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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2021 

ANEXO 02 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

Gramadotur 

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Gramado -RS 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2021 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

_________________ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ 

(endereço completo) ___, telefone (xx) xxxx-xxxx, email: 

xxxxxxxxxxx@xxxxxx.com.br, tendo examinado o presente Edital, vem apresentar a 

proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor global de R$...(...), 

conforme discriminado pelo somatório dos itens abaixo: 
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DECORAÇÃO URBANA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE UNITÁRIO TOTAL 

1 ANJO DE FLORES - RÓTULA LAGO JOAQUINA RITA BIER R$ 

1.1 DECORAÇÃO 

1.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de estrutura de ferro em formato de anjo (existente) 

com 7,50m de altura x 4,00m de diâmetro. Prever a pintura na 

cor verde escuro. Reforma, manutenção, substituição de 

material, repintura do rosto e das mãos da figura, nas mesmas 

cores originais 

Unidade 1 R$ R$ 

1.1.2 

Aquisição e instalação de 1200 vasos plásticos (capa) para 

flores número 15 ou 18 (conferir tamanho dos potes na 

estrutura) na cor verde escuro e 600 vasos plásticos (corpo) 

para flores número 15 ou 18 (conferir tamanho dos potes na 

estrutura) na cor verde escuro. Os vasos que estão sendo 

solicitados farão a substituição de todos os vasos existentes 

na estrutura de ferro do anjo 

Unidade 1800 R$ R$ 

1.1.3 Aquisição e instalação de plantas maria sem-vergonha branca Unidade 600 R$ R$ 
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(impatiens walleriana (corpo do anjo) 

1.1.4 
Aquisição e instalação de plantas poinsettia na cor vermelha 

(capa do anjo 
Unidade 1200 R$ R$ 

1.1.5 

Aquisição e instalação de duas (2) asas de fibra de 4,00m de 

altura por 1,70m de largura e 0,20m de espessura com 

estrutura de ferro de ½ ¨(meia polegada) fixada com parafusos 

na estrutura do anjo - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 2 R$ R$ 

1.1.6 

Aquisição e instalação de vasos de flores redondos 

confeccionados em plástico branco com medida de 

aproximadamente 0,30m de diâmetro x 0,30m de altura para 

instalar na base do anjo. Prever o nivelamento na instalação 

dos vasos na base do anjo. Prever reposição dos vasos 

sempre as peças estiverem danificadas. Os vasos deverão 

receber plantio de mudas de poinsettia com no mínimo 25cm 

de altura - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 40 R$ R$ 

1.1.7 

Aquisição e instalação de hera artificial pendentes de 2,00m 

de comprimento simulando o cabelo do anjo - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 25 R$ R$ 
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2 PRAÇA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD R$ 

2.1 DECORAÇÃO 

2.1.1 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de pinheiros em resina (existentes) com medida de 

3,18m de altura, em formato de árvores cone. As peças foram 

confeccionadas em estrutura de ferro, as estrelas em aço 

corten, o acabamento cônico em p.s. e o revestimento em 

adesivo xadrez. O material p.s deverá ser translúcido, 

poliestireno de 1mm em todas as árvores em formato cônico. 

O pé da estrutura de ferro deverá ser substituído por troncos 

naturais de três (3) tamanhos distintos - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 12 R$ R$ 

2.1.2 

A estrutura do pé de ferro existente nos pinheiros será serrado 

em 40cm e inserido em perfuração em troncos naturais que 

deverão obedecer as seguintes alturas 50cm (4 peças), 65cm 

(4 peças) e 80cm (4 peças) e diâmetro de 30cm a 35 cm. A 

estrutura de metal existente deverá ser inserida através de 

perfuração nos troncos que receberão bases em chapa de 

Unidade 12 R$ R$ 
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aço corten de espessura 2,65mm e de tamanho 80x 80 cm, 

devidamente fixadas com parafusos no chão. - conforme 

Memorial Descritivo 

2.1.3 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de renas modelo 01 (existentes) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

altura. A pintura das peças deverá ser com tinta automotiva 

fosca na cor baunilha com sombreado na cor marrom (a 

amostra do tipo de pintura deve ser solicitada para a autora do 

projeto). Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 6 R$ R$ 

2.1.4 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de renas modelo 02 (existentes) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

Unidade 6 R$ R$ 
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cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

altura. A pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva 

fosca na cor baunilha (a amostra do tipo de pintura deve ser 

solicitada para a autora do projeto). Prever fixação nas bases 

de modo que não se faça necessário a utilização de cabos de 

aço - conforme Memorial Descritivo 

2.1.5 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de colares decorativos (existentes) para 

ornamentação das renas com medida de 0,50m de diâmetro 

confeccionada estrutura de ferro simples com revestimento 

com festão aramado na cor verde escuro - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 12 R$ R$ 

2.1.6 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de laços duplos decorativos com medida de 0,30m 

x 0,17m x 0,08m (existentes). O laço deverá ter revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por tecido 

xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das peças 

sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

Unidade 12 R$ R$ 
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estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça - 

conforme Memorial Descritivo 

2.1.7 

Aquisição e confecção de flâmulas de folha de flandres com 

pintura automotiva na cor vermelho escuro, com acabamento 

em verniz fosco, medindo 1,50m x 0,70m, com serigrafia 

metalizada na cor ouro metalizado. Serão 13 flâmulas com os 

dizeres “Natal Luz”, frente e verso, e 13 flâmulas com os 

dizeres “Gramado”, frente e verso (a arte deverá ser fornecida 

pela autora do projeto). As flâmulas devem ser fixadas nos 

mastros por estrutura de metal em “L” e ter a parte inferior 

recortada em “V” inverso - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 26 R$ R$ 

2.1.8 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de caixas de presente com laço em formato 

quadrado com medida de 0,80m de altura (caixa) e 0,20m (o 

laço) x 0,93m largura confeccionado em estrutura de ferro 

galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços deverão 

ser substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por tecido 

Unidade 11 R$ R$ 
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xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das peças 

sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. As 

caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a estrutura 

de ferro com tela de viveiro na cor verde escuro - conforme 

Memorial Descritivo 

3 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS - PARTE 1 R$ 

3.1 CANTEIRO HOTEL LAGHETTO GOLDEN X RESTAURANTE IL PIACERE 

3.1.1 DECORAÇÃO 

3.1.1.1 

Aquisição e instalação de um tablado em madeira em formato 

redondo com medida de 2,60m de diâmetro por 0,10m de 

altura, em madeira de pinus elliotis aplainado e lixado e 

pintura na cor verde escuro para receber a árvore de 

brinquedos. A parte frontal da base de madeira deverá ser 

revestida com chapas de ferro com 2mm de espessura. A 

pintura deverá ser com tinta automotiva com efeito laqueado 

na cor verde escuro- conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

3.1.1.2 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e Unidade 1 R$ R$ 
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instalação de um elemento decorativo em árvore com 

estrutura de metal e revestida de festão (existente) com 

medida de 5,00m de altura x 2,50m de diâmetro. A pintura do 

elemento deverá ser com tinta automotiva na cor verde- 

conforme Memorial Descritivo 

3.1.1.3 

Aquisição e instalação de trens de brinquedo, que deverão ter 

1,50m x 0,60m, composto por três partes, uma (1) locomotiva 

e dois (2) vagões, fabricado em madeira e pintado conforme 

detalhe, a madeira natural pinus elliotis, deverá receber duas 

demãos de stain incolor- conforme Memorial Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

3.1.1.4 

Aquisição e instalação de bonecas emília com tamanho de 

0,80m x 0,30m em tecido, cores conforme detalhe, e receber 

spray impermeabilizante para tecido- conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

3.1.1.5 

Aquisição e instalação de iô-iôs em madeira com dimensão de 

0,30m x 0,30 m nas cores e aparência conforme detalhe - 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

3.1.1.6 Aquisição e instalação de bonecos “pinóquio” em madeira Unidade 4 R$ R$ 
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com as seguintes dimensões 0,80m x 0,30m nas cores e 

aparência conforme detalhe - conforme Memorial Descritivo 

3.1.1.7 

Aquisição e instalação de peças de dominó com dimensões 

de 0,55m x 0,22m em madeira pintados de branco conforme 

detalhe e acabamento em verniz acetinado para proteção - 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 6 R$ R$ 

3.1.1.8 

Aquisição e instalação de “cavalos de pau” em madeira com 

dimensões de 1,00m x 0,30m, madeira natural pinus elliotis, 

com duas demãos de stain incolor - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

3.1.1.9 

Aquisição e instalação de piões com as dimensões de 0,50m 

x 0,30m esculpidos em madeira natural pinus elliotis, pintados 

com stain incolor - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

3.1.1.10 

Aquisição e instalação de petecas com as dimensões de 

0,76m x 0,26m com almofada em tecido e penas coloridas, 

conforme detalhe - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

3.1.1.11 
Aquisição e instalação de cataventos com as seguintes 

dimensões 0,67m x 0,32m com as pás em chapa metálica 
Unidade 4 R$ R$ 
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pintadas com tinta automotiva alto brilho nas cores da imagem 

conforme detalhe e haste em madeira pintada de branco, 

conforme detalhe - conforme Memorial Descritivo 

3.1.1.12 

Aquisição e instalação de aviões biplanos com as dimensões 

de 0,35m x 0,55m em madeira natural pinus elliotis conforme 

detalhe, com acabamento pintura com stain incolor - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

3.1.1.13 

Aquisição e instalação de laços de tecido poá conforme 

referência com as seguintes dimensões 0,30m x 0,40m. Os 

laços deverão ter a aparência conforme detalhe - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 50 R$ R$ 

3.1.1.14 

Aquisição e instalação de estrela de fibra com as dimensões 

de 0,60m x 0,60m para o topo da árvore, na cor branca fosca - 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

4 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS - PARTE 2 R$ 

4.1 (TRECHO ENTRE PRAÇA DAS BANDEIRAS E RÓTULA DAS FLORES) 

4.1.1 DECORAÇÃO 

4.1.1.1 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e Unidade 5 R$ R$ 
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instalação de renas modelo 01 (existentes) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

altura. A pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva 

alto brilho dourada com acabamento cromo/metálico. A 

pintura de efeito cromo deve ser feita conforme Memorial 

Descritivo 

4.1.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de renas, modelo 02 (existentes) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

altura. A pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva 

alto brilho dourada com acabamento cromo. A pintura de 

efeito cromo deve ser feita conforme Memorial Descritivo 

Unidade 5 R$ R$ 

4.1.1.3 
Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de colares decorativos (existentes) para 
Unidade 10 R$ R$ 
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ornamentação das renas com medida de 0,50m de diâmetro 

confeccionada estrutura de ferro simples com revestimento 

com festão aramado na cor verde escuro - conforme Memorial 

Descritivo 

4.1.1.4 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de laços duplos decorativos com medida de 0,30m 

x 0,17m x 0,08m (existentes). O laço deverá ter revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura, estruturado em 

arame e coberto por tecido xadrez tipo spandex. Prever 

reposição ou troca das peças sempre que estiverem com 

princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou forem 

subtraídos da peça - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 10 R$ R$ 

4.1.1.5 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de caixas de presente com laço em formato 

quadrado com medida de 0,80m de altura (caixa) e 0,20m (o 

laço) x 0,93m largura confeccionado em estrutura de ferro 

galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços deverão 

ser substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento 

Unidade 7 R$ R$ 
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em manta acrílica de 0,03m de espessura, estruturado em 

arame e coberto por tecido xadrez tipo spandex. Prever 

reposição ou troca das peças sempre que estiverem com 

princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou forem 

subtraídos da peça. As caixas de presentes deverão ser 

revestidas sobre a estrutura de ferro com tela de viveiro na cor 

verde escuro - conforme Memorial Descritivo 

4.1.1.5 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de pinheiros em resina (existentes) com medida de 

3,18m de altura, em formato de árvores cone. As peças foram 

confeccionadas em estrutura de ferro, as estrelas em aço 

corten, o acabamento cônico em P.S. e o revestimento em 

adesivo xadrez. O material P.S. deverá ser translúcido, 

poliestireno de 1mm em todas as árvores em formato cônico. 

A estrutura do pé de ferro existente nos pinheiros será serrado 

em 40cm e inserido em perfuração em troncos naturais de 

dois (2) tamanhos distintos 50cm e 80cm - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 20 R$ R$ 
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4.1.1.6 

Adquirir e instalar árvores de natal de lenha com estrutura de 

aço corten cortado a laser com dimensões de 2,00m x 1,30m, 

a estrutura deverá ser preenchida com toras de lenha de 

0,25m de comprimento - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 13 R$ R$ 

4.1.1.7 

Restauração, manutenção, pintura e instalação de “cavalo de 

balanço” nas cores originais. Ele será posicionado no canteiro 

central em frente ao carrossel, conforme projeto de instalação 

- conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

4.1.1.8 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de guirlandas (existentes) para os postes voltados 

para os dois lados, substituição dos tecidos do laços por 

tecido xadrez conforme referência. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com revestimento de toda a ferragem 

com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex - 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 64 R$ R$ 

4.1.1.8 Aquisição e instalação de lanternas nos postes baixos Unidade 20 R$ R$ 
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(calçada de pedestres) com dimensões de 25cm x 25cm x 

60cm. As lanternas deverão ser decoradas com arranjos de 

festão, azevinho, bolas de natal e laços de tecido xadrez. No 

interior da lanterna deverão ser instaladas luzes led. As 

lanterna podem ser fixadas nas hastes do poste de luz com 

abraçadeiras ou abraçadeiras de plástico - conforme Memorial 

Descritivo 

5 VILA DE NATAL R$ 

5.1 ENTRADA R$ 

5.1.1 DECORAÇÃO 

5.1.1.1 

Reforma, pintura e substituição de material do pórtico 

(existente) em madeira medindo 4,80m x 4,25m. O pórtico 

deverá ser forrado com tábuas de 10 cm de largura de pinus 

elliottii na parte mais baixa dos dois pilares (quatro faces) e 

nos dois oitões com pintura em duas demãos de stain incolor. 

