
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000042/2018

REGES GERALDO DE LISBOA - EPP

CNPJ:  11.916.549/0001-47

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 610 - CABRAIS - OLIVEIRA - MG - CEP: 35540000

ANEXO - TERMO Nº 000042/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002061

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000010/2018 003649/2017

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

SHOW PIROTECNICO
contendo 550 peças de fogos de 2 para cruzamentos de
piro musical divididos nos seguintes efeitos:

cometa silver com topo vermelho; cometa silver com topo
verde; cometa golden com topo azul; abertura em dourado
chorão; peixinho branco; explosão em coco prata; explosão
em folha seca; explosão em estrela prateada. cometa
vermelho com rastro prata.
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores amarelo
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores vermelho;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores azul;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores amarelo;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores vermelho;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores azul;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada;
10 morteiros de 2 efeito: explosão de cores dourada:
20 sequências efeito z green stars brocade crow;
20 sequências efeito z green stars silver crow:
20 sequências efeito z green stars strobe crow;
20 sequências efeito z green stars silver flash;
20 sequências efeito z green stars cracker flower;
20 sequências efeito x cometa verde com strobe peony;
20 sequências efeito x cometa verde com red peony;
20 sequências efeito x cometa verde com blue peony;
20 sequências efeito x cometa verde com silver peony;
20 sequências efeito x cometa verde com golden peony;
20 sequências efeito c calda prata com silver crisântemo;
20 sequências efeito c calda prata com cracker crisântemo;
20 sequências efeito c calda prata com golden crisântemo;
20 sequências efeito c calda prata com green crisântemo;
20 sequências efeito c calda prata com red crisântemo;
20 sequências efeito v cometa tremulante com blue
crisântemo;
20 sequências efeito v cometa tremulante com blue peony;
20 sequências efeito v cometa tremulante com cracker;
20 sequências efeito v cometa tremulante com dragon eggs;
20 bombas de 3 polegadas - dividido em vários cores e
efeitos;
20 bombas de 4 polegadas - dividido em várias cores e
efeitos;
20 bombas de 5 polegadas - dividido em várias cores e
efeitos;
20 bombas de 6 polegadas - dividido em várias cores e
efeitos;
20 bombas de 8 polegadas - dividido em várias cores e
efeitos;
encerramento do show com várias detonações simultânea
formando uma imensa figura floral no céu.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              110.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              110.000,00

REGES GERALDO DE LISBOA - EPP:                        110.000,00
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