
 

 

 

ANEXO I 

Item Qtde Unid. Especificação Preço 

Unitário 

Preço Total 

01 01 Unidade Fabricação da cobertura de iluminação do 

pinheiro em formato de tenda. Sendo que 

é necessário a fabricação de toda a 

estrutura metálica em formato circular 

com diâmetro de 16,00m, pilares 

tubulares metálicos com altura inicial do 

chão são 4,50m, tenda finalizando na 

estrela do pinheiro. Prever pintura PU na 

cor dourada de toda a estrutura metálica. 

Para a formação desta tenda serão 

necessários 70 cordões de iluminação 

com lâmpadas em led / temperatura de 

cor de 6.000K, sendo 12,00m lineares 

cada cordão.  

23.780,00 23.780,00 

02 01 Unidade Fabricação da árvore de Natal em 

formato cônico com uso interno como 

casa, com altura total de 12m com a 

estrela de 8 pontas com ILUMINAÇÃO 

de led, base com diâmetro total de 6,00m 

na parte exterior, e parte interior para uso 

como casa deverá que deverá ter no 

mínimo 5,00 de diâmetro. Descrição: 

prever base em concreto usinado e 

fixação com parabolt; estrutura metálica 

de 4 treliças internamente para estrutura 

principal da árvore; revestimento externo 

com grama sintética de 30mm com 

proteção UV; revestimento interno em 

lona de vinil na cor branca 

acompanhando o formato cônico da 

árvore, é preciso prever a captação da 

água, pois a mesma faz função de 

telhado; 2 portas decorativas com perfil 

decorativo, chave, puxador, acrílico 

translúcido 5mm, vistas em pvc; 9 janelas 

decorativas, com vistas em pvc 

expandido, iluminadas de forma que 

acendam uma por vez, com acrílico 

transparente; 23 lanternas decorativas 

fabricadas em metal e acrílico opaco, 

com luz interna em led amarela; Prever 

decoração na árvore com 500 bolas na 

cor vermelha e dourada, que podem ser 

de vinil ou fibra desde que aprovada pela 

Arquiteta responsável, bolas com brilho 

129.200,00 129.200,00 



ou acetinada, com proteção UV para 

maior durabilidade ao tempo exposto, 

sendo que é necessário prever dois 

tamanhos com diâmetro mínimo entre 

15cm até 25cm, para maior visualização e 

harmonia com o porte da árvore; estrela 

de 8 pontas com ILUMINAÇÃO em led 

completo e um estrobo. Prever o piso 

internamente em chapa de madeira 

elevado do chão 8cm para instalar o 

revestimento do vinílico estilo 

amadeirado com área de 25,00m², como o 

piso deverá ser elevado é necessário fazer 

uma rampa de acesso nas portas. 

*Conferir imagens em anexo para melhor 

compreensão da árvore.  

 

      

TOTAL 152.980,00 

 

Especificações técnica e memorial descritivo: 

 

1. Para o transporte das peças e instalação com segurança de todo cenário do Natal no Centro 

de Vitorino, é necessário prever a utilização de caminhão com guindaste, prever toda a 

logística de montagem e desmontagem, seguindo a norma de segurança do trabalho para 

evitar acidentes; 

 

LOCAL  

Centro de Vitorino / Praça do Natal 

Esquina da Rua Rui Barbosa com Avenida Brasil Argentina 

 

 

 



  

 

 

2. Respeitar toda e qualquer definição de material com a aprovação da Arquiteta responsável; 

 

3. A execução e instalação de todo os elementos do cenário de Natal, será acompanhada e 

aprovada pela Arquiteta responsável pelo projeto; 

 

4. Para toda a decoração é necessário prever a montagem e desmontagem da mesma, sendo que 

é necessário guardar conforme o local indicado pela Prefeitura Municipal de Vitorino; 

 

5. A empresa deverá emitir RRT – Registro de Responsabilidade Técnica ou ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica por um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela a 

execução dos elementos; 

 

6. Quanto a data do evento, toda a instalação deve estar pronto no dia 27 de Novembro de 

2022. A data de abertura do Natal será no dia 28 de Novembro de 2022. E data de retirada, 

desmontagem de todo o cenário deverá iniciar no dia 06 de Janeiro de 2023, sendo que para 

desmontar e guardar conforme o local indicado pela Prefeitura, a empresa deverá organizar 

tudo no total 7 dias; 

 

7. A execução de todos os itens deverão seguir os anexos com especificações, assim como o 

projeto de implantação e detalhes do projeto arquitetônico do cenário. 

 

8. A prefeitura se responsabiliza em deixar o ponto de elétrica aonde for necessário, mas a 

empresa precisa fazer a instalação para o funcionamento da iluminação, pois a empresa se 

torna responsável pela execução; 

 

9.  É necessário ser realizado um teste de toda a iluminação até o dia 28 de novembro para a 

entrega e vistoria da Arquiteta de todo do trabalho executado. Esse teste deverá ser realizado 

a noite, em um horário à combinar para melhor visualização da iluminação; 

 

10.  Para a decoração falar com a Arquiteta da prefeitura que estará disponível para auxiliar 

ambientar o espaço e a composição das peças e personagens, e organização de toda a 

decoração; 

 

11.  Lembrar que dentro da árvore será necessário tomadas, pois terá o espaço instagramável 

360º que a empresa de mídias será responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 Fabricação da cobertura de iluminação do pinheiro em formato de tenda. 

 

*Imagens de referências de efeito para a execução da tenda. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

02 Fabricação da árvore de Natal em formato cônico com uso interno como casa, 

com altura total de 12m, base com diâmetro total de 6,00m na parte exterior, e 

parte interior para uso como casa deverá que deverá ter no mínimo 5,00 de 

diâmetro. 

 

 

*Imagens de referências para a execução da árvore. 

 

  

 
 

 



 

 

*Imagens de referências para a grama artificial a qual deve ser aprovada pela arquiteta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