Sobreposto aos pilares e oitões deverão ser aplicados 

elementos decorativos em recorte digital no formato de 

pinheiros estilizados, pintados em esmalte sintético branco 

Unidade 1 R$ R$ 
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fosco, conforme referência. Os apliques dos pilares deverão 

ser colocados nas quatro faces. Os segmentos dos pilares 

sem revestimento deverão receber pintura em esmalte 

sintético na cor verde fosco conforme referência. o beiral do 

pórtico deverá ser recuperado e repintado na mesma cor 

existente (marrom) - conforme Memorial Descritivo 

5.1.1.2 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de 02 (duas) guirlandas (existentes) para os 

pilares, substituição dos tecidos do laços por tecido xadrez 

conforme referência. O laço deverá ser executado com 

estrutura de arame, com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

- conforme Memorial Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

5.2 CASAS DA VILA   
 

  R$ 

5.2.1 DECORAÇÃO 

5.2.1.1 

Aquisição e instalação de blocos de casas geminadas com 

16,00m² cada conjunto. A edificação deverá ser estruturada 

em madeira pinus elliottii, tratado, auto clavado, lixado e 

Unidade 5 R$ R$ 
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aplainado - conforme Memorial Descritivo 

5.2.1.2 

Aquisição e instalação de floreiras decorativas, leia-se quatro 

floreiras por bloco de casa geminada conforme imagem 

ilustrativa, confeccionadas em madeira de pinus elliottii 

tratado, auto clavado, lixado e aplainado. As floreiras deverão 

ser lixadas e receber pintura stain castanheira - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 20 R$ R$ 

5.2.1.3 

Aquisição e instalação de vasos potes plasticos para flores 

(ver tamanho e quantidade conforme floreiras). Os vasos 

deverão ser fixados dentro das floreiras. Fixação dos vasos 

nas floreiras de modo que as pessoas não consigam levar os 

vasos - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 80 R$ R$ 

5.2.1.4 

Aquisição e instalação de 20 mudas tipo tuia áurea 

(chamaecyparis lawsoniana) natural com medida de 50 cm. 

As mudas deverão ser plantadas dentro dos 20 cachepôs de 

madeira rústica L30cmxP30cmxH20cm com terra preta. Ao 

sinal de perda da muda ou secagem deverão ser substituídas 

por novas mudas. - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 20 R$ R$ 
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5.2.1.5 

Aquisição e instalação de 02 guirlandas decorativas por bloco 

de casa geminada em estrutura de ferro e revestimento em 

festão na cor verde escuro com medida de 0,80m de 

diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão interno (leia-se miolo 

de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá ser 

completamente preenchido com festão na cor verde escuro. 

As guirlandas deverão ser fixadas na parte lateral dos blocos 

de casas geminadas. Fazer o revestimento da estrutura de 

ferro com festão dos dois lados da guirlanda de modo que ela 

se torne volumosa. O festão para a guirlanda deverá ser 

aramado e estruturado com 0,30m de diâmetro - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 10 R$ R$ 

5.2.1.6 

Aquisição e instalação de 6,00 metros lineares de festão por 

unidade, de 20cm de diâmetro, decorado com 40 azevinho de 

30cm cada por unidade e 50 metros lineares de luzes led de 

natal amarelas por unidade. - conforme Memorial Descritivo 

Conjunto 5 R$ R$ 

5.3 CASA DO PAPAI NOEL - EXTERNO R$ 

5.3.1 DECORAÇÃO 
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5.3.1.1 

Aquisição e instalação de casa para o papai-noel com 27m² 

de área construída com pé direito de 2,60m. A edificação 

deverá ser estruturada em madeira pinus elliottii, tratado, auto 

clavado, lixado e aplainado conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.2 

Aquisição e instalação de floreiras decorativas de 0,25m x 

0,80m nas janelas conforme planta baixa, confeccionadas em 

madeira de pinus elliottii tratado, auto clavado, lixado e 

aplainado. As floreiras deverão ser lixados e receber pintura 

em esmalte sintético com acabamento acetinado no cor 

vermelho escuro - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 7 R$ R$ 

5.3.1.3 

Aquisição e instalação de vasos potes plasticos para flores 

(ver tamanho e quantidade conforme floreiras). Os vasos 

deverão ser fixados dentro das floreiras - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 28 R$ R$ 

5.3.1.4 

Aquisição e instalação de mudas de flores poinsétia natural 

com medida de 0,20m de largura e aproximadamente 0,30m 

de altura. As flores deverão ser plantadas dentro dos vasos. 

Quando as flores murcharem ou morrerem deverão ser 

Unidade 50 R$ R$ 
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substituídas por novas flores - conforme Memorial Descritivo 

5.3.1.5 

Aquisição e instalação de 01 guirlanda decorativas para a 

casa do Papai Noel em estrutura de ferro galvanizado tipo 

3/16” ou 4,2mm, em torno de 80cm de diâmetro e 

revestimento em festão de 20cm de diâmetro, decorada com 

30 ramos de azevinho, 10 bolas de natal de 8cm revestidas 

com sisal, 10 bolas de natal de 8cm revestidas com tecido 

xadrez, 10 galhos de pinheiro natural, 30 pinhas natural e laço 

grande xadrez com fita de 10 a 12 cm de largura, com pelo 

menos 10m, conforme imagem de referência (sujeito a 

aprovação da decoradora neca pante). A guirlanda deverá ter 

um vão interno (leia-se miolo de 0,50m de diâmetro), o 

restante da guirlanda deverá ser completamente preenchido 

com galhos de pinheiro. Fazer o revestimento da estrutura de 

ferro com festão dos dois lados da guirlanda de modo que ela 

se torne volumosa. O festão para a guirlanda deverá ser 

aramado e estruturado com 0,50m de diâmetro. - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 
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5.3.1.6 

Aquisição e instalação de laço aramado e estruturado com 

medida de 0,70m x 0,44m e a medida das pernas 0,55m x 

0,15m largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 

com revestimento de toda a ferragem com isotubo blindado 

com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.7 

Aquisição e instalação de cachepôs de costaneira com fundo 

em madeira e cinta de amarração em ferro com dimensões de 

0,40m x 0,40m x 0,30m, conforme imagem de referência no 

Memorial Descritivo 

Unidade 6 R$ R$ 

5.3.1.8 

Aquisição e instalação de mudas tipo tuia áurea 

(chamaecyparis lawsoniana) natural com medida de 50cm. As 

mudas deverão ser plantadas dentro dos vasos com terra 

preta e os mesmos inseridos nos cachepôs. Ao sinal de perda 

da muda ou secagem deverão ser substituídas por novas 

mudas 

Unidade 6 R$ R$ 

5.3.1.9 Aquisição e instalação de um par de botas em resina com Unidade 1 R$ R$ 
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dimensões de 0,30m x 0,40m simulando as botas do Papai 

Noel conforme imagem de referência no Memorial Descritivo 

5.3.1.10 

Aquisição e instalação de banco rústico de madeira de pinus 

elliottii com dimensões de 0,80m de comprimento e 0,55m de 

altura e pintura com tinta stain ipê, conforme imagem de 

referência no Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.11 

Aquisição e instalação de luminárias tipo postes coloniais com 

1,80m de altura, pintados com tinta esmalte sintético 

acabamento acetinado na cor preto fosco conforme imagem 

de referência no Memorial Descritivo 

Unidade 2 R$ R$ 

5.3.1.12 

Aquisição e instalação de 6,00 metros lineares de festão por 

unidade, de 20cm de diâmetro, decorado com 40 azevinho de 

30cm cada por unidade e 50 metros lineares de luzes led de 

natal amarelas por unidade. - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.13 
Aquisição e instalação de uma guirlanda de natal de 0,30m de 

diâmetro para a porta da casa - conforme Memorial Descritivo 
Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.14 
Aquisição e instalação de guirlandas de azevinho e laço 

xadrez nas janelas conforme imagem de referência no 
Unidade 10 R$ R$ 
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Memorial Descritivo 

5.3.1.15 

Aquisição e instalação de 01 quadro 0,35 m x 0,45 m de 

madeira conforme imagem de referência a arte adesivo 

impressão de recorte fosco - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.16 

Aquisição e instalação de 01 (um) saco “do Papai Noel” em 

tecido vermelho com medidas de 0,55m x 0,80m preenchido 

com manta acrílica e com acabamento nas bordas com pele 

sintética branca, conforme imagem de referência no Memorial 

Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.3.1.17 

Reforma, limpeza e instalação de um pinheiro nevado de 4,00 

m de altura ao lado da casa do Papai Noel, conforme imagem 

da implantação - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4 CASA DO PAPAI NOEL - INTERNO R$ 

5.4.1 DECORAÇÃO 

5.4.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura, 

instalação, adequação ao novo pé direito e instalação de uma 

lareira para a casa do papai-noel (existente) - conforme 

Memorial Descritivo 

Serviço 1 R$ R$ 
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5.4.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de material, revestimento 

em tecido e instalação de uma poltrona de papai-noel 

(existente). O revestimento da poltrona do Papai Noel deverá 

ser com veludo vermelho escuro de poliéster próprio para este 

tipo de poltrona - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.3 

Aquisição e instalação de um pinheiro natalino artificial 

medindo 2,00m de altura com acabamento nevado - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.4 

Aquisição e instalação de uma estrela 5 pontas para a árvore 

na cor dourado metalizado, com medida de 0,48m x 0,45m 

confeccionada em metal com pintura na cor dourado 

metalizado 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.5 

Aquisição e instalação de 20 conjuntos de led warm white, 

2700k 220v cabo verde, estático para uso externo. A 

instalação dos conjuntos será na árvore de 4m de altura 

Conjunto 20 R$ R$ 

5.4.1.6 

Limpeza, manutenção e instalação de 02 tapetes tipo persa 

(existentes) na cor vermelho escuro com medida de 2,50m x 

2,00m. Caso não seja localizado no acervo da Gramadotur a 

Serviço 1 R$ R$ 
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contratada será responsável pela aquisição dos tapetes 

5.4.1.7 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de cadeiras 

(existentes) conforme imagem de referência em estilo 

provençal na cor branco. O assento deverá ter revestimento 

em veludo listrado nas cores vermelho e verde - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

5.4.1.8 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 mesa oval 

(existente) em madeira estilo provençal conforme imagem de 

referência na cor branco. Medida 1,20m x 0,70m - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.9 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 cristaleira 

em madeira estilo provençal (existente), prever a pintura na 

cor branco. Medidas 0,45m prof. X 1,20m largura x 2,10m 

altura - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.10 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 escrivaninha 

em madeira estilo provençal (existente), prever a pintura na 

cor branco. Medidas 1,20m x 0,60m - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 
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5.4.1.11 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 cadeira em 

madeira em estilo provençal (existente) prever a pintura na cor 

branco. Medidas: largura do assento: 0,33m altura do assento 

ao chão: 0,45m e profundidade do assento: 0,40m. Caso não 

seja localizado no acervo da Gramadotur a contratada será 

responsável pela aquisição da cadeira - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.12 
Manutenção e instalação de 02 quebra-nozes em fibra de 

vidro existentes. Medida de 0,80m de altura 
Unidade 2 R$ R$ 

5.4.1.13 

Manutenção, substituição do gás e instalação de 01 ar 

condicionado (existente) tipo split hi wall com refrigeração 

9000 btus, ciclo quente e frio com controle remoto e baixo 

nível de ruído. Prever a instalação. Medidas: evaporadora: 

0,82m x 0,285m x 0,215m e condensadora: 0,72m x 0,265 m 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.14 

Reforma e instalação de um relógio de parede (existente) com 

0,60m de diâmetro conforme imagem de referência. O relógio 

precisa estar funcionando - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.15 Reforma e instalação de botas de veludo vermelho Unidade 4 R$ R$ 
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(existentes). A bota não deverá ser bordada. Medida de 0,40m 

de altura - conforme Memorial Descritivo 

5.4.1.16 

Reforma e instalação de mini lanternas (existentes) com velas 

em led. Prever o funcionamento da lanterna com a reposição 

de pilhas ou a substituição das velas durante todo o período 

do evento. Cor da luz warm white. Uma lanterna com medida 

de 0,30m de altura e uma lanterna com medida de 0,20m de 

altura - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 2 R$ R$ 

5.4.1.17 Reforma e instalação de livros antigos existentes. Unidade 5 R$ R$ 

5.4.1.18 

Reforma, pintura, substituição de material e instalação de 

tortas decorativas fake (existentes). Medidas 0,27x0,27x0,12m 

- conforme Memorial Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

5.4.1.19 

Instalação de porta tortas com pedestal de 0,27m diâmetro 

com 0,14m altura transparente em vidro. Medida 0,27m 

diâmetro x 0,14m de altura - conforme Memorial Descritivo 

Unidade 3 R$ R$ 

5.4.1.20 

Instalação de jogo de jantar para 4 pessoas, em material 

cerâmico, nas cores branco e vermelho, conforme imagem 

referência no Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 
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5.4.1.21 
Aquisição de bule de café na cor vermelho. Medida 0,23m de 

altura capacidade para 1 litro - conforme Memorial Descritivo 
Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.22 

Instalação de talheres em aço inox (existentes) conforme 

segue: 4 colheres de sobremesa; 4 colheres de chá; 4 garfos 

de sobremesa e 4 facas de sobremesa - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 16 R$ R$ 

5.4.1.23 

Instalação de um lustre 8 braços confeccionado em ferro com 

cúpulas em tecido com acabamento xadrez no tecido de 

referência. O lustre deverá ser na cor branco fosco - conforme 

Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

5.4.1.24 
Aquisição e instalação de lâmpadas led tipo vela com luz 

warm white de 8w para instalar no lustre de 8 braços 
Unidade 8 R$ R$ 

5.4.1.25 

Manutenção, pintura e instalação de arandelas sextavadas 

(existentes) em metal de parede na cor branca com medida 

de 0,21m de altura x 0,19m de largura x 0,30m de 

comprimento com lâmpada tipo bulbo de 6w em led 3000k 

conforme imagem de referência - conforme Memorial 

Descritivo 

Unidade 6 R$ R$ 
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6 RÓTULA AV. BORGES DE MEDEIROS X RUA EMILIO SORGETZ R$ 

6.1 DECORAÇÃO 

6.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de 

carrossel (existente) com alteração de cores conforme 

imagem de referência no Memorial Descritivo. Os cavalos 

receberão encilha de couro e sela de veludo vermelho escuro. 

