
 

ANEXO II 

Item Qtde Unid. Especificação Preço 

Unitário 

Preço Total 

01 750 Unidade Fornecimento de produtos Pisca Pisca em 

Tubos Chuva de neve / meteoro - Snow 

Fall, de led na cor branco frio para ser 

enfeitados 50 árvores na Avenida Brasil 

Argentina. Os tubos deverão ter 50cm 

cada; Bivolt; Uso Externo; Cor do fio 

transparente; tubos separados para ser 

feito ligação para ser utilizados 15 tubos 

por árvore, no total são 750 unidades. A 

instalação de toda a parte elétrica fica 

responsável a prefeitura. 

19,72 14.790,00 

02 01 Unidade Fazer decoração de todo o cenário 

mágico / lúdico de natal internamente da 

casa / árvore, sendo assim um espaço 

todo instagramável. Prever iluminação 

interna com no mínimo 8 pontos de 

refletores em led com potência máxima 

de 10W na temperatura de cor 3.000K, 

cor quente, voltado para a parede. Prever 

revestimento interno em todo o contorno 

da parede circular em tecido estruturado 

com brilho na cor a definir, vermelha ou 

dourado, o tecido deverá ser bem fixado 

na parte superior e inferior pois será o 

fundo para realizar as fotos 

instagramáveis na base 360º, a 

quantidade em metragem linear de parede 

circular são aproximadamente 16,00, é 

preciso prever que o tecido deverá ser 

franzido ou seja dobra a quantidade de 

metragem, o tecido deverá ser 

previamente aprovado pela pela 

Arquiteta, a altura final da fixação 

superior do tecido deve ser 3,00m e para 

a finalização superior de acabamento 

deve ser utilizado o acabamento com 

festão e iluminação em pisca pisca de led 

amarelo em todo o contorno superior. O 

festão deverá contornar internamente as 

duas portas com pisca pisca em led. 

Deverá existir uma simulação de lareira 

com decoração de festão. Fazer 3 

Guirlandas de festão com 80cm de 

diâmetro decorada com bolas, laços, 

pisca pisca. Prever pendente com alturas 

diferentes de estrelas em led, como no 

55.418,00 55.418,00 



mínimo 100 estrelas, sendo o led com 

temperatura de cor 3.000K, prever mais 

estrelas caso necessário para usar no 

cenário e para o balde do papai Noel que 

estará subindo a escada. Fazer escada de 

madeira com 5,00m, com 

aproximadamente 16 degraus, uma 

escada com acabamento artesanal e 

envernizada. Para mobiliário necessário 2 

poltronas vermelha, uma mesa de apoio 

com enfeites de Natal, 2 banquinhos de 

madeira. Enfeites decorativos de Natal 

para humanizar com tema, 2 personagens 

de Papai Noel em tamanho real, 7 

duendes com 1,00m de altura com a toca, 

uma escada para o papai noel, 20 caixas 

de presentes com base em mdf revestida 

de tecido e laços com formatos variados, 

10 sacos de presentes de tecido com 

enchimento em fibra com alturas 

diferentes, 150 corações com 20cm e 

30cm, 5 botas de papai noel em veludo 

para ser pendurada na lareira. Prever fitas 

para laços decorativos, aproximadamente 

500m. Prever bolas decorativas. Um 

balde metálico e 2 caixas abertas para 

corações e estrelas, 10 vidros redondos 

translúcidos para colocar corações. 10 

Lanternas decorativa com tamanhos 

variados e com iluminação internamente 

(ou velas artificais). Prever um extintor 

ABC pó químico de 6kg contra incêndio, 

com placa de sinalização E5 conforme a 

NPT, para ser utilizado internamente caso 

necessário. Na parte interna entre as 

portas deverá existir uma frase aplicada 

sob o tecido: “Que a magia do Natal 

transforme tudo em Amor!”, o material 

deverá ser em mdf cortado a laser, com 

pintura em dourado com brilho (glitter 

holográfico se necessário), tamanho 

visível aos olhos, a largura total da escrita 

com 2,00m aproximadamente, definir 

uma tipografia de fácil leitura e 

desenhada. 

 

TOTAL 70.208,00 

 

 

 

 

 



 

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 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. 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; 

 



6. A execução de todos os itens deverão seguir como referência os anexos com especificações, 

e na dúvida conversar com a Arquiteta; 

 

7. 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; 

 

8.  É necessário ser realizado um teste de toda a iluminação até o dia 27 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; 

 

9.  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; 

 

10.  Lembrar que dentro da árvore será necessário tomada e som ambiente, pois terá o espaço 

instagramável 360º que a empresa de mídias será responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 Fornecimento de produtos Pisca Pisca em Tubos Chuva de neve / meteoro - Snow 

Fall para árvores. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM ESPECIFICAÇÃO 

02 Fabricação de todo o cenário lúdico de Natal 

 

 

*Abaixo seguem algumas imagens de referências da decoração, poltronas, mesa de apoio, lareira, 

botas. 

 

 
 

 

* Referências contorno de festão com iluminação. 

 

 
 



* Referências lanternas decoradas e festão. 

 

 
 

 

 

 

* Referências das botas. 

 

 
 

 

* Referências dos presentes. 

 

 
 



 

* Referências dos personagens Duendes e Papai Noel, porém deverão ser fabricados artesanalmente 

em tecidos.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Referências das estrelas em led no branco quente. 

 

 
 

 

 

 

 


