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TERMO DE REFERÊNCIA (PREGÃO PRESENCIAL) 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto consiste na contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS 

DIVERSOS, por sua própria responsabilidade técnica e operacional, no município 

de Venda Nova do Imigrante, podendo ser executado no Jardim Central (ao lado 

da BR 262), na fachada da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, na 

fachada do Ponto de Informações Turísticas e nas localidades do interior: Alto 

Caxixe, Vargem Grande, Camargo e São João de Viçosa, conforme indicação da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.  

  

1.2 - A licitação será por REGISTRO DE PREÇO e os serviços serão executados 

conforme disponibilidade orçamentária.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 - O Natal é um dos momentos mais simbólicos da humanidade, sendo 

celebrado em diversas partes do mundo há milhares de anos. Realizar a 

decoração natalina nos espaços públicos é uma maneira da Prefeitura de Venda 

Nova do Imigrante participar ativamente do cotidiano da comunidade, 

proporcionando uma experiência diferenciada para os munícipes.  

Através dessa ação pretende-se incentivar a interação da população com os 

espaços públicos, tornando a cidade mais acolhedora e humanizada, favorecer a 

convivência social, valorizar as tradições e a cultura e, ainda, fortalecer a atividade 

turística, oferecendo mais atrativos aos visitantes. Nesse sentido, a decoração 

natalina proposta tem o objetivo de ser um ponto de encontro para famílias, 

amigos, crianças e turistas, despertando nas pessoas os sentimentos de 

fraternidade, união, amor e solidariedade, tão evidenciados neste período do ano.  

Além disso, a decoração natalina é um incentivo para a imaginação, para os 

sonhos e a magia, principalmente para as crianças, que experimentarão diversas 
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sensações ao ter contato com os enfeites, criando memórias afetivas para toda 

vida. Para isso, os enfeites e luzes de natal serão instalados na sede e em 

localidades do interior para que mais pessoas tenham contato com o simbolismo 

do Natal, fazendo com que os investimentos públicos cheguem a quem de direito, 

o povo. 

Em consonância com o planejamento da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura 

e Artesanato, que vem intensificando ações para o fortalecimento e para 

divulgação do Turismo local, ainda almeja-se que o investimento ora apresentado 

possa trazer ainda mais visibilidade para Venda Nova do Imigrante, consolidando 

com o tempo o município como uma opção de destino no período do Natal, que é 

considerado baixa temporada turística nas Montanhas Capixabas.  

Na mesma linha, também pretende-se oportunizar à população vendanovense 

mais contato com ações culturais, oferecendo opções de lazer dentro do âmbito 

do Município, evitando que o munícipe tenha que se deslocar para outras 

localidades para buscar esses instrumentos.   

Diante do exposto, acreditamos que a proposta apresentada para investimento na 

decoração natalina em Venda Nova do Imigrante será benéfica em diversos 

sentidos.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

Conforme requerimento nº 000759/2021. 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:  

4.1 - Os serviços poderão ser executados nos seguintes locais, conforme 

indicação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato: 

4.2 - Jardim central que permeia a BR 262, próximo a Prefeitura Municipal de 

Venda Nova do Imigrante; 

4.3 - Fachada da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante;  

4.4 - Fachada do Ponto de Informações Turísticas; 
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4.5 - Localidades do interior: São João de Viçosa, Camargo, Alto Caxixe, Vargem 

Grande; 

5- ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL: 

Conforme descrição no ANEXO I, deste Termo de Referência.  

 
6. PRAZO DO CONTRATO: 

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, a partir da sua 
assinatura.  

   

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 A fiscalização do contrato será feita pelo servidor Gesimar de Almeida, 

matricula sob nº.  964827; 

7.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 

8.666/93); 

7.3 A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a prestação 

do serviço, se em desacordo com o Contrato. 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO: 

8.1 O projeto da decoração natalina deverá ser elaborado em conjunto com os 

servidores da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato; 

8.2 A contratada deverá concluir os projetos de montagem e iluminação natalina 

da seguinte forma: montagem de 23 de novembro a 30 de novembro e 
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funcionamento do serviço do dia 01 dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022 

(19h/on e 05h/off). 