O carrossel será repintado com as cores baunilha e marrom 

escuro conforme referência, e, detalhes receberão pintura 

dourada acabamento cromo conforme imagem de referência. 

A pintura de efeito cromo deve ser feita na seguinte sequência 

que consta no Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

7 RUA EMILIO SORGETZ R$ 

7.1 DECORAÇÃO 

7.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação oito (08) anjos com trombeta existentes. A pintura 

de efeito cromo deve ser feita conforme Memorial Descritivo 

Unidade 8 R$ R$ 

7.1.2 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e Unidade 8 R$ R$ 
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instalação de oito (08) querubins alados existentes instalados 

nos postes altos. A pintura de efeito cromo deve ser feita 

conforme Memorial Descritivo 

7.1.3 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação oito (08) estrelas douradas existentes instaladas 

nos postes baixos. A pintura de efeito cromo deve ser feita 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 8 R$ R$ 

7.1.4 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação oito (08) bolas de natal existentes de 1,00m e oito 

(08) bolas de natal existentes de 1,15m com o logo do Natal 

Luz em marrom escuro, todos receberão pintura dourada com 

efeito cromo. A pintura de efeito cromo deve ser feita 

conforme Memorial Descritivo 

Unidade 8 R$ R$ 

8 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS - PARTE 2 R$ 

8.1 (TRECHO ENTRE RUA EMILIO SORGETZ E EUZÉBIO BALZARETTI) 

8.1.1 DECORAÇÃO 

8.1.1.1 
Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de bolas de natal existentes de 1,15m pintura em 
Unidade 14 R$ R$ 
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dourado efeito cromo/metálico com o logo do Natal Luz em 

pintura marrom escura. A pintura de efeito cromo deve ser 

feita na sequência do Memorial Descritivo 

8.1.1.2 

Aquisição e instalação de bolas de natal de 1,15m similares 

as existentes com pintura dourada efeito cromo com o logo do 

Natal Luz em pintura marrom escura. A pintura de efeito 

cromo deve ser feita na seguinte sequência do Memorial 

Descritivo 

Unidade 8 R$ R$ 

8.1.1.3 

Aquisição e instalação lanternas com as seguintes dimensões: 

0,82m x 0,82m x 3,00m construídas em madeira com pintura 

de uma demão em stain ipê interna e externamente conforme 

imagem de referência. Os “vidros” das lanternas deverão ser 

executados com chapas de pvc transparentes e receber spray 

desembaçante interna e externamente, pelo menos 1x por 

semana, durante todo o período do evento. A base e o topo 

da lanterna deverão receber recorte a laser em forma de 

estrelas revestidos com filtro difusor e iluminados 

internamente. Uma das laterais das lanternas deverá permitir 

Unidade 24 R$ R$ 



                    
 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

o acesso ao seu interior, através de porta com dobradiças e 

fechadura com chaves. As lanternas deverão ser decoradas 

com dois (02) arranjos de festão, azevinho, bolas de natal e 

laços de tecido xadrez conforme imagem de referência no 

Memorial Descritivo 

8.1.1.4 

Aquisição e instalação de arranjos com galhos artificiais de 

pinheiro, laço xadrez e bolas de natal (conforme imagem de 

referência no Memorial Descritivo) sujeito a aprovação da 

decoradora Neka Pante 

Unidade 24 R$ R$ 

 
LANTERNA MODELO 1   

 
R$ R$ 

8.1.1.5 

Aquisição e instalação de dupla de renas com enchimento de 

fibra e revestimento em tecido xadrez com pés de madeira, 

cauda de pinha e galhada de galhos secos naturais, sujeitos a 

aprovação da decoradora Neka Pante. As renas deverão 

receber cachecol de tricô manual na cor cinza (conforme 

imagem de referência no Memorial Descritivo) 

Conjunto 6 R$ R$ 

8.1.1.6 
Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve 
Conjunto 6 R$ R$ 
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8.1.1.7 
Aquisição e instalação de fardo de feno de aproximadamente 

1,00m de altura x 0,35cm de comprimento e largura 
Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.8 Aquisição e instalação de iluminação em led com estrelas Conjunto 6 R$ R$ 

8.1.1.9 
Aquisição e instalação de um (01) lampião (conforme imagem 

de referência no Memorial Descritivo) 
Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.10 

Aquisição e instalação de uma pilha de lenha com 

aproximadamente 12 rachas de lenha de 0,30m de 

comprimento (conforme imagem de referência no Memorial 

Descritivo) 

Conjunto 6 R$ R$ 

 
LANTERNA MODELO 2   

 
R$ R$ 

8.1.1.11 
Aquisição e instalação de um pinheiro de natal com dimensão 

de 1,30m de altura por 0,55m de diâmetro somente com luzes 
Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.12 

Aquisição e instalação de um boneco do Papai Noel de 

aproximadamente 1,00m de altura encontrado pronto em 

comércio especializado 

Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.13 
Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve 
Conjunto 6 R$ R$ 

 
LANTERNA MODELO 3   

 
R$ R$ 
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8.1.1.14 

O modelo 3 na quantidade de 06 (seis) unidades. Receberão 

um conjunto de 02 sinos e 01 sineta cada (conforme memorial 

descritivo) 

Conjunto 6 R$ R$ 

8.1.1.15 

Aquisição e instalação de correntes douradas de 

aproximadamente 1,5cm de espessura, para sustentar os 

sinos, 06 (seis) com comprimento de 60 cm e 06 (seis) com 

comprimento de 30cm. 

Unidade 12 R$ R$ 

8.1.1.16 

Aquisição e instalação de arranjos com galhos artificiais de 

pinheiro, laço xadrez e bolas de natal (conforme imagem de 

referência) sujeito a aprovação da decoradora Neka Pante 

Unidade 18 R$ R$ 

8.1.1.17 
Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve 
Conjunto 6 R$ R$ 

 
LANTERNA MODELO 4   

 
R$ R$ 

8.1.1.18 

Aquisição e instalação de caixa de presente de madeira de 

0,50m x 0,50m x 0,50m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m para que a iluminação “vaze” de 

Unidade 6 R$ R$ 
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seu interior, fita em tecido xadrez (conforme imagem de 

referência) e arranjo com galhos de pinheiro, azevinho e bolas 

de natal (conforme imagem de referência no Memorial 

Descritivo) 

8.1.1.19 

Aquisição e instalação de caixa de presente de madeira de 

1,00m x 0,15m x 0,30m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de 

luz para que a iluminação “vaze” de seu interior, fita em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) e arranjo com galhos 

de pinheiro, azevinho e bolas de natal (conforme imagem de 

referência no Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.20 

Aquisição e instalação de caixa de presente de madeira de 

0,15m x 0,15m x 0,15m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de 

Unidade 6 R$ R$ 
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luz, para que a iluminação “vaze” de seu interior, fita em 

tecido xadrez (conforme imagem de referência) e arranjo com 

galhos de pinheiro, azevinho e bolas de natal (conforme 

imagem de referência no Memorial Descritivo) 

8.1.1.21 

Aquisição e instalação de caixa de presente de madeira de 

0,25m x 0,20 m de diâmetro com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de 

luz, para que a iluminação “vaze” de seu interior, fita em 

tecido xadrez (conforme imagem de referência) e arranjo com 

galhos de pinheiro, azevinho e bolas de natal (conforme 

imagem de referência no Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

8.1.1.22 
Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve 
Conjunto 6 R$ R$ 

8.1.1.23 

Aquisição e instalação de caixas de 0,80m x 0,80m x 0,80m 

com armação de ferro de secção quadrada com pintura 

dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica “sombrite” 

Unidade 40 R$ R$ 
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com malha de trama de 3 a 5mm acabamento nas arestas 

com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em dourado 

metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura interna 

deverá ser pintada antes de receber o revestimento para que 

após a montagem não seja visível nenhuma parte crua. O 

interior das caixas receberá iluminação de led. (Conforme 

Memorial Descritivo) 

8.1.1.24 

Aquisição e instalação de caixas de 0,60m x 0,60m x 0,60m 

com armação de ferro de secção quadrada com pintura 

dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica “sombrite” 

com malha de trama de 3 a 5mm acabamento nas arestas 

com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em dourado 

metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura interna 

deverá ser pintada antes de receber o revestimento para que 

após a montagem não seja visível nenhuma parte crua. O 

interior das caixas receberá iluminação de led. (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 40 R$ R$ 

8.1.1.25 Aquisição e instalação de caixas de 0,40m x 0,40m x 0,40m Unidade 40 R$ R$ 
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com armação de ferro de secção quadrada com pintura 

dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica “sombrite” 

com malha de trama de 80% de bloqueio acabamento nas 

arestas com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em 

dourado metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura 

interna deverá ser pintada antes de receber o revestimento 

para que após a montagem não seja visível nenhuma parte 

crua. O interior das caixas receberá iluminação de led 

(Conforme Memorial Descritivo) 

8.1.1.26 

Aquisição e instalação de postes de 2,50m de altura e 0,35m 

x 0,35m de base, com 04 peças para fixação das luminárias 

no piso, as luminárias terão estrutura de ferro de secção 

quadrada com pintura dourada efeito cromo e revestidas com 

tela plástica “sombrite” com malha de trama de 80% de 

bloqueio, acabamento nas arestas com cantoneiras metálicas 

parafusadas e pintura em dourado metálico alto brilho 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 50 R$ R$ 

8.1.1.27 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e Unidade 50 R$ R$ 
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instalação de caixas para árvores tannenbaum com a troca de 

cores das caixas e placas, conforme imagem de referência no 

Memorial Descritivo 

8.1.1.28 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de bolas de natal vazadas a serem colocadas nos 

postes, substituição do tecido do laço por tecido xadrez. O 

laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de 

toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro 

e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. 

Prever reposição ou troca das peças sempre que estiverem 

com princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou 

forem subtraídos da peça (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 40 R$ R$ 

8.1.1.29 

Reforma, manutenção, substituição de material e instalação 

de 48 guirlandas existentes com estruturas em ferro e 

revestimento em festão na cor verde escuro com medida de 

1,30m de diâmetro a serem colocadas nos postes, 

substituição do tecido do laço por tecido xadrez. O laço 

Unidade 48 R$ R$ 
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deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de toda 

a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 

0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. 

Prever reposição ou troca das peças sempre que estiverem 

com princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou 

forem subtraídos da peça.(Conforme Memorial Descritivo) 

8.1.1.30 

Aquisição, confecção e instalação de 48 flâmulas de folha de 

flandres com pintura automotiva na cor vermelho escuro, com 

acabamento em verniz fosco, medindo 1,50m x 0,70m, com 

serigrafia metalizada na cor ouro metalizado. Serão 24 

flâmulas com os dizeres “Natal Luz”, frente e verso, e 24 

flâmulas com os dizeres “Gramado”, frente e verso (a arte 

deverá ser fornecida pela autora do projeto). As flâmulas 

devem ser fixadas nos mastros por estrutura de metal em “L” 

e ter a parte inferior recortada em “V” inverso (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 48 R$ R$ 

9 RUA PEDRO BENETTI R$ 
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9.1 DECORAÇÃO 

9.1.1 

Substituição de material, manutenção, pintura, reforma e 

instalação de túnel (existente) composto por 09 pórticos 

estruturados por 18 colunas com 6m de altura. A pintura das 

colunas deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor 

verde escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Conjunto 1 R$ R$ 

9.1.2 

Substituição de material, manutenção, reforma, pintura e 

instalação de 9 (nove) travessias de rua (existentes) em tubo 

de ferro em formato de arabescos com medida de 13,70 

metros de comprimento x 2,95m de altura. A estrutura dos 

arabescos deverá receber pintura automotiva de alto brilho na 

cor verde escuro. A estrutura de suporte (arco) deverá receber 

pintura automotiva de auto brilho na cor dourado (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 9 R$ R$ 

9.1.3 

Manutenção, substituição de material e instalação de 18 

guirlandas leia-se estruturas de ferro (existentes) com 1,80m 

de diâmetro com pintura de tinta automotiva de alto brilho na 

cor verde escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 18 R$ R$ 
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9.1.4 

Aquisição/confecção e instalação de laços novos em tecido 

aramados e estruturados com 0,60m de altura o tope x 1,00m 

de largura e 1,00m de extensão das pernas do laço. O laço 

deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de 

toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de 

diâmetro com 10cm de espessura e com revestimento em 

manta acrílica 10cm de espessura e coberto por tecido xadrez 

tipo spandex (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 18 R$ R$ 

9.1.5 

Reforma, manutenção e pintura de bases decorativas em 

formato oval para suporte, sustentação e para a instalação 

das renas decorativas. A pintura da base deverá ser com tinta 

automotiva de alto brilho nas cores verde e dourado 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 20 R$ R$ 

9.1.6 

Reforma, pintura e instalação de módulos de cercado gradil 

(existentes) com encaixe nas laterais com medida de 1,05m 

de comprimento x 0,60m de altura conforme imagem de 

referência. Pintura de tinta automotiva de alto brilho na cor 

verde escuro. A instalação dos módulos se dará junto as 

Unidade 150 R$ R$ 
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renas de modo que se delimite o espaço para a exposição 

(Conforme Memorial Descritivo) 

9.1.7 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de placas 

decorativas (existentes) para instalação nas bases das renas. 

