

Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajuste de preço. 

11.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de 

evinte e doismil, cento e sete reais e 

Projeto/Atividade: 3021 

Elemento de Despesa: 44905100 

Fonte:0100000 

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento 

convocatório, no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, 

independente da transcrição. 
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O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, acima, considera as margens de 

previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, 

em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual 

de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, 

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, 

considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de 

critério durante a execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada 

pelo gestor do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados. 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da 

CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e 

A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações 

trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em 

correspondência com as fichas demonstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos nos 

os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 

aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 

descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da 

Fiscal/Fatura devidamente corrigida. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 1.522.107,10(Hum milhão

reais e dez centavos). 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento 

convocatório, no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, 
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O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, acima, considera as margens de 

previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, 

Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual 

base de cálculo efetiva, 

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, 

considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de 

ena de imposição de sanções previstas no instrumento 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

em vigor, devidamente atestada 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da 

m as obrigações trabalhistas e 

A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações 

trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em 

onstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos nos 

os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 

descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

Hum milhão, quinhentos 

a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento 

convocatório, no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, 



                                          

 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais.

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, 

com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância aos projetos e

f) Responsabilizar-se por toda mão

como alimentação e transporte dos mesmos.

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de 

impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data 

de assinatura do contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos 

ligados à execução do contrato, como também, mante

h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos 

serviços, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, 

operação e manutenção, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, 

lubrificantes, seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a 

alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referido

i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia 

suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causa

descumpra essa obrigação. 

j)Fornecimento dos projetos executivos das instalações hidráulicas e elétricas das 

k) Fornecimento e instalação das tubulações hidráulicas entre as casas de máquinas e as fontes, 

com aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, 

envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e 

l) Fornecimento e instalação das tubulações e dos cabos elétricos entre a

máquinas, com aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das 

tubulações, envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas;

m) Fornecimento e instalação de todo material hidráuli

equipamentos DA CONTRATADA; 

n) Montagem dos equipamentos fornecidos (bombas de efeito, projetores de led, filtr

dispositivos de aspiração, dispositivos de retorno e

o) Indicação da carga elétrica que deverá ser fornecida para casa de máquina;
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fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais. 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

odas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, 

com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância aos projetos e especificações fornecidas. 

se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem 

como alimentação e transporte dos mesmos. 

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de 

impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data 

de assinatura do contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos 

ligados à execução do contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos. 

Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos 

serviços, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, 

, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, 

lubrificantes, seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a 

alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referido

i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às 

suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso 

rojetos executivos das instalações hidráulicas e elétricas das 

as tubulações hidráulicas entre as casas de máquinas e as fontes, 

compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das tubulações, 

envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas; 

) Fornecimento e instalação das tubulações e dos cabos elétricos entre as fontes e as casas de 

máquinas, com aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das 

tubulações, envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas;

de todo material hidráulico e elétrico para montagem dos 

 

Montagem dos equipamentos fornecidos (bombas de efeito, projetores de led, filtr

dispositivos de aspiração, dispositivos de retorno e painel de comando); 

a que deverá ser fornecida para casa de máquina; 
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fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 

utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, 

especificações fornecidas.  

obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem 

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 

impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data 

de assinatura do contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos 

se inteiramente quite com os órgãos públicos.  

Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos 

serviços, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, 

, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, 

lubrificantes, seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a 

alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos. 

i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – 

CAU/BA, correndo as despesas às 

r à CONTRATANTE, caso 

rojetos executivos das instalações hidráulicas e elétricas das Fontes Luminosas; 

as tubulações hidráulicas entre as casas de máquinas e as fontes, 

lançamento das tubulações, 

s fontes e as casas de 

máquinas, com aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das 

tubulações, envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas; 

co e elétrico para montagem dos 

Montagem dos equipamentos fornecidos (bombas de efeito, projetores de led, filtros, bicos, 



                                          

 

p)Supervisão técnica especializada, por 

instalações hidráulicas e elétricas bem como, 

necessidade da obra, tanto na construção do lago como também na casa de máquinas que irão 

abrigá-los; 

q) Acompanhamento Técnico de Start Up para acompanhamento dos testes finais de regulagem dos 

equipamentos e treinamento de uma ou mais pessoas indicadas pelo Cliente, para operar 

serviços de manutenção de rotina nos equipamentos;

r) Transporte dos equipamentos, assim como, o transportador que irá efetuá

s) Garantia de 12 meses nos equipamentos, a contar da data de entrega,

fabricação. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar 

a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços.

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços po

dentro das normas e condições deste processo.

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

pela CONTRATADA. 