8.3 O período de permanência da decoração natalina será até o dia 06 de janeiro 

de 2022, perfazendo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, que deverá contar com 

serviços de manutenção preventiva e corretiva; 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

 

9.1 -  É obrigação da Contratada a execução de todos os serviços descritos ou 

mencionados neste Termo de Referência compreendendo, para tanto, todos os 

materiais, mão de obra e equipamentos necessários à instalação;  

9.2 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no Termo de 

Referência e de acordo com as especificações e termos mencionados na 

proposta;  

9.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Contratação; 

salvo quando houver prévia e expressa autorização da Contratante, adotando-se o 

limite de até 50% (cinquenta por cento);  

9.4 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, 

atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive 

no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação 

específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que 

incidam ou venham a incidir sobre o projeto; 

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas 

expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem 

verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos 
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ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 8 

(oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da Contratante;  

9.6 Caso haja necessidade de isolamento da linha de alta tensão, a contratada 

será responsável pela liberação junto a EDP/ESCELSA bem como dos custos 

adicionais a execução do serviço; 

9.7 Os serviços deverão ser executados dentro das especificações exigidas neste 

instrumento, e o fiscal do contrato e/ou a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura 

e Artesanato o fará eventuais diligências para verificação a qualidade da 

prestação do serviço. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as 

especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, será aplicada à Contratada 

sanções previstas no edital e na legislação vigente; 

9.8 A manutenção/reposição da decoração deverá ser feita no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, quando determinada pela Contratante. A Secretaria Municipal de 

Turismo, Cultura e Artesanato comunicará a contratada, via e-mail ou telefone, a 

necessidade de serviços corretivos durante o período de funcionamento da 

decoração natalina para que a mesma preste os serviços de correção; 

9.9 Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, 

materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução 

do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer 

responsabilidade; 

9.10 Os locais de execução dos serviços deverão estar devidamente sinalizados, 

levando em consideração as normas vigentes e as determinações da Contratante, 

inclusive no que diz respeito à segurança, isolamento da área e proteção de 

terceiros; 

9.11 Custos relativos a deslocamentos, para transporte dos materiais, correrão por 

conta da Contratada, bem como o transporte de equipamentos e funcionários, a 
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manutenção dos equipamentos e demais custos, que também serão de 

responsabilidade da mesma, não cabendo nenhum ônus à Contratante; 

9.12 Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados e identificados 

durante o período de execução dos serviços; 

9.13 Fornecer gratuitamente aos seus funcionários todos os equipamentos de 

proteção individuais e coletivos (EPI's e EPC's) necessários à segurança dos 

mesmos, conforme recomenda as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho;  

9.14 A Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sem ônus para a Contratante, qualquer equipamento que esteja em manutenção 

ou por qualquer outro motivo não se encontre em condições para a execução dos 

serviços;  

9.15 Responder pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 

decorrentes da prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições 

fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, enfim, por todas as obrigações e 

responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 

presente neste Termo; 

9.16 Comunicar expressamente à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Artesanato a quem competirá deliberar a respeito, situações anômalas durante a 

execução do objeto;  

9.17 Prestar à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, sempre que 

necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca dos 

serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e 

qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos 

mesmos;  
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9.18 Manter um responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto, para tratar com a fiscalização sobre assuntos 

relacionados à prestação do serviço, atendendo prontamente às determinações da 

fiscalização, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas 

atribuições; 

9.19 Comunicar expressamente a Secretaria Municipal de Cultura e Turis 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato  quando do término dos 

serviços; 

9.20 Apresentar soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos 

elementos instalados em ambientes interno e externo, considerando o 

dimensionamento das estruturas de forma a atender a sua função, sem entrar em 

colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

9.21 Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue 

totalmente limpo, livre de entulhos, em condições iguais as encontradas quando 

do início dos serviços, como pisos; solo e forrações vegetais (grama) devidamente 

recuperados e em condições iguais as recebidas; 

9.22 A Contratada será responsável por quaisquer danos, perdas ou avarias a que 

der causa, por si e/ou por seus empregados, em instalações, informações e/ou 

pertences à Administração ou de terceiros, seja por imprudência, negligência ou 

imperícia, respondendo pelo ressarcimento dos prejuízos apurados. 

