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Lote LOTE 01

00001

LOCACAO DE ARVORE DE NATAL DE 6,60M -
Árvore de natal Confeccionado em fibra de vidro em
camadas sobrepostas, totalizando 7 camadas verdes
e brancas, pintado em esmalte brilhante, com
aplicação de bolas natalinas vermelhas e estrelas
douradas, formato 5,70m comprimento x 2,60m
largura x 4,40m altura, com porta de acesso ao topo e
rampa interna até o escorregador, escada com 06
degraus para acesso ao topo da árvore,
escorregador em fibra de vidro moldado rampa de
descida embutida na árvore, pintura em esmalte
sintético vermelho , ferragem em tubos forjados e
pintados com dourado envelhecido; Incluídos:
Derivação da rede da concessionária com cabos de
alimentação e caixas de distribuição com proteção e
acionamento com timer automático. Instalação,
manutenção, operação e desmontagem Sistema
automatizado on/off pré- programado para 19h -on e
05h-off

1,0UND00002478

00002

SOLDADOS DE CHUMBO - estilizados na cor
vermelho, tridimensional, formato 2,05m de altura x
0,70m de largura x 0,70m de profundidade,
confeccionado em fibra de vidro e pintura com
esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito
em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de
ferro e cabo de aço, formato 1,00m Incluídos:
Derivação da rede da concessionária com cabos de
alimentação e caixas de distribuição com proteção e
acionamento com timer automático. Instalação,
manutenção, operação e desmontagem Sistema
automatizado on/off pré- programado para 19h -on e
05h-off

4,0UND00002481

00003

PHOTOFACE - Papai Noel com pacotes de presentes
e bolas, bidimensional, (não será aceito em madeira
ou isopor), formato 1,90m de altura x 1,00m de
comprimento x 2,00m de largura confeccionado em
fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz
automotivo. Degrau em dois níveis para alcance de
foto Incluídos: Derivação da rede da concessionária
com cabos de alimentação e caixas de distribuição
com proteção e acionamento com timer automático.
Instalação, manutenção, operação e desmontagem
Sistema automatizado on/off pré- programado para
19h -on e 05h-off

2,0UND00002482

00004

CAIXA DE PRESENTE GRANDE - decorativa,
tridimensional confeccionado em fibra de vidro
pintados em esmalte brilhante, (não será aceito em
madeira ou isopor), formato: 1,50 metros até 1,60 de
altura, 0,90 metros de comprimento, 0,90 metros de
largura. Fixado ao solo com barras de ferro e cabo de
aço, formato 1,00 m.Incluídos: Derivação da rede da
concessionária com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automático. Instalação, manutenção, operação e
desmontagem Sistema automatizado on/off pré-
programado para 19h -on e 05h-off

4,0UND00002483

00005

CAIXA DE PRESENTE MEDIO - decorativa,
tridimensional confeccionados em fibra de vidro
pintados em esmalte brilhante, (não será aceito em
madeira ou isopor), formato: 1,20 metros até 1,30 de

4,0UND00002484
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altura, 0,70 metros de comprimento e 0,70 metros de
largura. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de
aço, formato 1,00 m Derivação da rede da
concessionária com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automático.
Instalação, manutenção, operação e desmontagem
Sistema automatizado on/off pré- programado para
19h -on e 05h-off

00006

CAIXA DE PRESENTE RETANGULAR PEQUENO -
decorativa, tridimensional, confeccionado em fibra de
vidro pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito
em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m até
0,60 de altura, 0,60m de comprimento e 0,60m de
largura, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de
aço, formato 1,00m Derivação da rede da
concessionária com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automático. Instalação, manutenção, operação e
desmontagem Sistema automatizado on/off pré-
programado para 19h -on e 05h-off

5,0UND00002485

00007

PIRULITO COM 3 BOLAS NATALINAS -
confeccionados em fibra de vidro pintado em esmalte
brilhante translúcido (não será aceito em isopor),
contendo três bolas de tamanhos diferentes: (1 x
formato P: 0,30 m de diâmetro cor amarela, 1 x
formato M: 0,50 m de diâmetro cor vermelha e 1
formato G: 0,90 m de diâmetro cor Azul) fixado ao
solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00
m Derivação da rede da concessionária com cabos
de alimentação e caixas de distribuição com proteção
e acionamento com timer automático. Instalação,
manutenção, operação e desmontagem Sistema
automatizado on/off pré- programado para 19h -on e
05h-off