A contratada deverá aplicar adesivo tipo oracal nas placas 

com os nomes das artistas e um breve descritivo quanto a 

pintura da peça. Ver nomes artistas e texto com a Gramadotur 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 16 R$ R$ 

9.1.8 

Reforma, manutenção e instalação de placas decorativas e 

informativas (existentes) para a rua das renas. A pintura das 

placas deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor 

verde escuro. A empresa contratada será responsável pela 

aplicação de adesivo tipo oracal nas duas placas com medida 

de 0,94m x 0,54m (medida por placa). Ver texto com a 

Gramadotur. O letreiro “rua das renas” das placas deverá ser 

confeccionado em p.s. De 5mm com pintura automotiva de 

alto brilho na cor branco (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

10 RUA COBERTA R$ 
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10.1 DECORAÇÃO 

10.1.1 

Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e 

instalação de um letreiro (existentes) medindo 6,00m de 

comprimento x 1,20m de altura em estrutura metálica preto 

fosco com letras brancas em E.V.A expandido na cor branca. 

O letreiro deverá ser instalado na fachada da rua coberta, 

frente a Borges de Medeiros (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

10.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de bolas sinos decorativos vazados confeccionadas 

em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com medida 

de 1,10m diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na 

cor branca. Prever a utilização de cabos de aço para a 

instalação das peças (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 20 R$ R$ 

10.1.3 

Aquisição e instalação de laços decorativos com medida de 

0,85m x 0,45m e a extensão das pernas do laço deverá ter 

0,65m de comprimento x 0,15m de largura conforme projeto 

ilustrativo em anexo. O laço deverá ser executado com ferro 

3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com 

Unidade 40 R$ R$ 



                    
 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura 

com revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex (conforme imagem de 

referência). Na instalação dos laços nas bolas natalinas, as 

pernas dos laços deverão ser coladas junto a bola de modo 

que se tenha o efeito desejado (Conforme Memorial 

Descritivo) 

10.1.4 

Reforma, substituição de material, pintura, manutenção e 

instalação de estrelas (existentes) com medida de 1,50m de 

diâmetro, vazadas dos dois lados. As estrelas são bipartidas 

de modo que se possa fazer a colocação da iluminação 

interna. As estrelas são confeccionadas em aço corten de 

0,5m/m, vincada com espessura de aproximadamente 20cm, 

pronta montada. A pintura deverá ser com tinta automotiva de 

alto brilho na cor branca com finalização de verniz automotivo 

de acetinado. A instalação das estrelas dar-se-á na parte 

superior interna da rua coberta como pendente. Prever a 

utilização de cabos de aço para a instalação das peças. Os 

Unidade 20 R$ R$ 
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cabos de aço deverão ser cobertos por veludo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

10.1.6 

Reforma, manutenção, substituição de material e pintura de 

02 (dois) elementos decorativos 3d em formato de quebra-

nozes (existentes) com medida de 3,00m de altura, 

confeccionados em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A 

repintura das peças deverá ser com tinta automotiva de alto 

brilho nas cores preto, vermelho, dourado, branco e cor de 

pele clara. Ver tonalidades com a decoradora Neka Pante. A 

instalação das peças dar-se-á na parte frontal (frente para o 

festival de cinema) da rua coberta (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

10.1.7 

Aquisição e instalação de guaritas para receber os quebra-

nozes com medidas de 1,20m x 1,20m x 3,50m, conforme 

projeto anexo. Deverão ser instalados na parte frontal da rua 

coberta (frente para o festival de cinema), e deverão ser 

devidamente fixados no piso (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

10.1.8 Montagem, pintura, revisão mecânica de toda a estrutura da Unidade 1 R$ R$ 
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árvore cantante (existente) e instalação de estrutura em ferro 

e madeira para a árvore cantante com 1,50 m de altura da 

base. O diâmetro é de 5,50m (Conforme Memorial Descritivo) 

10.1.9 

Aquisição e instalação de laços de tecido xadrez aplicados a 

1,00 m do chão, com 0,60 m de largura. Os laços deverão ser 

executados com ferro 3/8 com o revestimento de toda a 

ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de 

diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em manta 

acrílica de 3cm de espessura e coberto por tecido xadrez tipo 

spandex (conforme imagem de referência no Memorial 

Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

10.1.10 
Aquisição e instalação de bolas de 15cm de diâmetro brancas 

branca com glitter branco (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 100 R$ R$ 

10.1.11 

Aquisição e instalação de um painel de madeira duplado e 

revestido em festão de 3,30m de altura por 9,50 m de largura 

na rua coberta, na face junto a rua garibaldi (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

10.1.12 Reforma, manutenção, substituição de material e instalação Unidade 2 R$ R$ 
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de guirlandas (existentes) de 2,50m de diâmetro (Conforme 

Memorial Descritivo) 

10.1.13 

Aquisição e instalação de guaritas para receber os quebra-

nozes com medidas de 1,20m x 1,20m x 3,50m, conforme 

projeto no Memorial Descritivo. Deverão ser instalados na 

parte frontal da rua coberta (frente para a rua garibaldi), e 

deverão ser devidamente fixados no piso (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

10.1.14 

Reforma, manutenção, substituição de material e pintura de 

quebra-nozes (existentes) com medida de 2,10m de altura, 

confeccionados em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A 

repintura das peças deverá ser nas cores originais. A 

instalação das peças dar-se-á na parte posterior (frente para a 

rua Garibaldi) da rua coberta (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

10.1.15 

Aquisição e instalação de laços em tecido xadrez nas 

guirlandas. Os laços deverão ser executado com ferro 3/8 

com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

Unidade 2 R$ R$ 
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revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex (conforme imagem de 

referência). Os laços deverão ter medida total de 2,00m x 

1,80m (Conforme Memorial Descritivo) 

10.1.16 

Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e 

instalação de um letreiro (existentes) medindo 6,00m de 

comprimento x 1,20m de altura em estrutura metálica preto 

fosco com letras brancas em eva expandido na cor branca. O 

letreiro deverá ser instalado na fachada da rua coberta, frente 

a rua garibaldi (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

11 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS - PARTE 3 R$ 

11.1 (TRECHO CASA DA MONTANHA ATÉ RÓTULA DA EXPOGRAMADO) 

11.1.1 DECORAÇÃO 

11.1.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material e instalação 

de 80 guirlandas existentes com estruturas em ferro e 

revestimento em festão na cor verde escuro com medida de 

1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão interno 

(leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda 

Unidade 80 R$ R$ 
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deverá ser completamente preenchido com festão na cor 

verde escuro. As guirlandas deverão ser fixadas ao poste de 

iluminação pública com face para os dois lados. O festão para 

a guirlanda deverá ser aramado com 0,30m de diâmetro. A 

estrutura da guirlanda existente, deverá ser revestida frente e 

verso com o festão aramado estruturado com medida de 

2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde 

escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

11.1.1.2 

Aquisição/confecção e instalação de laços aramados e 

estruturados com medida de 0,70m x 0,44m e a extensão das 

pernas do laço deverá ter 0,75m de comprimento x 0,20m de 

largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá 

ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a 

ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de 

diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em manta 

acrílica de 3cm de espessura e coberto por tecido xadrez tipo 

spandex (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 80 R$ R$ 

11.1.1.3 Reforma, manutenção substituição de materiais e instalação Unidade 40 R$ R$ 
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de elementos decorativos conjuntos de bengalas luminosas 

com medida de 3,00m de altura x 2,50m de largura x 0,29m 

de profundidade. A estrutura de ferro deverá receber 

revestimento por tela mosquiteiro em aço galvanizado 

maleável na cor cinza. Toda a estrutura, leia-se ferro e tela 

deverão receber pintura tipo zarcão como base e pintura com 

tinta automotiva de alto brilho na cor dourado e com 

finalização a aplicação de verniz automotivo (Conforme 

Memorial Descritivo) 

11.1.1.4 

Aquisição e instalação de 82 arranjos decorativos duplos 

aramados e estruturados com medida de 0,90m x 0,37m de 

altura e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,64m de 

comprimento x 0,20m de largura conforme projeto ilustrativo 

em anexo. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex de 15cm de largura 

Unidade 82 R$ R$ 
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num total de 3,50m cada. Deverá contar com 7 pinhas 

naturais, galhos de pinheiro natural, 3 bolas vermelhas de 

15cm, 7 galhos de azevinho e 7 galhos dourados. A instalação 

será de 2 arranjos em cada conjunto de bengala, um em cada 

face da estrutura. (Conforme Memorial Descritivo) 

12 RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM RUA GARIBALDI R$ 

12.1 DECORAÇÃO 

12.1.1 

Aquisição e instalação de um tablado estruturado com 

assoalho de madeira de 0,03m de espessura. O tamanho total 

do tablado é de 5,00m de diâmetro por 0,15m de altura. A 

estrutura deverá ser compatível com o peso da árvore 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

12.1.2 

Aquisição e instalação de mudas naturais de tuia limão de 

aproximadamente 0,60m de altura plantados em vasos. 

Prever reposição dos vasos e plantas sempre as peças 

estiverem danificadas (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

12.1.3 
Aquisição e instalação de cachepôs de costaneira para 

receber as mudas de tuias. Os cachepôs deverão ser fixados 
Unidade 4 R$ R$ 
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no tablado para evitar tombamento das mudas (Conforme 

Memorial Descritivo) 

12.1.4 

Aquisição e instalação de cachorros de resina acabamento 

porcelana conforme imagens de referência e com dimensão 

de 0,60 m, com cores básicas conforme imagens e definição 

final da decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

12.1.5 

Aquisição e instalação de caixas de presente de madeira com 

dimensões de 0,40m x 0,40m x0,40m com perfurações em 

forma de estrelas de 0,05m a 0,08m de diâmetro com filtro 

difusor e iluminação interna. As caixas deverão receber fitas e 

laços de tecido xadrez, conforme imagem de referência 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

12.1.6 

Aquisição e instalação de caixas de presente de madeira com 

dimensões de 0,50m x 0,50m x 0,50m com perfurações em 

forma de estrelas de 0,05 m a 0,08 m de diâmetro com filtro 

difusor e iluminação interna. As caixas deverão receber fitas e 

laços de tecido xadrez, conforme imagem de referência 

Unidade 6 R$ R$ 
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(Conforme Memorial Descritivo) 

12.1.7 

Aquisição e instalação de bancos de madeira rústica com 

dimensões de 0,60 m de comprimento por 0,55 m de altura 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 3 R$ R$ 

12.1.8 

Aquisição e instalação de malas antigas com dimensões 

aproximadas de 0,90m x 0,60m x 0,25m (conforme imagem 

de referência), que deverão ser fixadas no tablado e receber 

tratamento final com impermeabilizante e contra desgaste 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

12.1.9 
Aquisição e instalação de echarpe na cor “cru” (Conforme 

Memorial Descritivo) 
Unidade 1 R$ R$ 

12.1.10 
Aquisição e instalação de chapéu panamá na cor “cru” 

(Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 1 R$ R$ 

12.1.11 

Aquisição e instalação de “pinheiros/placa” em madeira 

pintados conforme imagem de referência e dimensões 

conforme projeto (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

12.1.12 
Aquisição e instalação de pedras de roça com medidas 

aproximadas de 0,25m x 0,20m para decoração da rótula 
Unidade 50 R$ R$ 
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(Conforme Memorial Descritivo) 

12.1.13 
Aquisição e instalação de arbustos de aproximadamente 

0,50m de altura (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 10 R$ R$ 

12.1.14 

Aquisição e instalação de 01 (um) pinheiro artificial de natal de 

4,00m de altura que deverá ser fixado no tablado de forma 

que o pinheiro fique preso e com os últimos galhos 

encostando no chão e aparafusado no tablado, decorado com 

44 (quarenta e quatro) bolas de natal de 0,30m de diâmetro 

adesivada com o mapa mundi, 44 (quarenta e quatro) bolas 

de 0,20m de diâmetro adesivada com o mapa mundi, as bolas 

natalinas terão como tema o globo terrestre. 44 (quarenta e 

quatro) laços xadrez de 0,24m x 0,20m e 80 (oitenta) ramos 

de azevinho com ramos verdes. (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

13 PREFEITURA MUNICIPAL R$ 

13.1 DECORAÇÃO  

13.1.1 
Aquisição e instalação de festões aramados tipo oblongo de 

0,45m de diâmetro com medida de 2,00m de comprimento 
Unidade 40 R$ R$ 
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para decoração da fachada frontal e lateral do prédio da 

prefeitura. A instalação dar-se-á entre as guirlandas na 

fachada da prefeitura (Conforme Memorial Descritivo) 

13.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de material e instalação 

de guirlandas com estruturas de ferro galvanizado 3/16” ou 

4,2mm e revestimento em festão na cor verde escuro com 

medida de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão 

interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante da 

guirlanda deverá ser completamente preenchido com festão 

na cor verde escuro. O revestimento do festão deverá 

acontecer dos dois lados da estrutura de ferro, tornando a 

guirlanda volumosa. O festão para a guirlanda deverá ser 

estruturado e aramado com 0,30m de diâmetro (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 15 R$ R$ 

13.1.3 

Aquisição, confecção de novos laços e instalação de laços 

aramados e estruturados com medida de 0,70m x 0,44m e a 

extensão das pernas do laço deverá ter 0,75m de 

comprimento x 0,20m de largura conforme projeto ilustrativo. 

