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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 007/2022 
 

Consulta Pública de Preços: Contratação de empresa especializada em locação de personagens 

para compor a implantação de Parque Temático em Comemoração ao Aniversário da Cidade, 

através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Eventos da Prefeitura Municipal de 

Cajamar. 

1. Período para apresentação da proposta: de 31/01/2022 a 02/02/2022. 

 
2. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues 
do nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Gestão – Departamento de Compras e Licitações) entre 
08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o email 
gisele.nascimento@cajamar.sp.gov.br, licitacoes@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo 
abaixo: 

 
MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nome da Empresa: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Endereço: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

CNPJ Nº: Inscrição Estadual: 

Fone: Fax: 

 
Contratação de empresa especializada em locação de personagens para compor a implantação de 

Parque Temático em Comemoração ao Aniversário da Cidade, através da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Lazer e Eventos da Prefeitura Municipal de Cajamar. 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote  

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Contrato ou Ordem de Serviço (Entrega Única – Montagem em 15 dias e 

permanência de 30 dias) sem data definida, conforme calendário Cultural  

 

 

 

 

mailto:gisele.nascimento@cajamar.sp.gov.br
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CRONOGRAMA CULTURAL 2022 

 

JANEIRO 

 Oficina musical Cultural itinerante Parques 

 Evento Comemorativo São Sebastião Padroeiro da Cidade 

 Festival de Música Sertaneja Raiz  

FEVEREIRO 

 Abertura para execução presencial das oficinas artísticas 

 Aniversario de Cajamar 

MARÇO 

 Encontro de Motociclistas de Cajamar 

ABRIL 

 Circuito cultural itinerante Parques 

 

MAIO 

 Festa do Peão Cajamar 

JUNHO 

 Festa Junina Municipal 

 Festival da gastronomia  

JULHO 

 Férias com Arte e Cultura nos centros culturais 

 Festival musical de inverno 

AGOSTO 

 Semana da cultura Nordestina 

SETEMBRO 

 Festival Culturando 

OUTUBRO 

 Festival da cultura gospel 

NOVEMBRO 

 Feira Literária 

DEZEMBRO 

 Apresentação das turmas de oficinas culturais CCP 

 Gravação Tema de Fim de Ano 

 Especial de Natal 

 

Informamos que o cronograma de atividades culturais poderá ser alterado mediante as ações previstas 

pela gestão deste departamento. 
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2 - Justificativa da contratação  

 

 Com intuito de inovar e trazer para o município um espaço comum onde as famílias possam 

interagir com o famoso mundo dos dinossauros e demais personagens, a Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Eventos espera atrair mais turistas e assim alavancar o turismo e, consequentemente o 

comércio local, que sofreu muito devido às restrições da Pandemia do Covid 19, sendo assim justifica-se 

tal contratação.  

             Considerando ainda, que devido as Pandemia, não foi possível dar continuidade as festividades 

provenientes da comemoração do Aniversário do Município de Cajamar em 2020, sendo adiadas as 

comemorações e frustrando a população já costumeiramente efetuada, se faz necessária a contratação 

em tela, devido a proporcionar diversão e entretenimento a famílias tão devastadas pelos efeitos da Covid 

19. 

 

 
Detalhamento dos serviços: 

 

Lote 01 – Tema: “Jurrassic Park” 

Item Quantidade Unidade Descrição 

01 01 Unid. Locação de Dinossauro Tiranossauro Rex em estrutura 

de ferro soldado – medindo aproximadamente 4,50m de 

altura, 11m de comprimento e 2,60m de largura (pé a pé). 

Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 2,40m de 

comprimento, 1,30 de altura e 0,86m de largura; Barriga 

1,35m de diâmetro; Calda 5,77m de comprimento; Patas 

dianteiras direita e esquerda 1,10m de comprimento; 

Patas traseiras direita e esquerda 3,50m de 

comprimento. Composição: estrutura de ferro soldado, 

revestido de espuma, tecido tule, manta/tecido de vidro, 

resina e cola; emborrachado com látex natural pré 

vulcanizado; finalização em massa corrida e tinta esmalte 

sintético; isopor e emborrachado com bate pedra para os 
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dentes finalizados com esmalte sintético; resina e 

lâmpadas de led para os olhos finalizados com esmalte 

sintético. Componentes elétricos e trilhos: deve possuir 

elementos elétricos para a sua a locomoção, a qual 

correrá sobre trilhos de 18m, com espaçamento de 2,15m 

entre eles. O trilho deve ser composto por dormentes de 

2,50m, localizados a cada 1,36m entre eles; o dinossauro 

deve ficar preso em cima do trilho por meio de cabo de 

aço e se movimentar através de rodas de rolamento 

fixadas em seus pés. Para que haja movimentação em 

cima do trilho, deve ser adicionado 02 motores e 02 

redutores para a movimentação das peças. Caverna 

estrutura em ferro revestida por lona temática medindo 5m 

de altura, 6m de comprimento e 3,70m de largura  

02 01 Unid. Locação de Crocodilo em estrutura de ferro soldado – 

medindo aproximadamente11m de comprimento, 1,35m 

de altura e 2,80m de largura (pé a Pé). Dimensões 

detalhadas aproximadas: Cabeça 2,20m de comprimento, 

0,85m de altura e 0,90m  de largura; Barriga 1,30m de 

diâmetro; Calda 5,78m de comprimento; Pata dianteira 

esquerda e direita 2m de comprimento; Pata traseira 

esquerda e direita 1,65m; Pés dianteiro e traseiro, 

esquerdo e direito 0,80m. Composição: estrutura em 

ferro soldado; envelopamento em telha galvanizada, , 

borracha preta de piso e papel bolha; revestimento em 

espuma, tecido tule, resina e cola; emborrachado com 

látex natural pré vulcanizado, finalização com tinta 

esmalte sintético; isopor e emborrachado com bate pedra 

para os dentes finalizados com esmalte sintético; resina e 

lâmpadas de led para os olhos finalizados com esmalte 

sintético. Componentes elétricos e som, deve ser 

adicionado 02 motores para que haja movimentação da 

peça e componentes elétricos para emissão de som. 

03 01 Unid.  Locação de Dinossauro Velociraptor (Capturado) em 

estrutura de ferro soldado – medindo aproximadamente 
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5,30m de comprimento, 2m de altura e 1m de largura (pé 

a pé). Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 

0,90m de comprimento, 0,40m de altura e 0,30m de 

largura; Calda 3,25m de comprimento; Patas dianteiras 

direta e esquerda 0,90m de comprimento, Patas traseiras 

direita e esquerda 0,80m de comprimento. Composição: 

estrutura em ferro soldado e canos de PVC fixados com 

parafusos, revestimento de espuma e tecido tule, resina e 

cola; emborrachado com látex natural pré vulcanizado; 

finalização em massa corrida e tinta esmalte sintético, 

resina para os olhos finalizados com esmalte sintético. 

Componentes elétricos e som, deve ser adicionado 

componentes elétricos para emissão de som. Parede de 

acrílico medindo 2,50m de comprimento e 2m de altura, a 

qual simulará a jaula. Observação: o dinossauro será 

movimentado por uma pessoa que estará em seu interior. 

04 03 Unid Locação de Dinossauro Velociraptor em estrutura de 

PVC – medindo aproximadamente 5,30m de comprimento, 

2m de altura e 0,94m de largura (pé a pé). Dimensões 

detalhadas aproximadas: Cabeça 1,33m de comprimento, 

0,30m de altura e 0,30m de largura; Calda 2m de 

comprimento; Patas dianteiras direita e esquerda 0,90m 

de comprimento; Patas traseiras direita e esquerda 1m 

de comprimento; Pés dianteiro e traseiro 0,54m de 

comprimento. Composição: estrutura em PVC fixados 

com parafusos, envelopamento em telha galvanizada, 

borracha preta de piso e papel bolha, revestimento de 

espuma e tecido tule, resina e cola, emborrachado com 

látex natural pré vulcanizado, finalização em tinta esmalte 

sintético, isopor e emborrachado com bate pedra para os 

dentes, finalizados com esmalte sintético, resina para os 

olhos finalizados com esmalte sintético. Componentes 

elétricos e som, deve ser adicionado componentes 

elétricos para emissão de som. Observação: o 

dinossauro será movimentado por uma pessoa que estará 



 
 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-7699  
Página 6 de 9 

 

em seu interior. 