9.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente da CONTRATANTE; 

 

9.24 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a todas as reclamações; 
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9.25 - Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 

8.666/1993; 

 

9.26- Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e 

qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

  

9.27 - Apresentar Nota Fiscal dos serviços entregues à CONTRATADA. 

  

10. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE 

10.1 - Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da empresa, dentro do 

prazo de validade, expedida pelo CREA da região a que está vinculada a sua 

sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto da contratação, 

que é a execução de serviços de enfeites de fibra de vidro. 

10.2 - Atestado (os) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na 

entidade profissional competente CREA, que comprove (m) ter o profissional 

responsável executado serviços de características semelhantes e compatíveis 

com o objeto desta contratação. 

10.3 - Estes profissionais deverão ser os responsáveis pela condução dos 

serviços, sendo sua substituição admitida somente por outro, com as mesmas 

qualificações e por motivos relevantes, justificáveis pela contratada e com a 

devida concordância formal do Contratante. 
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10.4 - Os nomes dos profissionais indicados pela proponente deverão ser os 

mesmos que constar nos atestados de responsabilidade técnica. 

10.5 - Certidão de registro de pessoa física do pretensor prestador de serviços, 

dentro do prazo de validade, expedida pelo CREA da região a que está vinculada 

a sua sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto desta 

contratação. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de 

Referência; 

11.2 Comunicar a contratada, por escrito, sobre possíveis irregularidades 

observadas na execução do serviço, nos descumprimentos de prazos, ou quando 

for constado algum tipo de irregularidade, para a imediata adoção das 

providências a fim de sanar os problemas eventuais ocorridos; 

11.3 Dirimir, por intermédio do fiscal as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do serviço; 

11.4 Fornecer rede elétrica para a execução dos serviços. 

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

 

12.2 - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/1993. 
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12.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado. 

 

12.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

 

12.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

12.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a instalação da 

decoração, acompanhada da respectiva Nota Fiscal na forma da lei, sem emendas 

ou rasuras, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.  
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14.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão à conta da 

dotação:  

0000285 / 10010000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 – Juntamente com a proposta de preços as empresas deverão apresentar 

catálogos, folder e outros que contenham a descrição técnica dos equipamentos. 

 

15.2 - Outras disposições poderão ser acrescentadas no instrumento convocatório 

e no contrato, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 

10.520/2002 e Decreto Federal nº 3.555/2000. 

 

 

APROVAÇÃO APROVAÇÃO 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura 
Aprovação do T. Referência pelo Secretário 

Municipal 
Aprovação do T. Referência pelo Secretário 

Municipal 
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ANEXO I 

 

DESCRITIVO DOS ITENS COM IMAGENS ILUSTRATIVAS 

DECORAÇÃO JARDIM CENTRAL 

01 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 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  
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ESPAÇO CASA DE PAPAI NOEL 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
____________________________________________________________________________ 

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES 
CNPJ.: 31.723.497/0001-08  - CEP: 29375-000  - Telefone: (28) 3546-1188 

 

 

14 
 

02 
01 Casa de Papai Noel tridimensional, confeccionada em fibra de vidro 
pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou 
similar), formato 2,75m altura x 3,35m de largura x 3,35m de 
comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma 
chaminé. Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado 
especial, bitola 3,3mm², de comprimento irregular, instalada em toda 
borda da casa, com caídas de 1,20m, 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). Contendo decoração harmonizada, cerca ao 
redor com grades portuguesas comprimento de 20m x 1,00m 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 
1,00m. 

01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte 
brilhante com no mínimo 2,15m de altura por 1,50m de largura, fixado 
ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.  

01 Mamãe Noel confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte 
brilhante com no mínimo 2,05m de altura por 1,50m de largura, fixado 
ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.  

20m lineares de grades portuguesas confeccionado 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 Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em 
fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em 
madeira, isopor ou similar), formato: 0,70m de altura, 1,20m de 
comprimento e 1,20m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e 
cabo de aço, formato 1,00m.  

02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em 
fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em 
madeira, isopor ou similar), formato: 1,20m de altura, 1,00m de 
comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e 
cabo de aço, formato 1,00m.  