Unidade 15 R$ R$ 
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O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex (Conforme Memorial 

Descritivo) 

13.1.4 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de guirlandas de 3,20m de diâmetro em estrutura 

em ferro galvanizado, no arco maior com metalon 30x30 

parede 16 e arcos menores com barra chata de 30mm. A 

guirlanda deverá ter 0,80m de largura e um miolo de 1,60m de 

diâmetro. A estrutura de ferro deverá ser revestida por tela 

tipo mosqueteiro em aço galvanizado maleável na cor cinza. 

Toda a estrutura ferro e telinha deverá receber pintura com 

tinta automotiva na cor verde escuro. O revestimento de toda 

a peça deverá ser com festões aramados com medida de 

2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde 

escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 
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13.1.5 

Aquisição e instalação de ramas de folhagens trepadeiras tipo 

heras artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de 

comprimento x 0,20m de largura para sobrepor sobre os 

festões nas guirlandas (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 500 R$ R$ 

13.1.6 

Reforma e instalação de bolas natalinas em fibra de vidro com 

efeito porcelana medida de 0,33m de diâmetro com 

cromagem na cor vermelho escuro. Prever modo de fixação 

junto a guirlanda. (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 100 R$ R$ 

13.1.7 

Reforma e instalação de bolas natalinas em fibra de vidro com 

efeito porcelana medida de 0,20m de diâmetro com 

cromagem na cor vermelho escuro. (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 200 R$ R$ 

13.1.8 

Reforma, manutenção, substituição de material e instalação 

de 08 laços (frente e verso da guirlanda) decorativos 

aramados e estruturados com 2,00m de comprimento. O laço 

deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de toda 

a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 

0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

Unidade 4 R$ R$ 
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0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

13.1.9 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de guirlandas de 2,00m de diâmetro em estrutura 

em ferro galvanizado, no arco maior com metalon 30x30 

parede 16 e arcos menores com barra chata de 30mm. A 

guirlanda deverá ter 0,80m de largura e um miolo de 1,60m de 

diâmetro. A estrutura de ferro deverá ser revestida por tela 

tipo mosqueteiro em aço galvanizado maleável na cor cinza. 

Toda a estrutura ferro e telinha deverá receber pintura com 

tinta automotiva na cor verde escuro. O revestimento de toda 

a peça deverá ser com festões aramados com medida de 

2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde 

escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

13.1.10 

Aquisição e instalação de ramas de folhagens trepadeiras tipo 

heras artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de 

comprimento x 0,20m de largura para sobrepor sobre os 

festões nas guirlandas (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 500 R$ R$ 
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13.1.11 

Reforma e instalação de bolas natalinas em fibra de vidro com 

efeito porcelana medida de 0,33m de diâmetro com 

cromagem na cor vermelho escuro. Prever modo de fixação 

junto a guirlanda. (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 100 R$ R$ 

13.1.12 

Reforma e instalação de bolas natalinas em fibra de vidro com 

efeito porcelana medida de 0,20m de diâmetro com 

cromagem na cor vermelho escuro. (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 200 R$ R$ 

13.1.13 

Reforma, manutenção, substituição de material e instalação 

de laços duplos decorativos aramados e estruturados com 

2,00m de comprimento. O laço deverá ser executado com 

ferro 3/8 com revestimento de toda a ferragem com isotubo 

blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

14 RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM AVENIDA BORGES DE MEDEIROS R$ 

14.1 DECORAÇÃO 
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14.1.1 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de uma base 

circular (existente) com medidas de 7,00m de diâmetro e 

1,50m de altura. A estruturação da base é em ferro, de 0,70 x 

0,70cm com paredes de 1,50mm em madeira de eucalipto de 

5 x 16 para sustentação. Manter cores originais (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

14.1.2 

Aquisição e instalação de uma vila de natal conforme projeto e 

imagens no Memorial Descritivo. As edificações da rótula 

deverão ser de chapas de mdf ultra verde com espessura de 

1,8cm. Os vidros das janelas e portas deverão ser do tipo 

reflecta float bronze 4mm e receberão filtro difusor de luz. As 

janelas e portas que possuírem vidros deverão ser 

completamente estanques a luz e internamente pintados de 

preto fosco, a exceção dos vidros. Na parte posterior dos 

vidros será fixado um recorte em terciado fino em que os 

vetores serão fornecidos pela decoradora. As telhas, 

clapboard, tijolos e demais revestimentos deverão ser 

representados e cortados em escala e fixados sobrepostos a 

Conjunto 1 R$ R$ 
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paredes bases da construção. As cores dos elementos da 

rótula deverão seguir como base as ilustrações em anexo sob 

a orientação da decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

14.1.3 

Aquisição e instalação de figuras infantis, feitas em resina 

com acabamento porcelana, conforme imagens de referência 

sujeitos a supervisão e aprovação da decoradora Neka Pante, 

sendo: 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma 

de 0,90m de altura (pela proporção) e uma de 0,80m de altura 

(pela proporção); 02 (dois) bonecos iguais de 0,60m de altura 

(pela proporção); 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos 

distintos. Uma de 0,90m de altura (pela proporção) e uma de 

0,80m de altura (pela proporção); 02 (duas) bonecas iguais de 

tamanhos distintos. Uma de 0,90m de altura (pela proporção) 

e uma de 0,80m de altura (pela proporção); 02 (duas) 

bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma de 0,90m de 

altura (pela proporção) e uma de 0,80m de altura (pela 

proporção) (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 10 R$ R$ 
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14.1.4 

Aquisição e instalação de cachorros de resina acabamento 

porcelana conforme imagens de referência e com dimensão 

de 0,60m, com cores básicas conforme imagens e definição 

final da decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

14.1.5 

Aquisição e instalação de bancos de madeira rústica com 

dimensões de 0,60m de comprimento por 0,55m de altura 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

14.1.6 

Aquisição e instalação de postes de ferro decorados com 

dimensões e cores conforme imagem de referência no 

Memorial Descritivo 

Unidade 4 R$ R$ 

14.1.7 
Aquisição e instalação de pinheiros artificiais de natal de 

1,70m de altura (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 4 R$ R$ 

14.1.8 

Aquisição e instalação de pilhas de lenha que totalizem 

aproximadamente 0,70m de altura (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

14.1.9 
Aquisição e instalação de guirlandas de natal com aspecto e 

dimensões conforme imagem de referência no Memorial 
Unidade 2 R$ R$ 
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Descritivo 

14.1.10 
Aquisição de caixas de correio com dimensão de 1,20m de 

altura, conforme imagem de referência no Memorial Descritivo 
Unidade 3 R$ R$ 

14.1.11 

Aquisição e instalação de placas de ferro com medidas e 

detalhes conforme imagem de referência, os dizeres serão 

pintados a mão pela decoradora Neka Pante (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

14.1.12 

Aquisição e instalação de 01 (uma) placa de madeira com 

medidas e detalhes conforme imagem de referência, os 

dizeres serão pintados a mão pela decoradora Neka Pante 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

14.1.13 

Aquisição e instalação de sistema de som que reproduza de 

hora em hora a batida do sino, instalado de maneira 

visualmente imperceptível na rótula. 

Unidade 1 R$ R$ 

15 LARGO DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO R$ 

15.1 DECORAÇÃO 

15.1.1 
Aquisição e instalação de um tablado estruturado em madeira 

com 5,00m de diâmetro por 0,15m altura e assoalho de 
Unidade 1 R$ R$ 



                    
 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

madeira com 0,03m de espessura. A estrutura deverá ser 

compatível com o peso da árvore (Conforme Memorial 

Descritivo) 

15.1.2 

Aquisição e instalação de árvore de natal (“natal na árvore”) 

com dimensões de 11,00m de altura e 4,50m de diâmetro com 

detalhes e dimensões conforme imagem de referência. A 

árvore terá 02 (duas) portas e 08 (oito) janelas, distribuídas 

conforme projeto e com profundidade adequada a inclinação 

da árvore. As portas e janelas deverão ter sua estrutura de 

pinus elliottii e o revestimento deverá ser de guias de pinus 

elliottii com encaixe macho e fêmea com espessura de 2,5cm. 

As arestas deverão receber acabamento de cantoneiras de 

pinus elliottii. Os vidros das janelas e portas deverão ser do 

tipo reflecta float bronze 4mm com filtro difusor. As janelas e 

portas que possuírem vidros deverão ser completamente 

estanques a luz e internamente pintados de preto fosco a 

exceção dos vidros e receberão em seu interior iluminação 

compatível. Na parte posterior dos vidros será fixado um 

Conjunto 1 R$ R$ 
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recorte em terciado fino em que os vetores serão fornecidos 

pela decoradora. Todas as madeiras naturais deverão receber 

pintura em stain cor ipê, e os detalhes como espelhos do 

telhado e esquadrias deverão ser pintadas em vermelho 

acabamento acetinado conforme imagem ilustrativa. Os 

apliques simulando pinheiros e estrelas (vetores para corte 

fornecidos pela decoradora) serão pintados em branco com 

acabamento acetinado e sobrepostos as peças de pinus 

elliottii (Conforme Memorial Descritivo) 

15.1.3 

Aquisição e instalação de 02 (duas) guirlandas de festão de 

0,70 m de diâmetro á serem fixadas aos oitões das portas, 

decorados com 20 (vinte) bolas vermelhas de natal (cada) de 

0,05m de diâmetro, 02 (dois) sinos de aproximadamente 

0,15m de altura (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

15.1.4 

Aquisição e instalação de 02 (duas) guirlandas de festão de 

0,20m de diâmetro a serem fixadas as faces internas dos 

tampos das janelas, decoradas com 10 (dez) bolas vermelhas 

de natal (cada) de 0,05m de diâmetro, 02 (dois) sinos (cada) 

Unidade 2 R$ R$ 
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de aproximadamente 0,07m de altura (Conforme Memorial 

Descritivo) 

15.1.5 

Aquisição e instalação de lanternas como decoração da 

árvore, pintadas de branco com acabamento acetinado 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 28 R$ R$ 

15.1.6 
Aquisição e instalação de 1/2 bolas de natal vermelhas com 

0,22m de diâmetro (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 30 R$ R$ 

15.1.7 
Aquisição e instalação de 1/2 bolas de natal brancas com 

0,22m de diâmetro (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 30 R$ R$ 

15.1.8 

Aquisição e instalação estrela de fibra com o interior iluminado 

com 0,40m de diâmetro e 0,25m de espessura na parte 

central (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

15.1.9 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de 01 (uma) rena (existente) em fibra de vidro com 

acabamento tipo porcelana medindo 3m de comprimento x 

3,50m de altura com pintura na cor dourado com acabamento 

alto brilho, que será posicionada no canteiro em frente à Av. 

Borges de Medeiros. Prever limpeza ou substituição dos 

Unidade 1 R$ R$ 
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tecidos e peles dos elementos decorativos (Conforme 

Memorial Descritivo) 

16 RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM RUA SÃO PEDRO R$ 

16.1 DECORAÇÃO 

16.1.1 

Aquisição e instalação de um tablado estruturado em madeira 

com 5,00m de diâmetro por 0,15m de altura e assoalho de 

madeira com 0,03m de espessura. A estrutura deverá ser 

compatível com o peso da árvore (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

16.1.2 

Aquisição e instalação de 01 (uma) "árvore" formada por 

caixas de presente de natal conforme imagem ilustrativa 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

16.1.3 

Aquisição e instalação de caixas de madeira com dimensões 

de 0,90m x 0,90m x 0,90m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 2 laços em tecido 

Unidade 6 R$ R$ 
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xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

16.1.4 

Aquisição e instalação de caixas de madeira com dimensões 

de 0,70m x 0,70m x 0,70m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 2 laços em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

16.1.5 

Aquisição e instalação de caixas de madeira com dimensões 

de 0,60m x 0,60m x 0,60m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

Unidade 6 R$ R$ 
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variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 2 laços em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

16.1.6 

Aquisição e instalação de caixas de madeira com dimensões 

de 0,45m x 0,45m x 0,45m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 2 laços em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

16.1.7 
Aquisição e instalação de caixas de madeira com dimensões 

de 0,35m x 0,35m x 0,35m com pintura de fundo creme com 
Unidade 6 R$ R$ 
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degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 2 laços em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

16.1.8 

Aquisição e instalação de caixa de madeira com dimensões 

de 0,80m x 0,50m x 0,50m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05m e 0,08m com filtro difusor de luz para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita e 04 laços em tecido 

xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados nos 4 lados da caixa. A amostra será da pintura 

fornecida pela decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 
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16.1.9 

laços executados com ferro 3/8 com revestimento de toda a 

ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 

0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. 

Os laços deverão ser proporcionais aos tamanhos das caixas. 