05 01 Unid. Locação de Dinossauro Velociraptor para exposição em 

estrutura de ferro soldado – medindo aproximadamente 

4,95m de comprimento, 2,20m de altura e 1,12m de 

largura (pé a pé). Dimensões detalhadas aproximadas: 

Cabeça 1,20m de comprimento, 0,40m de altura e 0,45m 

de largura; Barriga 0,54m de diâmetro; Calda 2,44m de 

comprimento; Patas dianteiras direita e esquerda 0,90m 

de comprimento; Patas traseiras direita e esquerda 

2,20m de comprimento. Composição: estrutura em ferro 

soldado, revestimento em tiras de led. Observação: o 

dinossauro será usado para tiragem de fotos. 

06 03 Unid. Locação de Cabeça de Dinossauro Velociraptor presa 

em uma focinheira de ferro – medindo aproximadamente 

0,77m de comprimento, 0,30m de altura e 0,30m de altura. 

Composição: estrutura em ferro soldado e canos de PVC 

fixados com parafusos, revestimento em espuma, tecido 

tule, emborrachado com látex natural pré vulcanizado e 

cola finalização com tinta esmalte sintético; isopor e 

emborrachado com bate pedra para os dentes finalizados 

com esmalte sintético; resina, para os olhos finalizados 

com esmalte sintético.  Componentes elétricos, som e 

sensor de presença, deve ser adicionado componentes 

elétricos para a movimentação dos olhos e emissão de 

som e um sensor de presença. Painel de madeira para 

tiragem de fotos, as cabeças devem ser fixadas neste 

painel de madeira MDF com aproximadamente 1,90m de 

altura, 2,75m de comprimento e 0,80m de espessura.  

07 01 Unid. Locação de Cabeça de Tiranossauro Rex em ferro 

soldado – medindo aproximadamente 2m de comprimento 

e 1m de diâmetro. Composição: estrutura em ferro 

soldado, revestimento em tecido tule, manta/tecido de 

vidro, resina e cola; finalização da parte interna – esmalte 

sintético e parte externa – tinta camurça. Fixação e 

funcionamento: deve ser fixado em cima de uma base 
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metálica, motorizada e com 01 pistão acoplado, deve 

funcionar através de um comando a base de energia e 

possuir movimentos animatronic e emissão de sons. 

08 01 Unid. Locação de Cabeça de Tigre de Sabre em ferro soldado 

– medindo aproximadamente 2m de comprimento e 1m de 

diâmetro. Composição: estrutura em ferro soldado 

revestimento em tecido tule, manta/tecido de vidro, resina 

e cola; finalização da parte interna – esmalte sintético e 

parte externa – tinta camurça. Fixação e funcionamento: 

deve ser fixado em cima de uma base metálica, 

motorizada e com 01 pistão acoplado, deve funcionar 

através de um comando a base de energia e possuir 

movimentos animatronic e emissão de sons  

09   Locação de Portal Temático Jurassic Park em MDF - 

medindo aproximadamente 3m de altura, 4m de largura e 

1m de espessura. Composição:  estrutura de madeira 

ripa e MDF fixados com parafuso e cola, revestido em 

massa corrida e finalizado com tinta esmalte sintético. 

Decorado com lâmpadas fogo. 

Lote 02 – Tema: “Personagens Infantis” 

Item Quantidade Unidade Descrição 

01 01 Unid. Locação de Personagem Infantil Urso da Masha em 

fibra de vidro e isopor – medindo aproximadamente 2,75m 

de altura, 1,75m de largura e 1,30m de espessura, com 

base de 1m X 1m. Dimensões detalhadas aproximadas: 

Cabeça 0,86m de comprimento, 1m de espessura e 

0,86m de largura; Braços 2,50m de comprimento, Pernas 

0,60m de comprimento e Pés 0,50m de comprimento. 

Composição: estrutura de fibra de vidro e isopor fixados 

com parafusos; revestimento em massa acrílica; 

finalização com tinta esmalte sintético. 