10,0UND00002486

00008

LOCACAO DE BOLA NATALINA DE NATAL 3,5M -
Armação redonda de tubos de 14,5mm à 16mm, em
aço carbono, recoberta com jogos de led estáticos,
com classe de proteção IP66 (norma NBR 60529 de
2017). Medindo no minimo 3,50m de diâmetro. O
arcabouço em forma de bola deverá ser adornado
com figuras feitas em mangueira luzente, e deverá ter
detalhes tipo alegorias com leds nas mesmas
características descritas anteriormente. A bola
deverá ter abertura de entrada e saída. Os jogos de
led deverão ser trançados no arcabouço da bola de
modo que os leds fiquem a uma distância máxima, não
linear ou paralelos, de 10 à 15cm entre si. Sistema de
proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e
sistema automatizado on/off pré-programado para
19h-on e 00hoff. Todo sistema deverá ser interligado
com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp.
(não será aceito
cordão branco). Incluídos: Derivação da rede da
concessionaria com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automátic. Instalção, operação, manutenção e
desmontagem. Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e 05horas-off

1,0UND00002487

00009
LOCACAO DE SAGRADA FAMILIA - 01 Maria,
confecção em fibra de vidro pintados em esmalte
brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de

1,0UND00002489
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largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de
aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira,
isopor ou similar);01 José, confeccionada em fibra de
vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo
1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo
com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00
m.(Não será aceito em madeira, isopor ou similar); 01
Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro
pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m
de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com
barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.(Não
será aceito em madeira, isopor ou similar);03 Reis
Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em
esmalte brilhante.Gaspar 1,55 m de altura por 1,00
de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de
largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura,
todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de
aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira,
isopor ou similar);01 Burro, confeccionada em fibras
de vidro pintados em esmalte brilhante com no
mínimo 1,00m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de
comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e
cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em
madeira, isopor ou similar); 01 Vaca, confeccionada
em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com
no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m
de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e
cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em
madeira, isopor ou similar); 01 Camelo, confeccionada
em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante
com no mínimo 1,40m de altura x 1,00 de largura x
2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de
ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito
em madeira, isopor ou similar);01 Estábulo com Quatro
colunas de 2,70 m de altura e a parte central do vão
com 3,00 m altura.3,00m de largura por 3,00m
profundidade. As colunas, contornadas com
mangueira de led dourado e festão. A cobertura
deverá ser em telhas imitação colonial, Ornamentada
com franja com Leds, elétrico emborrachado especial,
bitola 3,3mm2, de comprimento irregular, instalada em
toda borda do estábulo, com caídas de 1,2m, 0,70m e
0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em
proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1
branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC
60529). Todo sistema deverá ser interligado com
cabo pp 1,5mm. (não será aceito cordão paralelo).
Iluminação interna com 2 refletores de led de 50w.
Piso coberto com feno criando o ambiente de
estábulo; 01 Mureta decorativa confeccionado em
fibra de vidro e
pintura em esmalte em esmalte brilhante, em forma de
parede de blocos artesanais, formato 1,50 x 2,80 x
1,60m de altura que deverá ser fixada na parte
traseira do Estábulo;Incluídos: Derivação da rede da
concessionaria com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automátic. Instalção, operação, manutenção e
desmontagem;Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19h-on e 05h-off.

00010

LOCACAO DE ESPACO TRENO GIGANTE - Locação
01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será
aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte
brilhante, com abertura lateral para entrada de

1,0UND00002490
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crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de
largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o
suficiente para interação com o público infantil e
Adulto; 02 Renas: confeccionado em fibra de vidro
pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de
comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura.
(não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao
solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser
seguro o suficiente para interação com o público
infantil; 01 Papai Noel Sentado dentro do trenó:
confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte
brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor),
medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X
1,50 m de
altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o
suficiente para interação com o público
infantil;Incluídos: Derivação da rede da
concessionaria com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automátic. Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e 05horas-off.

00011

PALMEIRAS NATURAIS, RECOBRIMENTO DE
PALMEIRAS NATURAIS COM MICRO LAMPADAS LED
- Locação de micro lâmpadas cor Branco Quente;
instalados nos troncos das palmeiras; todos os jogos
de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a
configuração de 5 leds estáticos quente para 1
piscante da mesma cor. Leds grandes, especiais,
encapsulados com polipropileno formato grande e
trapezoidal de 35 à 36mm, fio elétrico preto,
emborrachado especial bitola 3,3 à 3,5mm², padrão
IP66 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre
os fios do cordão de LEDs deverá ser no máximo de
10cm, tensão de
220V. Sistema de proteção individual por bloco com
disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off
préprogramado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema
deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou
preto ou cabo pp. (não será aceito cordão
branco).Incluídos: Derivação da rede da
concessionaria com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automátic. Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e
05horas-off

34,0UND00002491

00012

PALMEIRAS NATURAIS PROJETORES DE LED DE
100W - Projetores de led de 100w, instalados nos
troncos das palmeiras, em cores diversas. Inclusive
derivação da rede da concessionária, cabos de
alimentação e proteção e todo material de fixação.
Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05hoff. Todo sistema deverá ser interligado com
cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito
cordão branco). Incluídos: Derivação da rede da
concessionaria com cabos de alimentação e caixas
de distribuição com proteção e acionamento com timer
automátic. Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e 05horas-off.