Unidade 94 R$ R$ 

16.1.10 

Aquisição e instalação de estrela de fibra com 

aproximadamente 0,50m de diâmetro e 0,25m de espessura 

no centro, para o topo da árvore que deverá possuir luz 

interna e ser fixada a caixa do topo(Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

17 RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS x RUA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD R$ 

17.1 DECORAÇÃO 

17.1.1 

Manutenção, pintura, substituição de material e instalação de 

uma base circular (existente) em madeira de pinus elliottii com 

medida 2,00m de diâmetro x 0,10m de altura com pintura em 

tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. Caso a 

peça não esteja disponível no acervo da autarquia a empresa 

contratada deverá executar a base (Conforme Memorial 

Unidade 1 R$ R$ 
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Descritivo) 

17.1.2 

Manutenção, pintura, substituição de material e instalação de 

um quebra-nozes com base e seus acessórios em fibra de 

vidro com acabamento tipo porcelana medindo 4,00m de 

altura com pintura automotiva nas cores conforme imagem de 

referência no Memorial Descritivo 

Unidade 1 R$ R$ 

18 RÓTULA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS COM RUA SENADOR SALGADO FILHO R$ 

18.1 DECORAÇÃO 

18.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material e pintura e 

instalação uma estrutura em formato de globo (existente) com 

medida de 3,75m de diâmetro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

18.1.2 

Aquisição e instalação de árvore seca (conforme imagem de 

referência no Memorial Descritivo) com dimensões 

aproximadas conforme projeto, e sujeita a aprovação da 

decoradora Neka Pante e que deverá ser fixada dentro do 

globo. (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

18.1.3 
Aquisição e instalação de passarinhos de resina com as 

dimensões, aparência e pintura conforme imagens de 
Unidade 8 R$ R$ 
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referências e acabamento acetinado. Os passarinhos deverão 

ser fixados sobre a árvore (Conforme Memorial Descritivo) 

18.1.4 

Aquisição e instalação de casas de passarinho em madeira 

pintadas em vermelho acabamento acetinado e o telhado em 

patina de branco nevado, conforme medidas e imagem de 

referência. As casas deverão receber arranjos de natal com 

02 galhos de azevinho e 01 pinha (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Conjunto 4 R$ R$ 

18.1.5 

Aquisição e instalação de lampiões em madeira pintadas em 

stain ipê conforme medidas e imagem de referência. Os 

lampiões deverão receber arranjos de natal e lâmpadas em 

formato de velas, os arranjos terão 02 galhos de azevinho e 

01 laço de fita vermelha (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

18.1.6 

Aquisição e instalação de esquilo de resina com dimensões, 

aparência e medidas conforme imagem de referência, o 

esquilo deverá ser fixado nos galhos (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 3 R$ R$ 

19 RÓTULA DA PRAÇA DAS MÃES R$ 
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19.1 DECORAÇÃO 

19.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de uma árvore natalina nevada (existente), com 

medida de 8,00m de altura x 5,00m de diâmetro. A peça é 

confeccionada em estilo rústico com nervuras com 

acabamento nevado. Para acabamento da árvore natalina em 

fibra e sustentação da iluminação, a contratada deverá inserir 

galhos de árvores natalinas artificiais e festões aramados e 

estruturados na cor verde escuro na estrutura da árvore em 

fibra (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

19.1.2 

Reforma, manutenção e instalação de festões aramados e 

estruturados com medida de 2,70m de comprimento x 0,35m 

de diâmetro na cor verde escuro (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 120 R$ R$ 

19.1.3 

Reforma, manutenção e instalação de galhos de pinheiros 

árvores artificiais (tipo pinheiro de natal) com medida de 

0,50m de altura x 0,50m de largura. (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 600 R$ R$ 
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19.1.4 

Reforma, manutenção e instalação de uma estrela natalina 

côncava com alto relevo com medida 0,90m de altura x 0,95m 

de largura e 0,30m de profundidade conforme imagem 

ilustrativa. A confecção da estrela deverá ser bipartida em 

fibra de vidro translúcido. O elemento estrela terá iluminação 

interna (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

19.1.5 

Reforma, pintura e instalação de elementos decorativos em 

formato de personagens do coral (existentes), deverão ser 

restaurados e pintados conforme cores originais. As figuras 

são 2 homens, 2 mulheres, 2 meninas e 2 meninos (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 8 R$ R$ 

19.1.6 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de bolas natalinas 

em fibra de vidro (existentes) com medida de 1,00m de 

diâmetro. Prever na cor dourada acabamento cromo e escrita 

Natal Luz de Gramado na cor marrom escuro (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 8 R$ R$ 

19.1.7 
Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de bases (existentes) em formato de taças com 
Unidade 8 R$ R$ 
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medida de 0,64m de altura x 0,60m de diâmetro em fibra de 

vidro com efeito tipo porcelana. As bases deverão ser 

pintadas com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

19.1.8 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de rena modelo 01 (existente) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

altura. A pintura das peças deverá ser com tinta automotiva 

fosca na cor baunilha. Prever fixação nas bases de modo que 

não se faça necessário a utilização de cabos de aço 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

19.1.9 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de rena modelo 02 (existente) em fibra de vidro 

com acabamento tipo porcelana com medida de 1,20m de 

comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) + 

cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de 

Unidade 1 R$ R$ 
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altura. A pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva 

fosca na cor baunilha. Prever fixação nas bases de modo que 

não se faça necessário a utilização de cabos de aço 

(Conforme Memorial Descritivo) 

19.1.10 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de colares decorativos (existentes) para 

ornamentação das renas com medida de 0,50m de diâmetro 

confeccionada estrutura de ferro simples com revestimento 

com festão aramado na cor verde escuro (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

19.1.11 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de laços duplos decorativos com medida de 0,30m 

x 0,17m x 0,08m (existentes). O laço deverá ter revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por tecido 

xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das peças 

sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 12 R$ R$ 
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19.1.12 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de caixas de presente com laço em formato 

quadrado com medida de 0,80 m de altura (caixa) e 0,20m (o 

laço) x 0,93m largura confeccionado em estrutura de ferro 

galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços deverão 

ser substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por tecido 

xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das peças 

sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. As 

caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a estrutura 

de ferro com tela de viveiro na cor verde escuro (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 10 R$ R$ 

19.1.13 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de renas de 2,90m de altura (existentes). A pintura 

dos elementos deverá ser pintura automotiva fosca na cor 

baunilha com sombreamento em marrom fosco, conforme 

orientação da decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Unidade 2 R$ R$ 
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Descritivo) 

19.1.14 

Aquisição e instalação de luminárias-poste em ferro fundido 

com medida de 2,30m de altura na cor preto com lâmpada na 

cor warm white conforme imagem ilustrativa. A luminária 

deverá ter luz acesa durante a noite (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

 
PARA A ORNAMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA FAZER A AQUISIÇÃO DE 

19.1.15 

Guirlandas decorativas com medida de 0,55m de diâmetro em 

estrutura de ferro e revestimento com festão aramado de 

0,30m de diâmetro na cor verde escuro. Sempre que as 

guirlandas sofrerem dano ou forem subtraídas da base, a 

contratada deverá fazer reposição de forma imediata. Prever 

guirlandas decorativas reserva, leia-se, tanto quantos se 

fizerem necessários (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

19.1.16 

Festões decorativos aramados e estruturados com medida de 

2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro para fazer o 

contorno do pedestal da luminária (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 
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19.1.17 
Galhos artificiais tipo azevinhos para decoração das 02 

guirlandas (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 50 R$ R$ 

19.1.18 

Laços de veludo aramados e estruturados com medida de 

0,30m de altura x 0,45m de largura e 1,15m de extensão das 

pernas do laço. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 

com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com 

revestimento em manta acrílica 0,03cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez em tons de vermelho conforme 

referência. Sempre que os laços sofrerem dano, estiverem 

com princípio de desbotamento ou forem subtraídas, a 

contratada deverá fazer reposição de forma imediata. Prever 

laços decorativos reserva, leia-se, tanto quantos se fizerem 

necessários (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

19.1.19 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de luminárias-poste em ferro fundido (existentes) 

com medida de 2,30m de altura na cor preto com lâmpada na 

cor warm white conforme imagem ilustrativa (Conforme 

Unidade 2 R$ R$ 
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Memorial Descritivo) 

20 RUA GARIBALDI R$ 

20.1 DECORAÇÃO 

20.1.1 

Reforma, manutenção e instalação arabescos decorativos 

com medida de 1,80m x 0,95m. A estrutura dos arabescos 

deverá ser em ferro chato 3/16 x 5/8” conforme imagem 

ilustrativa. Os arabescos deverão receber pintura com tinta 

automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. Prever a 

fixação com cantoneira de ferro, abraçadeiras de ferro e 

parafusos de fixação (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 36 R$ R$ 

20.1.2 

Reforma, manutenção e instalação de guirlandas com 

estruturas de ferro e revestimento em festão na cor verde 

escuro com medida de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá 

ter um vão interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o 

restante da guirlanda deverá ser completamente preenchido 

com festão na cor verde escuro. O revestimento do festão 

deverá acontecer dos dois lados da estrutura de ferro, 

tornando a guirlanda volumosa. O festão para a guirlanda 

Unidade 36 R$ R$ 



                    
 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

deverá ser estruturado e aramado com 0,30m de diâmetro 

(Conforme Memorial Descritivo) 

20.1.3 

Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação 

de laços aramados e estruturados com medida de 0,70m x 

0,44m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,75m de 

comprimento x 0,20 m de largura conforme projeto ilustrativo 

em anexo. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por tecido xadrez tipo spandex (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 36 R$ R$ 

21 RUA SÃO PEDRO - RÓTULAS EUZÉBIO BALZARETTI, DAS FONTES E SEN. SALGADO FILHO R$ 

21.1 DECORAÇÃO 

21.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de 3 estruturas de árvores (existentes). Cada 

árvore tem o tamanho de 3,00m de diâmetro, por 5,90m 

altura. A pintura das estruturas de árvores de arcos deverá ser 

Conjunto 3 R$ R$ 
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com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. A 

decoração de cada peça deverá contar com: festão de 15cm 

de diâmetro cobrindo toda a estrutura, 36 meia bola dourada 

tamanho 30cm de diâmetro, 30 meia bola dourada tamanho 

15cm de diâmetro. (Conforme Memorial Descritivo) 

22 PRAÇA MAJOR NICOLETTI R$ 

22.1 DECORAÇÃO 

22.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 3,00m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência. O posicionamento dos elementos deverá ser sob a 

supervisão da decoradora Neka Pante (Conforme Memorial 

Unidade 10 R$ R$ 
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Descritivo) 

22.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 2,50m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 10 R$ R$ 

22.1.3 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de um elemento decorativo em formato de anjo 

(existente) confeccionado em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana com medida de 4,00m de altura x 2,20m de 

diâmetro. A pintura do elemento deverá ser com tinta 

automotiva nas cores conforme referência. Observar para que 

a pintura da saia e da estrela onde a peça é confeccionada 

Unidade 1 R$ R$ 
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em fibra transparente recebam pintura com tinta verniz vitral 

de modo que a iluminação faça o efeito desejado durante a 

noite (Conforme Memorial Descritivo) 

22.1.4 

Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação 

nas luminárias de guirlandas em estrutura de ferro com 

medida de 0,50m de diâmetro e com um miolo de 0,14m de 

diâmetro. A estrutura de ferro deverá ser pintada na cor verde 

escuro e receber revestimento de festão aramado e 

estruturado com medida de 2,70m de comprimento x 0,30m 

de diâmetro dos dois lados da estrutura de ferro de modo que 

tenha uma guirlanda volumosa. A cor do festão deverá ser na 

cor verde escuro. Cada guirlanda receberá como decoração 

um laço em veludo na cor vermelho escuro (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 42 R$ R$ 

22.1.5 

Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação 

de laços de veludo aramados e estruturados com 0,20m de 

altura o tope x 0,30m de largura e 0,30m de extensão das 

pernas do laço x 0,10 de largura. O laço deverá ser executado 

Unidade 42 R$ R$ 
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com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) 

com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

22.1.6 

Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação 

da estrutura e da parte elétrica, de 04 (quatro) papai noéis de 

resina existentes, de + ou – 1,70m de altura, com 1 lâmpada 

âmbar na luminária (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

23 CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS R$ 

23.1 DECORAÇÃO 

23.1.1 

Reforma, manutenção e instalação de festoes aramados com 

0,30m de diâmetro com medida de 2,40m de comprimento 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

23.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação 

de pinheiros natalinos artificiais medida de 1,00m de altura 

com diâmetro aproximado de 75cm com base de metal e 

aproximadamente 608 galhos. Os pinheiros serão instalados 

Unidade 6 R$ R$ 
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na sacada do centro de informações conforme ilustração 

(Conforme Memorial Descritivo) 

23.1.3 

Aquisição e instalação de laços de tecido xadrez aramados e 

estruturados com 0,25m de altura o tope, 0,50m de extensão 

das pernas do laço e 0,50m de largura. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a 

ferragem (laterais) com isotubo blindado com 0,10m de 

diâmetro com revestimento em manta acrílica 3cm de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 6 R$ R$ 

24 PÓRTICO NOVA PETRÓPOLIS R$ 

24.1 DECORAÇÃO 

24.1.1 

Aquisição, confecção e instalação de flâmulas de chapa de 

folhas de flandres pintadas em vermelho escuro 1,50m x 

0,70m, com serigrafia dourada, com logotipo “Natal Luz” a 

serem fixadas nos mastros. A arte deverá ser fornecida pela 

autora do projeto (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 8 R$ R$ 

24.1.2 Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e Unidade 2 R$ R$ 
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instalação de anjos com trombeta (existentes) com medida de 

3,00m de altura. As esculturas foram executadas em resina 

poliéster com reforço em fibra de vidro tendo uma aplicação 

mínima de 03 (três) camadas, (gel + 02 camadas em 

fibra/roving). A pintura (acabamentos) será executada 

primeiramente em fundo fosco, com aplicação posterior de 

esmalte sintético automotivo em cor dourada, conforme 

imagens de referência. A aplicação final de verniz automotivo 

alto brilho para maior durabilidade das peças (Conforme 

Memorial Descritivo) 

24.1.3 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de elementos decorativos em formato de estrela de 

5 pontas (existentes) de ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com 

medida de 3,00m de diâmetro x 0,20m de profundidade. É de 

responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e 

estética do elemento decorativo. Prever a pintura em zarcão e 

acabamento com pintura automotiva na cor dourado 

Unidade 2 R$ R$ 



                    
 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

(Conforme Memorial Descritivo) 

24.1.4 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de bases 

decorativas em formato oval para suporte, sustentação e para 

a instalação dos anjos decorativos. A medida da base deverá 

ser de 2,10m de comprimento x 1,10m de profundidade x 

0,80m de altura da base. A base, é confeccionada em 

estrutura de ferro tipo tubinho de ferro 1/5”, escultura em 

isopor e revestimento duplo em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana. O tamanho de cada bolinha decorativa que 

compõem a base é de aproximadamente 0,10m de diâmetro. 