 02 01 Unid. Locação de Personagem Infantil Masha em fibra de 

vidro e isopor – medindo aproximadamente 1,63m de 

altura, 1,05m de largura e 0,50m de espessura, com base 

de 0,95m. Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 
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0,53m de comprimento; Braços 0,45m de comprimento; 

Pernas 0,22m de comprimento e Pés 0,37m de 

comprimento. Composição: estrutura de fibra de vidro e 

isopor fixados com parafusos; revestimento em massa 

acrílica; finalização com tinta esmalte sintético. Cadeirinha 

para foto. 

03 01 Unid. Locação de Personagem Infantil Homem de Ferro em 

fibra de vidro e isopor – medindo aproximadamente 3,80m 

de altura, 1,50m de largura e 0,55m de espessura. 

Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 0,50m de 

comprimento; Braços 1,50m de comprimento; Pernas 2m 

de comprimento e Pés 0,90m de comprimento. 

Composição: estrutura de fibra de vidro e isopor fixados 

com parafusos; revestimento em massa acrílica; 

finalização com tinta esmalte sintético 

04 01 Unid. Locação de Personagem Infantil Incrível Hulk em fibra 

de vidro e isopor – medindo aproximadamente 3,80m de 

altura, 1,50m de largura e 0,55m de espessura. 

Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 0,50m de 

comprimento; Braços 1,50m de comprimento; Pernas 2m 

de comprimento e Pés 0,90m de comprimento. 

Composição: estrutura de fibra de vidro e isopor fixados 

com parafusos; revestimento em massa acrílica; 

finalização com tinta esmalte sintético 

05 01 Unid. Locação de Personagem Infantil Incrível Hulk em fibra 

de vidro e isopor – medindo aproximadamente 2,70m de 

altura, 2,30m de largura e 0,40m de espessura. 

Dimensões detalhadas aproximadas: Cabeça 0,50m de 

comprimento; Braços 1,30m de comprimento; Pernas 

1,10m de comprimento e Pés 0,58m de comprimento. 

Composição: estrutura de fibra de vidro e isopor fixados 

com parafusos; revestimento em massa acrílica; 

finalização com tinta esmalte sintético 

06 02 Unid. Locação de Personagem Infantil Urso Branco em fibra 

de vidro e isopor – medindo aproximadamente 3,50m de 
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comprimento, 2,20m de largura e 1,40m de espessura 

(coxa a coxa). Dimensões detalhadas aproximadas: 

Cabeça 1m de comprimento e 0,70 de largura; Patas 

dianteiras esquerda e direita 2m de comprimento; Pés 

dianteiros 0,66m de comprimento, Patas traseiras 

esquerda e direita 2,20m de comprimento e Pés traseiros 

0,58m de comprimento. Composição: estrutura de fibra 

de vidro e isopor fixados com parafusos; revestimento em 

massa acrílica; finalização com tinta esmalte sintético. 

Lâmpadas de Led em seu interior. 

Lote 03 – Tema: “Casinha Playground” 

Item Quantidade Unidade Descrição 

01 01 Unid. Locação de Casinha Iluminada em estrutura de MDF, 

com 02 escorregadores caracol – medindo 

aproximadamente 6m de comprimento e 0,80m de 

diâmetro. Composto por 04 partes medindo 3m quadrados 

cada, divididos por 03 passarelas medindo 3m de altura. 

Acesso por uma escada de 12 degraus e decorada com 

tapete vermelho. Deve possuir um túnel temático na parte 

inferior, medindo 19,3m de comprimento por 2,40m de 

altura e 2,45m de largura. Deve ser decorada 

externamente com temas natalinos e iluminação. 

Internamente deve possuir 04 partes decoradas por lonas 

com temas infantis, compostos por minis esculturas, luz 

de led e som ambiente.  

Lote 04 – Tema: “Ônibus Caracterizado - Jurassic Park” 

Item Quantidade Unidade Descrição 

01 01 Unid. Locação de Ônibus com caracterização “Jurassic 

Park” para transporte gratuito de munícipes 

 

 

 

FABIANO LIMA RODRIGUES 

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUTA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS 