60,0UND00002492
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00013

JARDINS PROJETORES DE LED DE 50W - Projetores
de led de 50w, Locação de projetores de Led de
50W, instalados nos jardins da praça, em cores
diversas. Inclusive derivação da rede da
concessionária, cabos de alimentação e proteção e
todo material de fixação. Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com
cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito cordão branco). Incluídos: Derivação da
rede da concessionaria com cabos de alimentação e
caixas de distribuição com proteção e acionamento
com timer automátic. Instalção, operação, manutenção
e desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e 05horas-off.

50,0UND00002494

00014

ILUMINACAO FACHADA PREFEITURA - 40,00m de
franja de tamanho irregular instalados na fachada
principal do prédio; com Leds emborrachado, bitola
3,3 à 3,5mm2, de comprimento irregular, com caídas
de 1,2 à 1,5m, 0,70 à 0,75m e 0,35 à 0,36m
aproximadamente, na cor branco quente, em
proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1
branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC
60529), Inclusive derivação da rede da
concessionária cabos de alimentação e proteção e
todo material de fixação. Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com
cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito cordão
branco); 40 à 45 Lâmpadas Xeon Strobo Light 6W na
cor branca. Instaladas na fachada principal do prédio,
Inclusive derivação da rede da concessionária cabos
de alimentação e proteção e todo material de fixação.
Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor
bipolar e sistema automatizado on/off préprogramado
para 19h-on e 05h-off. Todo sistema deverá ser
interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou
cabo pp. (não será aceito cordão branco); 32 à 35
Projetores de LED de 50W: Locação de 20
projetores de Led de 50W, instalados na fachada do
prédio, em cores diversas. Inclusive derivação da
rede da concessionária, cabos de alimentação e
proteção e todo material de fixação. Sistema de
proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05hoff. Todo sistema deverá ser interligado com
cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito
cordão branco). Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
préprogramado para 19horas-on e 05horas-off.

1,0UND00002495

00015

FIGURAS NATALINAS PROJETORES DE LED DE 50W
- Projetores de led de 50w, Locação de projetores de
Led de 50W, instalados nas figuras natalinas de fibra,
em cores diversas. Inclusive derivação da rede da
concessionária, cabos de alimentação e proteção e
todo material de fixação. Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com

10,0UND00002493
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cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito cordão branco). Incluídos: Derivação da
rede da concessionaria com cabos de alimentação e
caixas de distribuição com
proteção e acionamento com timer automátic.
Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-on e 05horas-off.

00016

LOCACAO DE KIT NATALINO - 01 Árvore de Natal em
arabescos em forma de pinheiro redondo, medindo
4,40m de altura, confeccionada em 6 painéis
triangulares, com base de 2,00m de diâmetro; os
painéis são produzidos em estrutura metálica, barra
chata de 3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x
20mm, zincados, com proteção anticorrosiva
resistente a exposição às intempéries. Base em
arabescos em forma de pinheiro contornado com
mangueira Luminosa de LED na cor verde em PVC
flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36
LEDs por metro tensão de 220V; em sua parte
superior, arabescos em forma de estrela cadente com
cinco pontas, contornado com mangueira Luminosa
de LED na cor branco quente, em PVC flexível
extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por
metro tensão de 220V; ponteira de 0,40m de altura
tridimensional contornado com mangueira Luminosa
de LED na cor branco quente, em PVC flexível
extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por
metro, tensão de 220V; 4,00m² de grama sintética
12mm na cor verde, aplicada na base da árvore no
formato de 2,00 x 2,00m, espessura de 3mm e fixado
com fita dupla face e grampos; Aterramento com
hastes de terra com no mínimo 2 metros de
comprimento, interligados por cabo de cobre NU
25mm², fixado na estrutura da árvore para melhor
aterramento; Sistema de proteção individual por bloco
com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off
pré-programado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema
deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou
preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco);
03 Pirulito com 3 Bolas Natalinas: confeccionados em
fibra de vidro pintado em esmalte brilhante translúcido
(não será aceito em isopor), contendo três bolas de
tamanhos diferentes: (1 x formato P: 0,30 m de
diâmetro cor amarela, 1 x formato M: 0,50 m de
diâmetro cor vermelha e 1 formato G: 0,90 m de
diâmetro cor Azul) fixado ao solo com barra de ferro
e cabo de aço, formato 2,00 m; Incluídos: Derivação
da rede da concessionária com cabos de alimentação
e caixas de distribuição com proteção e acionamento
com timer automático. Instalação, manutenção,
operação e desmontagem Sistema automatizado
on/off pré-
programado para 19h -on e 05h-off