02 Presentes Grandes decorativos, tridimensional, confeccionado em 
fibras de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em 
madeira, isopor ou similar), formato: 1,50m de altura, 0,90m de 
comprimento e 0,90m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e 
cabo de aço, formato 1,00m. 
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03 Cogumelos Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado 
em fibras 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 decorativos tridimensional, confeccionado 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 decorativos tridimensional, confeccionado em 
fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz 
automotivo, formato: 0,50m altura x 0,50m largura x 0,50m 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 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.  

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA 
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03 
Locação de Presépio Sagrada Família Contendo: 
01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte 
brilhante com no mínimo 1,38 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 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 1,00 m 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 1,40 m 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 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
____________________________________________________________________________ 

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES 
CNPJ.: 31.723.497/0001-08  - CEP: 29375-000  - Telefone: (28) 3546-1188 

 

 

17 
 

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 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  

 

 
 
 

ESPAÇO TRENÓ GIGANTE 

04 
Locação de Espaço Trenó Gigante Contendo: 
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 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. 
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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  
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05 
Árvore de Natal de 6,60m:  Árvore de arabescos em forma de pinheiro 
redondo, medindo 6,55m até 6,70m de altura, confeccionada em 6 
painéis triangulares, com base de 2,60m até 2,90 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 0,90m 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;  
 
Tablado montado sobre estrutura em Q30 no formato de 3,00 x 3,00m 
com piso em compensado naval com 0,40m de altura do solo; 16,00m² 
de grama sintética 12mm na cor verde, aplicada na base da árvore no 
formato de 4,00 x 4,00m, 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);  
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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.  

 

FIGURAS DECORATIVAS 
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06 
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 1,00 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  

 

07 Locação de 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, 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  
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08 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 1,00m 

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, 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  

 

 

09 Caixa de Presente Média: decorativa, tridimensional confeccionados 
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em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (não será aceito em 
madeira ou isopor), formato: 1,20 metros até 1,30 de 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 

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, 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  

 

 

 

10 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  

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, 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  
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11 Pirulitos 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, 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  

 

ORNAMENTAÇÃO DE ÁRVORES NATURAIS 

12 Palmeiras Naturais: Recobrimento de palmeiras naturais com 
micro lâmpadas led Locação de micro lâmpadas cor Branco Quente; 
instalados nos troncos das palmeiras; todos os jogos de micro 
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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 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm², 
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 pré-programado para 19h-on e 00h-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 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  

 

13 

 

Palmeiras Naturais: Projetores de LED de 100W: Locação de 
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 00h-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 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  

 

14 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 00h-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 concessionária com cabos de 
alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com 
timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem 
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sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-off. 

15 

 

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 00h-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 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  

 

 

 

 

 

FACHADA PREFEITURA 

16 
40,00M de Franja de Tamanho Irregular instalados na fachada 
principal do prédio no primeiro e último andar; 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 
concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de 
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fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e 
sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. 
Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou 
preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). 
40 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 pré-programado para 19h-on e 00h-off. 
Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou 
preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). 
32 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 00h-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 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.  
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FACHADA PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

17 
32,00M de Franja de Tamanho Irregular 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). 
 
Projetores de LED de 50W: Locação de projetores de Led de 50W, 
instalados na fachada do imóvel 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). 
Lâmpadas Xeon Strobo Light 6W na cor branca. instalados na 
fachada 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 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 concessionária com cabos de 
alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com 
timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  
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 KIT NATALINO PARA INTERIOR 
 

18 
Locação 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 
com sistema automatizado on/off pré- programado para 19h -on e 05h-
off.  
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 ANEXO II  

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 

Os serviços poderão ser executados nos seguintes locais, conforme indicação da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato: 
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1 – Jardim central que permeia a BR 262, próximo a Prefeitura Municipal de 

Venda Nova do Imigrante; 
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2 – Fachada da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante;   

 

3 – Fachada do Ponto de Informações Turísticas; 
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4 – Localidades do interior:  

4.1 – São João de Viçosa: 

 

4.2 – Camargo 
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4.3 – Alto Caxixe: 

 

4.4 – Vargem Grande; 

 

 


