
ANEXO III 

Item Qtde Unid. Especificação Preço 

Unitário 

Preço Total 

01 01 Unidade Reforma do Presépio existente com 11 

peças: prever limpeza, retoque de pintura, 

instalação de montagem e desmontagem 

na praça. Instalar as 11 Figuras do 

presépio conforme implantação do 

projeto da praça. Descrição: Fazer 

manutenção / e ou retoque da pintura em 

tinta PU na cor branca na chapa metálica; 

prever um ponto de Iluminação com 

espeto de led / temperatura de cor 6.000K 

na parte de baixo das figuras, sendo 

assim total de 11 espetos de led com 

potência entre 3W ou 7W cada. 

5.200,00 5.200,00 

02 01 Unidades Reforma dos Portais de Estrela existentes 

com 4 unidades: prever limpeza, retoque 

de pintura no local, instalação de 

montagem e desmontagem na praça. 

Descrição: Estrelas que formam portais 

com 4,47m de altura, por 5,63m de 

largura, 0,40m profundidade conforme 

projeto. Sendo que a base de concreto 

existe na praça, prever a fixação de cada 

portal com parabolt. Prever a manutenção 

ou troca da Iluminação em fita led IP66, 

temperatura de cor 6.000K; Prever a 

pintura de retoque no local das estrelas 

em tinta PU, na cor Dourada na 

tonalidade das peças. 

7.800,00 7.800,00 

03 01 Unidades Reforma das Estrelas de chão existentes 

com 5 unidades: prever limpeza, 

manutenção, retoque da pintura no local, 

instalação de montagem e desmontagem 

na praça. Descrição: Estrelas de chão 

com 1,63 m por 1,63 m de largura, 0,40m 

altura. Prever limpeza e retoque de 

pintura PU na cor dourada; prever 

manutenção da Iluminação do refletor / 

temperatura 4.000K na interna;  

 

4.500,00 4.500,00 

04 01 Unidades Reforma de Estrelas maiores vazadas de 

chão existentes com 7 unidades: prever 

limpeza, manutenção, retoque da pintura 

no local, instalação de montagem e 

desmontagem na praça. Descrição: 

Estrelas vazada com 1,05 m por 1,05m de 

largura, 0,10m profundidade; Prever 

manutenção ou troca de toda Iluminação 

6.300,00 6.300,00 



no contorno externo das estrelas em fita 

led IP66, temperatura de cor 6.000K, 

sendo que todas as estrelas precisam ter o 

contorno com a fita de led, pois 3 estrelas 

não possuem contorno de led; Prever 

retoque da pintura das estrelas em tinta 

PU na cor dourada; Prever os pontos de 

energia para a iluminação de cada estrela 

conforme implantação do projeto da 

praça. 

 

05 01 Unidades Reforma de Estrelas menores vazadas de 

chão existentes com 10 unidades: prever 

limpeza, manutenção, retoque de pintura 

no local, instalação de montagem e 

desmontagem na praça. Descrição: 

Estrelas vazada com 0,82 m por 0,83 m 

de largura, 0,10m profundidade; Prever 

manutenção ou troca de toda Iluminação 

no contorno externo das estrelas em fita 

led IP66, temperatura de cor 6.000K, pois 

5 estrelas não possuem contorno de led, 

sendo que todas as estrelas precisam ter o 

contorno com a fita de led; Prever 

retoque da pintura das estrelas em tinta 

PU na cor dourada; Prever os pontos de 

energia para a iluminação de cada estrela 

conforme implantação do projeto da 

praça. 

 

6.800,00 6.800,00 

06 01 Unidade Árvore de Natal de formato triangular 

com aproximadamente 7,00m de altura. 

Descrição: a árvore deverá ser instalada 

conforme local indicado pela prefeitura, 

para a instalação da árvore é necessário 

prever base / fundação de concreto 

usinado, com fixação de parabolt da 

estrutura metálica interna; o fechamento 

dos triângulos possui perfil metálico, 

deve ser previsto retoque de pintura no 

local; as palavras decorativas são em pvc 

expandido deve ser previsto pintura no 

local na cor branca; a Iluminação em fita 

led IP66, temperatura de cor 6.000K do 

contorno dos painéis de cada retângulo 

deverá ser prevista manutenção ou troca 

da mesma; Prever a manutenção ou troca 

de cada ponto de luz estroboscópica nas 

extremidades de todos os triângulos (são 

24 unidades); é preciso fabricar todos os  

laços estruturados de vinil na cor 

vermelha de 50cm, para ser instalados 

17.000,00 17.000,00 



nas extremidades de todos os triângulos 

(sendo que são 24 laços); Prever 

decoração para o preenchimento dos 

triângulos que formam um detalhe como 

canteiro, com decoração de bolas com 

pelo menos dois tamanhos de bolas nas 

cores dourado e vermelho, prever uma 

quantidade de 1.500 bolas, em cada 

triângulo fazer uma decoração das bolas 

em formato de cacho, para que as bolas 

aparentem estar transbordando na árvore. 