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução d

devidas providências que demandem da CONTRATADA. 

e) Efetuar o pagamento ajustado. 

f)Fornecimento dos pontos de água e energia elétrica no local dos efeitos d’água e esgotamentos 

dos eventos para as redes de esgoto;

g) Fornecimento dospontos de força e luz (p/ computadores; máquinas elétricas e iluminação do 

escritório); 

h) Local e/ou espaço físico para instalação de escritório e almoxarifado para guarda de materiais e 

ferramentas da PROPONENTE e vestiário local para os funcionários

14. EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 

indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 
que inabilitará todas as envolvidas. 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou 
ou Técnico de Segurança no Trabalho, devida
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upervisão técnica especializada, por Eng. Civil ou Eletricista para o acompanhamento das 

instalações hidráulicas e elétricas bem como, a montagem dos equipamentos 

o na construção do lago como também na casa de máquinas que irão 

Acompanhamento Técnico de Start Up para acompanhamento dos testes finais de regulagem dos 

equipamentos e treinamento de uma ou mais pessoas indicadas pelo Cliente, para operar 

serviços de manutenção de rotina nos equipamentos; 

ransporte dos equipamentos, assim como, o transportador que irá efetuá-lo; 

Garantia de 12 meses nos equipamentos, a contar da data de entrega, 

DA CONTRATANTE 

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar 

a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços. 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo. 

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as 

devidas providências que demandem da CONTRATADA.  

pontos de água e energia elétrica no local dos efeitos d’água e esgotamentos 

dos eventos para as redes de esgoto; 

pontos de força e luz (p/ computadores; máquinas elétricas e iluminação do 

ocal e/ou espaço físico para instalação de escritório e almoxarifado para guarda de materiais e 

TE e vestiário local para os funcionários. 

EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da 

vidade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 

indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 
 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista, 01 (um) Engenheiro de Segurança 
ou Técnico de Segurança no Trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional 
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letricista para o acompanhamento das 

a montagem dos equipamentos de acordo com a 

o na construção do lago como também na casa de máquinas que irão 

Acompanhamento Técnico de Start Up para acompanhamento dos testes finais de regulagem dos 

equipamentos e treinamento de uma ou mais pessoas indicadas pelo Cliente, para operar e prestar 

 contra defeitos de 

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar 

ssa cumprir suas obrigações 

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

o contrato e exigir as 

pontos de água e energia elétrica no local dos efeitos d’água e esgotamentos 

pontos de força e luz (p/ computadores; máquinas elétricas e iluminação do 

ocal e/ou espaço físico para instalação de escritório e almoxarifado para guarda de materiais e 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

CAU, da região da sede da 

vidade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
, 01 (um) Engenheiro de Segurança 

mente reconhecido pela entidade profissional 



                                          

 

competente, para atuar com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a 
seguir: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;

b.3 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes;

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhec
anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço ora objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora.

c) Apresentação de atestado de capacidade:

c.1) Comprovação de capacidade técnico
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do 
compatível com o objeto da licitação. 

c.2) Comprovação da capacidade técnico
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s)
de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT.

Obs.: Entende-se como compatível com o objeto da licitação a empresa que comprove experiência 
em realizar sistema completo para ornamentação de fontes luminosas.

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 
assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação;

c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado pa
desde que venha indicado o nome de ambos 

c.2.3) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou 
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais 
Concorrente; 

c.2.4) A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de CAT’s, não se aplica aos 
Técnico(s) de Segurança. 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que
equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à 
execução rápida e eficiente dos serviços. A relação daequipe técnica deverá indicar a qualificação 
profissional de cada um, acompanhada de declaração aut
data posterior à publicação do edital.

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 
apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a 
contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 
acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 
Contratante. 

f) Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestru
realização da visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta.

f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência 
através do telefone (71) 3644-9715
em participar da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar 
credenciado pela empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo 
representante para mais de uma empresa.
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competente, para atuar com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data 
anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço ora objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 

c) Apresentação de atestado de capacidade: 

ovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo 

CAT, suficientes para comprovar a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e 
 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 

CAT. 

se como compatível com o objeto da licitação a empresa que comprove experiência 
para ornamentação de fontes luminosas. 

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 
assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação;

c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, 
desde que venha indicado o nome de ambos no documento; 

c.2.3) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou 
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da 

c.2.4) A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de CAT’s, não se aplica aos 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que
equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à 
execução rápida e eficiente dos serviços. A relação daequipe técnica deverá indicar a qualificação 
profissional de cada um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com 
data posterior à publicação do edital. 