A pintura da base deverá ser com tinta automotiva de alto 

brilho nas cores verde e vermelho (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

24.1.5 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de um anjo com dimensões de 3,00m de altura por 

0,90m de diâmetro. As asas do anjo deverão ser retiradas e 

refeitas em outra posição, de maneira que respeitem o 

diâmetro máximo de 0,90 m. As novas asas deverão ser 

Unidade 1 R$ R$ 
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construidas em fibra de vidro com acabamento porcelana e 

pintadas de dourado. O restante do anjo deverá receber 

pintura nas cores originais (Conforme Memorial Descritivo) 

25 PÓRTICO VÁRZEA GRANDE R$ 

25.1 DECORAÇÃO 

25.1.1 

Reforma e instalação de guirlandas medindo 3,20m de 

diâmetro em estrutura em ferro galvanizado, no arco maior 

com metalon 30x30 parede 16 e arcos menores com barra 

chata de 30mm. A guirlanda tem 0,80m de largura e um miolo 

de 1,60m de diâmetro. A estrutura de ferro deverá ser 

revestida por tela tipo mosqueteiro em aço galvanizado 

maleável na cor cinza. Toda a estrutura ferro e telinha deverá 

receber pintura com tinta automotiva na cor verde escuro. O 

revestimento de toda a peça deverá ser com festões 

aramados com medida de 2,70m de comprimento x 0,30m de 

diâmetro na cor verde escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

25.1.2 
Aquisição e instalação de ramas de folhagens trepadeiras tipo 

heras artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de 
Unidade 500 R$ R$ 
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comprimento x 0,20m de largura para sobrepor sobre os 

festões nas guirlandas (Conforme Memorial Descritivo) 

25.1.3 

Reforma e instalação de meia bolas natalinas em fibra de 

vidro com efeito porcelana medida de 0,33m de diâmetro na 

cor vermelho escuro efeito cromo. Prever modo de fixação 

junto a guirlanda. (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 100 R$ R$ 

25.1.4 

Reforma e instalação de meia bolas natalinas em fibra de 

vidro com efeito porcelana medida de 0,20m de diâmetro na 

cor vermelho escuro efeito cromo. (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 200 R$ R$ 

25.1.5 

Aquisição e instalação de laços duplos decorativos aramados 

e estruturados com 2,00m de comprimento e medidas 

conforme imagem de referência. O laço deverá ser executado 

com ferro 3/8 com revestimento de toda a ferragem com 

isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 
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25.1.6 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de elementos decorativos em formato de estrela de 

5 pontas (existentes) de ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com 

medida de 3,00m de diâmetro x 0,20m de profundidade. É de 

responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e 

estética do elemento decorativo. Prever a pintura em zarcão e 

acabamento com pintura automotiva na cor dourado 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

25.1.7 

Reforma, substituição de material, pintura e instalação de um 

papai-noel (existente) com medida de 3,00m de altura da base 

ao topo do elemento decorativo conforme a imagem de 

referência. O Papai Noel deverá ser fixado por meio de sapata 

rasa de concreto de 1,50 m x 1,50 m x 0,15m. A pintura 

(acabamento) será executada primeiramente em fundo fosco, 

com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em 

cores conforme imagem de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo alto brilho para maior durabilidade da peça 

Unidade 1 R$ R$ 
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(Conforme Memorial Descritivo) 

26 AVENIDA DAS HORTÊNSIAS - BANCO SICOOB ATÉ RÓTULA HOTEL ALPESTRE R$ 

26.1 DECORAÇÃO 

26.1.1 

Aquisição e instalação de elementos decorativos de árvores 

natalinas com medida de 3,00m de altura x 0,30m de 

profundidade. É de responsabilidade da contratada prever 

uma estrutura interna da peça de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. O 

pinheiro deverá ser cortado em chapas de terciado de 

aproximadamente 25mm (vetores e dimensões para corte 

fornecidos pela decoradora) completamente 

impermeabilizados e com pintura em stain ipê (conforme 

imagem de referência). As partes translucidas do pinheiro 

(duas faces) deverão ser de chapas de acrílico leitoso com 

filtro difusor e deverão receber iluminação interna. A 

contratada deverá solicitar a arte do corte digital junto à 

decoradora (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 9 R$ R$ 

26.1.2 Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e Unidade 18 R$ R$ 
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instalação de elementos decorativos árvores natalinas 

(existentes) com medida de 2,50m de altura x 0,30m de 

profundidade. É de responsabilidade da contratada prever 

uma estrutura interna para a peça de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. 

Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura 

automotiva na cor dourado (Conforme Memorial Descritivo) 

26.1.3 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de elementos decorativos em formato de estrela de 

5 pontas (existentes) de ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com 

medida de 3,00m de diâmetro x 0,20m de profundidade. É de 

responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e 

estética do elemento decorativo. A estrela deverá ser cortada 

em chapas de terciado de aproximadamente 50mm (vetores e 

dimensões para corte fornecidos pela decoradora) 

completamente impermeabilizados e com pintura em stain ipê 

(conforme imagem de referência). As partes translucidas do 

Unidade 11 R$ R$ 
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pinheiro (duas faces) deverão ser de chapas de acrílico leitoso 

e filtro difusor e deverão receber iluminação interna. A 

contratada deverá solicitar a arte do corte digital junto à 

decoradora (Conforme Memorial Descritivo) 

26.1.4 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de elementos decorativos estruturas em formato de 

estrela 5 pontas (existentes) em estrutura de ferro tipo 

cantoneira 1/8 x 5/8” com medida de 2,50m de diâmetro x 

0,20m de profundidade. É de responsabilidade da contratada 

prever uma estrutura interna da peça de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. 

Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura 

automotiva na cor dourado (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 22 R$ R$ 

27 RÓTULA EXPOGRAMADO R$ 

27.1 DECORAÇÃO 

27.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e 

instalação de elementos decorativos de árvores natalinas 

(existentes) com medida de 3,00m de altura x 0,30m de 

Unidade 8 R$ R$ 
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profundidade. É de responsabilidade da contratada prever 

uma estrutura interna e fixação da peça no canteiro de modo 

que se tenha estabilidade, segurança e estética do elemento 

decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com 

pintura automotiva na cor dourado (Conforme Memorial 

Descritivo) 

27.1.2 

Aquisição, confecção e instalação de flâmulas de chapa de 

folhas de flandres pintadas em vermelho escuro 1,50m x 

0,70m, com serigrafia dourada, com os dizeres alternados, 2 

com logotipo “Natal Luz” e 2 com logotipo “Gramado” a serem 

fixadas nos mastros, por estrutura de metal em “L” e ter a 

parte inferior recortada em “V” inverso. A arte deverá ser 

fornecida pela autora do projeto (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

27.1.3 

Aquisição e instalação de mastros de 4,00 m de altura com 

adaptador de ferro para receber/fixar as flâmulas (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 4 R$ R$ 

28 ENTRADA 1 EXPOGRAMADO R$ 
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28.1 DECORAÇÃO 

28.1.1 

Aquisição e instalação de base em formato retangular com 

dimensões de 3,60m x 2,00 m (tablado) em madeira para a 

instalação dos elementos decorativos anjos. A base deverá 

ser em madeira de pinus elliottii aplainado e lixado com 

pintura stain ipê. A contratada deverá prever a adequação do 

tablado ao desnível do piso, para fixação dos anjos (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

28.1.2 

Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e 

instalação de uma estrutura de anjo (existente) com medida 

de 3,00m de altura x 0,83m de diâmetro em estrutura de ferro 

com vestido plissado em chapa de ferro tipo aço corten. 

Prever a pintura automotiva com acabamento acetinado na 

cor vermelho escuro com acabamento pintura dourada e 

verniz automotivo (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

28.1.3 

Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e 

instalação de uma estrutura de anjo (existente) com medida 

de 2,50m de altura x 0,70m de diâmetro em estrutura de ferro 

Unidade 1 R$ R$ 
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com vestido plissado em chapa de ferro tipo aço corten. 

Prever a pintura automotiva com acabamento acetinado na 

cor vermelho escuro com acabamentos em pintura dourada e 

verniz automotivo (Conforme Memorial Descritivo) 

28.1.4 

Manutenção, pintura e instalação de estrelas côncavas 

(existentes) em estrutura em aço cortem de 0,5mm com 

medida de 1,50m de diâmetro “ponta a ponta” da estrela. A 

pintura da estrela deverá ser em vermelho escuro e com 

acabamento verniz automotivo. As estrelas deverão ser 

fixadas no canteiro. É de responsabilidade da contratada 

prever a instalação e fixação das estrelas no canteiro de modo 

que se tenha segurança, estabilidade e estética (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 3 R$ R$ 

29 SUBIDA 2 EXPOGRAMADO R$ 

29.1 DECORAÇÃO 

29.1.1 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de elementos decorativos em formato de estrela de 

5 pontas (existentes) de ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com 

Unidade 3 R$ R$ 
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medida de 3,00m de diâmetro x 0,20m de profundidade. É de 

responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

da peça e fixação nos canteiros de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. 

Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura 

automotiva na cor dourado (Conforme Memorial Descritivo) 

30 EXPOGRAMADO - FESTA DA COLÔNIA R$ 

30.1 DECORAÇÃO 

30.1.1 

Aquisição e instalação de painéis de 3,84m x 1,84m de lona 

impressa com estrutura em sarrafo, solicitar arte dos painéis 

para a decoradora Aline Herrmann (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 3 R$ R$ 

30.1.2 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de guirlandas de 0,45 m(existentes), substituição 

dos tecidos do laços por tecido xadrez conforme referência. O 

laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de 

toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro 

e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

Unidade 2 R$ R$ 
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0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

30.1.3 

Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e 

instalação de guirlandas de 1,30 m (existentes), substituição 

dos tecidos do laços por tecido xadrez conforme referência. O 

laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de 

toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro 

e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex 

(Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 3 R$ R$ 

30.1.4 

Aquisição e instalação de casa de passarinho em madeira 

pintadas em vermelho acabamento acetinado e o telhado em 

patina de branco nevado, conforme medidas e imagem de 

referência. As casas deverão receber arranjos de natal com 

02 galhos de azevinho e 01 pinha (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Conjunto 1 R$ R$ 

30.1.5 
Aquisição e instalação de lampiões em madeira pintadas em 

stain ipê conforme medidas e imagem de referência. 0s 
Conjunto 3 R$ R$ 
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lampiões deverão receber arranjos de natal e lâmpadas em 

formato de velas, os arranjos terão 02 galhos de azevinho e 

01 laço de fita vermelha (Conforme Memorial Descritivo) 

30.1.6 

Adquirir e instalar peças de festão de 0,20 m nos apoios do 

telhado conforme imagem de referência medindo 5,00 m cada 

uma (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

31 ENTRADA 2 EXPOGRAMADO R$ 

31.1 DECORAÇÃO 

31.1.1 

Manutenção, reforma, pintura e instalação de quebra-nozes 

(existentes) em fibra de vidro medindo 3,50m de altura. Prever 

pintura de todas as peças em pintura automotiva auto brilho 

nas cores em que as peças se encontram (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

32 SUBIDA 2 EXPOGRAMADO R$ 

32.1 DECORAÇÃO 

32.1.1 

Manutenção, reforma, pintura e instalação de um papai-noel 

(existente) em fibra de vidro medindo 3,00m de altura x 

1,20m. Prever pintura de toda a peça em pintura automotiva 

Unidade 1 R$ R$ 
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auto brilho nas cores em que a peça se encontra (Conforme 

Memorial Descritivo) 

32.1.2 

Manutenção, reforma, pintura e instalação de uma base 

(existente) medindo 1,80m de diâmetro x 0,20m de altura com 

pintura automotiva cor marrom escuro com movimento circular 

lento (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

32.1.3 

Aquisição e instalação de saco tipo pochete em tecido de 

veludo na cor azul escuro medindo 0,45m de altura x 0,30m 

de largura. Providenciar enchimento em fibra para dar volume. 