5,0UND00002480

00017

ILUMINACAO FACHADA INFORMACOES TURISTICAS
- 32,00M de Franja de Tamanho Irregular instalados na
edificação do Ponto de Informações Turísticas; com
Leds emborrachado, bitola 3,3mm2, de comprimento
irregular, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m
aproximadamente, na cor branco quente, em
proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1
branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC
60529), Inclusive derivação da rede da

1,0UND00002496
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concessionária cabos de alimentação e proteção e
todo material de fixação. Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com
cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não
será aceito cordão branco).14 Projetores de LED de
50W: Locação de 04 projetores de Led de 50W,
instalados na fachada do prédio da prefeitura; em
cores diversas. Inclusive derivação da rede da
concessionária, cabos de alimentação e proteção e
todo material de fixação. Sistema de proteção
individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema
automatizado on/off pré-programado para 19h-on e
05h-off. Todo sistema deverá ser
interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou
cabo pp. (não será aceito cordão branco).30
Lâmpadas Xeon Strobo Light 6W na cor branca.
instalados na fachada do prédio da prefeitura;
Inclusive derivação da rede da concessionária cabos
de alimentação e proteção e todo material de fixação.
Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor
bipolar e sistema automatizado on/off pré-
programado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema
deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou
preto ou cabo pp.(não será aceito cordão branco).
Instalção, operação, manutenção e
desmontagem.Sistema automatizado on/off
pré-programado para 19horas-
on e 05horas-off.

00018

LOCACAO DE CASA DE PAPAI NOEL -
Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte
brilhante,(Não será aceito em madeira, isopor ou
similar),formato 2,75 à 2,80m de altura x 3,35 à 3,50m
de largura x 3,35 à 3,50m de comp.,com uma porta de
acesso, 3 à 4(três)janelas e uma
chaminé.Ornamentada com franja com Leds, elétrico
emborrachado especial, bitola 3,3mm2,de comp.
irregular, instalada em toda borda da casa,com caídas
de 1,20 à 1,30m, 0,70 à 80m e 0,35 à 0,40m
aproximadamente, na cor branco quente,em
proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1
branco quente piscante, padrão IP66(norma NBR IEC
60529).Contendo decoração harmonizada, cerca ao
redor com grades portuguesas comprimento de 20 à
21m x 1,00 à 1,10m de altura, na cor amarelo
envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com
cabo pp, 2x1,50mm.(não será aceito cordão
paralelo).A casa deverá ser fixada ao solo com
barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00
m;01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro
pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m
de altura por 1,50 de largura,fixado ao solo com
barras de ferro e cabo de aço, formato 1m;01 Mamãe
Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em
esmalte brilhante com no mínimo 2,05m de altura por
1,5m de largura,fixado ao solo com barras de ferro e
cabo de aço,formato 1m;20m lineares de grades
portuguesas confeccionadas em ferro trabalhado
forjado pintado em esmalte brilhante dourado
envelhecido no formato 2,00 x 1,00m.Desenhos em
barras paralelas e curvas portuguesas;02 Presentes
Grandes:confeccionados em fibra de vidro pintados

1,0UND00002488
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Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

em esmalte brilhante(Não será aceito em madeira,
isopor ou similar),formato:1,5m de altura,0,9m de
comprimento e 0,9m de largura,fixados ao solo com
barras de ferro e cabo de aço,formato 1m;03
Cogumelos pequenos decorativo, tridimensional,
confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida
em esmalte sintético e verniz automotivo,
formato:0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m
profundidade(Não será aceito em madeira, isopor ou
similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de
aço;03 Cogumelos Médios decorativo tridimensional,
confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida
em esmalte sintético e verniz automotivo,
formato:0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m
profundidade(Não será aceito em madeira, isopor ou
similar),fixado ao solo com barras de ferro e cabo de
aço;03 Cogumelos Grandes decorativo tridimensional,
confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida
em esmalte sintético e verniz
automotivo,formato:0,50m altura x0,50m largura
x0,50m profundidade(Não será aceito em madeira,
isopor ou similar),fixado ao solo com barras de ferro e
cabo de aço;10 Pilaretes decorativos confeccionados
em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte
sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular
com base redonda e bola em sua parte superior
formato:1,05m altura x 0,22m diâmetro de base(Não
será aceito em madeira,isopor ou similar),fixado ao
solo com barra de ferro e cabo de aço,formato
2,00m.Incluídos:Derivação da rede da concessionaria
com cabos de alimentação e caixas de distribuição
com proteção e acionamento com timer automátic.
Instalção, operação, manutenção e desmontagem.
Sistema automatizado on/off pré-programado para
19h-on e 05h-off.

195,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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