*As bolas podem ser de vinil ou fibra 

desde que aprovada pela Arquiteta 

responsável, bolas com brilho 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. Prever 

retoque no local de toda a estrutura da 

árvore em tinta PU. Na base da árvore 

prever tinta esmalte vermelha; Prever 

todo o preenchimento da base com flores 

artificiais de espírito santo vermelha, 

sendo uma quantidade de 1.000 flores. 

 

07 45 Unidades Reforma de pilaretes decorativo. Prever 

nova bola na cor dourada para ser fixado 

e soldado no topo do pilarete; Fabricar e 

instalar um laço de vinil estruturado para 

cada pilarete na cor vermelha de no 

máximo 25cm. Prever manutenção e 

pintura PU na cor dourada de cada 

pilarete no local. 

 

200,00 9.000,00 

TOTAL 56.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Especificações técnica e memorial descritivo: 

 

 

1. Prever toda a logística, todo o transporte das peças e instalação com segurança de das peças 

que compõe todo o cenário Natal, saindo da garagem da Prefeitura até os locais destinados 

(ver imagem e trajeto abaixo), no Centro de Vitorino e no Araucária Park, 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 01: 

Centro de Vitorino / Praça do Natal 

Esquina da Rua Rui Barbosa com Avenida Brasil Argentina 

 

 

DESLOCAMENTO: 

Garagem da Prefeitura até a Praça são 700m. 

 

 

 
 

Link do Endereço: 

https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.2632717,-52.7783849/@-

26.264079,-52.779251,466m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.2632717,-52.7783849/@-26.264079,-52.779251,466m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.2632717,-52.7783849/@-26.264079,-52.779251,466m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


 

LOCAL 02: 

Araucária Park  

Na esquina da Avenida das Castanheiras com Avenida das Araucárias (praça triangular)  

 

DESLOCAMENTO: 

Garagem da Prefeitura até a Praça na Avenida das Castanheiras são 15,1 km. 

*Apenas a instalação da árvore de Natal conforme descrito acima. 

 

 
 

 

 
Link do Endereço: 

https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.3543056,-52.8650026/@-

26.3542744,-52.8649644,233m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0  

 

https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.3543056,-52.8650026/@-26.3542744,-52.8649644,233m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.3543056,-52.8650026/@-26.3542744,-52.8649644,233m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


 

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 

execução e montagem dos elementos; 

 

6. Quanto a data do evento, toda a instalação deve estar pronta no dia 24 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. Lembrar que as peças deverão ser retiradas da garagem da Prefeitura e serem instaladas no 

local destinado, aonde deverá ser previsto limpeza, retoques de pintura e manutenção de 

elétrica no próprio local; 

 

9. 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; 

 

10.  É necessário ser realizado um teste de toda a iluminação até o dia 24 de novembro para a 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 Reforma do Presépio existente com 11 peças: prever limpeza, manutenção, 

instalação de montagem e desmontagem na praça. 

 

 
 

*Imagem do presépio executado no Natal de 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

02 Reforma dos Portais de Estrela existentes com 4 unidades: prever limpeza, 

manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça. 

 

 

*Imagem do Natal 2021. 

 

 
 

 
 



 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

03 Reforma dos Portais de Estrela existentes com 4 unidades: prever limpeza, 

manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça. 

 

 

*Imagem do Natal 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

04 Reformas das Estrelas maiores vazadas de chão existentes com 7 unidades: prever 

limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça. 

 

 

*Imagem do Natal 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

05 Reforma das Estrelas menores vazadas de chão existentes com 10 unidades: 

prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça. 

 

 

*Imagem do Natal 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

06 Árvore de Natal de formato triangular com aproximadamente 7,00m de altura 

existente. 

 

 

*Imagem do Natal 2021. 

 

 

 

*Exemplo de cacho das bolas, sendo que devem ser mescladas em dourado e vermelho. 

  

*As bolas podem ser mescladas na composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM ESPECIFICAÇÃO 

07 Reforma de pilaretes decorativo. 

 

 

*Imagem do pilarete executado no Natal de 2021. 

 

 
 

*Fabricar o laço vermelho e fixar no anel aonde passa a corda. 