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 
apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a 
ontratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 

acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 

f) Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari, da 
realização da visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta. 

f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência 
15. Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada 

em participar da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar 
credenciado pela empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo 

a mais de uma empresa. 

Página 28 de 30 

competente, para atuar com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a 

b.3 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

ida das partes, com data 
anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 

operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo 

licitante para desempenho de atividade pertinente e 

profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 

se como compatível com o objeto da licitação a empresa que comprove experiência 

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 
assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação; 

ra a licitante e para o Responsável Técnico, 

c.2.3) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou 
participem sócios ou diretores da 

c.2.4) A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de CAT’s, não se aplica aos 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de 
equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à 
execução rápida e eficiente dos serviços. A relação daequipe técnica deverá indicar a qualificação 

orizando a indicação de seus nomes, com 

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 
apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a 
ontratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 

acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 

tura da Prefeitura Municipal de Camaçari, da 

f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência 
ealizar a vistoria, o representante da empresa interessada 

em participar da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar 
credenciado pela empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo 



                                          

 

f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da 
obra. 

 

 

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura
para verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o 
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA 
dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONT

b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 

curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos

compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.

c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em 
termos definitivos, sua conclusão. 

d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria 
que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serviços quando realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos 
serviços autorizados. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas 

Técnicas da ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em vigor, especificações, Considerações 

Especiais e planilhas orçamentárias.

A proposta de preços deverá ser
Financeiro; Composição do BDI e 
impressos em formato xls em arquivo eletrônico gravado em CD
 
As composições unitárias devem ser 

parcelas que as compõem sejam obtidos com truncamento em 02 casas decimais, mesma 

metodologia adotada pelo SINAPI, em função de os coeficientes das parcelas que compõem as 

composições, sendo elas: mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e/ou composições 

auxiliares, muitas vezes possuem até 08 casas decimais.

No orçamento sintético, os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) 
casas decimais. 
A composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, 
considerando o tipo de obra como Construção de Edifícios, com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais. A composição deverá seguir também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de 
agosto de 2015. 
 
O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, considera as margens de alíquota 
previstas no Código Tributário Municipal, considerada
conformidade ao Acórdão 2.622/2013 
custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada 
na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 
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f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da 

DO CONTRATO 

a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura
para verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o 
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA 
dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 

a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 

curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos

compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE. 

) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em 

) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura 
que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serviços quando realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas 

Técnicas da ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em vigor, especificações, Considerações 

iais e planilhas orçamentárias. 

A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento; Cronograma Físico/ 
inanceiro; Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais e deverão ser apresentados 

impressos em formato xls em arquivo eletrônico gravado em CD-R. 

As composições unitárias devem ser calculadas de forma que os valores totais referentes às 

parcelas que as compõem sejam obtidos com truncamento em 02 casas decimais, mesma 

metodologia adotada pelo SINAPI, em função de os coeficientes das parcelas que compõem as 

de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e/ou composições 

auxiliares, muitas vezes possuem até 08 casas decimais. 

No orçamento sintético, os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) 

BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, 
considerando o tipo de obra como Construção de Edifícios, com arredondamento de 02 (duas) casas 

cimais. A composição deverá seguir também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de 

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, considera as margens de alíquota 
previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, em 
conformidade ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de 
custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada 

cipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 
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f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da 

a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, 
para verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o 
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA 

a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 

curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 

) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em 

de Infraestrutura – SEINFRA, 
que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serviços quando realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas 

Técnicas da ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em vigor, especificações, Considerações 

composta de: Planilha de Orçamento; Cronograma Físico/ 
e deverão ser apresentados 

calculadas de forma que os valores totais referentes às 

parcelas que as compõem sejam obtidos com truncamento em 02 casas decimais, mesma 

metodologia adotada pelo SINAPI, em função de os coeficientes das parcelas que compõem as 

de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e/ou composições 

No orçamento sintético, os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) 

BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, 
considerando o tipo de obra como Construção de Edifícios, com arredondamento de 02 (duas) casas 

cimais. A composição deverá seguir também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de 

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, considera as margens de alíquota 
s as possíveis deduções. Deste modo, em 

Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de 
custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada 

cipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 



                                          

 

inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a 
execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento 

 

Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 
remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 
contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalh
transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 
equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de 
CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos 
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
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inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a 
execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento 

Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 
remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 
contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, 
transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 
equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de 

requisitos legais de segurança e medicina do trabalho
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos 
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
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inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a 
execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento contratual. 

Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 
remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 

istas, gratificação, fardamento, alimentação, 
transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 
equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de 

requisitos legais de segurança e medicina do trabalho, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com 
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 