Como acabamento aquisição e instalação de cordão de 

finalização para cortinas (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

32.1.4 

Aquisição e instalação de 15 metros de cordão de Santo 

Antônio de 20mm na cor dourado para contornar toda a 

cintura do papai-noel (Conforme Memorial Descritivo) 

Metro 15 R$ R$ 

32.1.5 

Manutenção, reforma, pintura e instalação de quebra-nozes 

(existentes) em fibra de vidro medindo 2,10m de altura. Prever 

pintura de toda a peça em pintura automotiva auto brilho nas 

cores em que a peça se encontra (Conforme Memorial 

Unidade 2 R$ R$ 
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Descritivo) 

32.1.6 

Manutenção, reforma, pintura e instalação de bases de 

quebra-nozes (existentes). Prever pintura de toda a peça em 

pintura automotiva auto brilho nas cores em que a peça se 

encontra (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

32.1.7 
Aquisição e instalação de festão de 30cm para decoração do 

pergolado (Conforme Memorial Descritivo) 
Metro 4 R$ R$ 

32.1.8 
Aquisição e instalação de ramos de azevinho e luzes de natal 

para decoração do pergolado (Conforme Memorial Descritivo) 
Unidade 20 R$ R$ 

33 PRAÇA DA VÁRZEA GRANDE R$ 

33.1 DECORAÇÃO 

33.1.1 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de uma base 

medindo 5,00m de diâmetro confeccionada com ferro tubo 

retangular 0,10m altura x 0,05m largura conforme imagem 

ilustrativa. Sobre a base deverá ser instalado tela hexagonal 

tipo galinheiro galvanizada. A estrutura de ferro e a tela 

deverão receber pintura com tinta automotiva de alto brilho na 

cor verde escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 
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33.1.2 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de bolas natalinas 

medindo 2,00m de diâmetro confeccionadas em fibra de vidro 

com efeito tipo porcelana. A pintura das peças deverá ser com 

tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. Como 

acabamento, a peça deverá receber adesivo vinílico de 

recorte tipo oracal na cor dourado com efeitos conforme 

imagem ilustrativa (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 5 R$ R$ 

33.1.3 

Aquisição e instalação de bolas natalinas medindo 2,00m de 

diâmetro confeccionadas em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana com pintura automotiva de alto brilho nas cores 

vermelho escuro, verde escuro e dourado (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 5 R$ R$ 

33.1.4 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de bengala 

decorativa com medida de 7m de altura, confeccionado com 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças decorativas 

deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas cores verde 

escuro e vermelho escuro (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

33.1.5 Reforma, manutenção, pintura e instalação de bengala Unidade 1 R$ R$ 
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decorativa com medida de 6,50m de altura, confeccionado 

com fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças 

decorativas deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas 

cores verde escuro e vermelho escuro (Conforme Memorial 

Descritivo) 

33.1.6 

Reforma, manutenção, pintura e instalação de bengala 

decorativa com medida de 6,00m de altura, confeccionado 

com fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças 

decorativas deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas 

cores verde escuro e vermelho escuro (Conforme Memorial 

Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 

34 PRAÇA DO ROTARY R$ 

34.1 DECORAÇÃO 

34.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 3,00m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

Unidade 5 R$ R$ 
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elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência (Conforme Memorial Descritivo) 

34.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 2,50m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 5 R$ R$ 

35 ROTULA DOS BOMBEIROS R$ 

35.1 DECORAÇÃO 

35.1.1 Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e Unidade 5 R$ R$ 
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instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 3,00m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência (Conforme Memorial Descritivo) 

35.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de pinheiros bipartidos natalinos grandes 

(existentes) com medida de 2,50m de altura. As peças são 

bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação 

elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é em fibra de vidro em alto relevo com 

acabamento tipo porcelana. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde escuro, 

vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

Unidade 5 R$ R$ 
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referência (Conforme Memorial Descritivo) 

36 PÓRTICO LAGO NEGRO R$ 

36.1 DECORAÇÃO 

36.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura nas 

cores originais e instalação de quebra-nozes de 2,10 m de 

altura existentes (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

36.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de bases dos quebra-nozes existentes (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

36.1.3 
Aquisição e instalação de festão de 20cm nos espelhos do 

telhado (Conforme Memorial Descritivo) 
Metro 12 R$ R$ 

36.1.4 
Aquisição e instalação de ramos de azevinho (Conforme 

Memorial Descritivo) 
Unidade 60 R$ R$ 

37 PÁTIO DO LAGO NEGRO R$ 

37.1 DECORAÇÃO 

37.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de bailarina existente, com medida de 2,93m de 

altura (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 1 R$ R$ 
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38 CANTEIRO DO LAGO NEGRO R$ 

38.1 DECORAÇÃO 

38.1.1 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura nas 

cores originais e instalação de quebra-nozes de 2,10 m de 

altura existentes (Conforme Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

38.1.2 

Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de bases dos quebra-nozes existentes (Conforme 

Memorial Descritivo) 

Unidade 2 R$ R$ 

TOTAL DECORAÇÃO R$ 

 

ILUMINAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

TOTAL 

QTD P/ 

AQUISIÇÃO 
UNIDADE 

MÃO DE 

OBRA 

UNITÁRIO 

MÃO 

DE 

OBRA 

TOTAL 

MATERIAL 

AQUISIÇÃO 

UNITÁRIO 

MATERIAL 

AQUISIÇÃO 

TOTAL 

TOTAL 

1 
Lampadas C7 para uso 

externo, E12,0,5w, 2700K,220V 
4080 2040 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

2 Poste colonial com 1,80m de 2 2 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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altura, pintados com tinta 

esmalte sintético acabamento 

acetinado na cor preto fosco, 

com lampada de filamento 

led,3000k, 220v - Casa do 

Papai Noel 

3 

Poste colonial com 1,80m de 

altura, pintados com tinta 

esmalte sintético acabamento 

acetinado na cor preto fosco, 

com lampada de filamento 

led,3000k, 220v - Rótula 

Borges de Medeiros x Avenida 

das Hortênsias 

4 4 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

4 
Braço de metal pra projetor na 

cor preta 
40 10 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

5 Cabo 4x6mm² 20 20 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

6 Cabo pp 2x1.5mm² 1kv 8720 8720 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 
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7 Cabo pp 2x2.5mm² 1kv 1400 1400 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

8 Cabo pp 4x10mm² 60 60 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

9 
Calha slim , de led 20W T8 

6500k 
20 10 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

10 

Cascata de led 400 leds branco 

quente 2700k(branco frio),cabo 

cristal ou branco, 32W,220V, 

comprimento de 700x60cm, 

para USO EXTERNO, com tres 

caidas de luz diferentes 

600 600 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

11 

Cascata de led branco quente 

3000k,cabo cristal ou branco, 

32W,220V, comprimento de 

7mx0,60m, para USO 

EXTERNO, com tres caidas de 

luz diferentes 

312 312 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

12 CD para 08 disjuntores dim 11 11 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

13 Conjunto de lampadas C7 para 100 100 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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uso externo com 20 lampadas 

cada jogo,soquete E12 com 

espera para fixaçao 8W,220V , 

branco quente 3000k, 

espaçamento entre soquetes 

48cm, cabo preto,comprimento 

total conjunto 10 metros, 

acompanhando cabo de 

ligaçao, conexao entre macho 

e femea rosqueado 

14 
Cordao de Led 100 leds para 

uso externo,10w,220V, 3000k 
264 264 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

15 

Cordao de Led 100leds para 

uso externo,80w,220V, 

6500k(branco frio) 

1620 1620 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

16 

Cordao de Led 100leds para 

uso externo,8w,220V, 

3000k(branco quente), 

240 240 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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17 

Cordão de leds estáticos ( 100 

leds),8W, PARA USO 

EXTERNO,LUZ 3000k E CABO 

BRANCO, 220V 

822 822 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

18 

Cordão de leds estáticos ( 100 

leds),8W, PARA USO 

EXTERNO,LUZ 3000k E CABO 

VERDE, 220V 

8154 8154 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

19 

Cordão de leds estáticos ( 100 

leds),8W, PARA USO 

EXTERNO,LUZ VERMELHO E 

CABO VERDE, 220V 

280 280 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

20 

Cordão de leds estáticos ( 100 

leds),cabo verde led branco frio 

(6500k) 

100 100 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

21 

Cordão de leds estáticos ( 100 

leds),cabo e verde led 

vermelho 

200 200 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 
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22 

Cordão de leds estáticos (100 

leds),8W, PARA USO 

EXTERNO,LUZ 6500k (branco 

frio)E CABO VERDE, 220V 

840 840 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

23 

Cordão de leds estáticos (95 à 

100 leds),(comprimento 

aproximado 10m),8W,Para uso 

externo cabo branco ,led 

Branco frio 

2 2 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

24 
Embutido AR111, com lampada 

AR111,12W,220V, 24º 
4 4 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

25 
Embutido de led 25W,3000k 

220V QUADRADO 
3 3 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

26 Estrobo de fixaçao 6W,220V 1010 800 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

27 
Exaustor/ventilador centrifugo 

2CV, 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

28 
Filtro difusor e-color #250 half 

white diffusion tipo ROSCO 
210 210 m² R$ R$ R$ R$ R$ 
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29 
Lampada bolinha G45 15w,e27 

220V 
104 104 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

30 
Lampada bolinha G45 3w,e27 

220V, 2200k 
68 68 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

31 
Lampada bolinha G45 

4,8w,e27 220V 
8 8 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

32 
Lampada filamento de led 

4W,220V E27,2200K 
50 50 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

33 
Lampada led 15w,2700k,e27 

220V 
37 37 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

34 

Lustre 08 braços estilo 

provençal com 8 lampadas de 

led 9W, 3000k ,220V com 

cupulas cor 

1 0 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

35 

Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com 

unidade de corte para 220V em 

2m (60 lâmpadas). 

5492 5492 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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36 

Mangueira de LED Neon 

220V(120leds por metro), cor 

AMARELO Alto brilho. 

1040 1040 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

37 

Mangueira de LED Neon 

220V(120leds por metro), cor 

Branco quente Alto brilho. 

12 12 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

38 

Mangueira de LED Neon 

220V(120leds por metro), cor 

Verde Alto brilho. 

20 20 Metro R$ R$ R$ R$ R$ 

39 

Motor monofasico 2CV,220V 

04 polos ,60hz, IP66 Baixa 

Rotaçao 

2 0 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

40 
Quadro de comando, 

300x300x200mm 
3 3 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

41 
Quadro de comando, 

300x300x200mm 
5 5 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

42 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, 
1 1 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 
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43 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, 
2 2 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

44 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, ip65 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

45 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, ip65 
8 8 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

46 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, ip65 
1 1 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

47 
Quadro de comando, 

300x300x200mm, ip65 
1 1 Conjunto R$ R$ R$ R$ R$ 

48 
Quadro de comando, 

300x300x200mm. 
2 2 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

49 
Quadro de comando, 

400x400x200 ip65 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

50 
Quadro de comando, 

400x400x200, ip65 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

51 
Quadro de comando, 

400x400x200, ip65 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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52 
Quadro de comando, 

400x400x200, ip65 
1 1 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

53 

Refletor de 400w IP65,220V , 

completo com reator e lampada 

de 400w vapor de sodio 

30 30 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

54 

Refletor de 400w IP65,220V , 

completo com reator e lampada 

de 400w vapor metalico branca 

6 6 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

55 

Refletor de 400w IP65,220V , 

completo com reator e lampada 

de 400w vapor metalico 

VERDE 

14 14 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

56 
Refletor led slim IP65, 100W, 

3000K,220V, 
46 25 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

57 

Refletor led slim IP65, 100W, 

3000K,7800lm,220V, 

dimensoes 217x210x47 

260 200 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

58 Refletor led slim IP65, 10W, 80 30 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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3000K,220V 750lm,dimensoes 

85x122x35 

59 
Refletor led slim IP65, 10W, 

3000K,750lm,220V, 
35 35 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

60 

Refletor led slim IP65, 10W, 

3000K,750lm,220V, dimensoes 

85x122x35mm 

646 350 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

61 
Refletor led slim IP65, 50W, 

3000K,220V. 
99 60 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

62 

Refletor led slim IP65, 50W, 

3000K,3520lm,220V, 

dimensoes 170x165x40 

380 200 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

63 
Refletor led slim IP65, 50W, 

6500K,220V 
3 3 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

64 

Ribalta de led RGB, ip65, 24 

leds 3W,220V, DMX dimensões 

106x13x16cm. 

50 50 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

65 Soquete fixo , para lampada 149 149 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 
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E27 

66 
Soquete para lampada rosca 

e12 
4080 2040 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

67 
Soquete para lampada rosca 

e27 
118 118 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

68 
Spot de Led 

24º,3W,2700k,220V 
240 240 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

69 
Tomada de condulete com 

caixa de sobrepor 2P+T 20A, 
26 26 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

70 
Tubo de Led Snowfall, 

50cm,4w,220V, uso externo 
180 180 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

71 
Tubo de Led Snowfall, 80 

cm,4w,220V, uso externo 
890 500 Unidade R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL ILUMINAÇÃO R$ 

 

 

TOTAL DECORAÇÃO + ILUMINAÇÃO R$ 
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Constatada divergência entre o valor da soma da planilha da proposta 

apresentada e o valor global informado, será válido o menor valor. 

 

Outrossim, declara que: 

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive 

leis sociais) materiais, transportes, equipamentos de proteção individual, seguros, 

impostos e demais encargos necessários à perfeita execução dos serviços;  

b) concorda em manter a validade desta proposta por um período de 60 

(sessenta) dias;  

c) que está CIENTE DE TODAS ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL 

E SEUS ANEXOS e que sua proposta comercial atende ao exigido. 

 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso 

da empresa supracitada, observadas as condições do Edital.  

 

 

___ (localidade) ___, em ___ de ___ de _____ . ___  

 

 

 

_______________(assinatura) 

______________ (nome por extenso) 

_____________ (cargo) 


