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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA, 

COMPREENDENDO: o fornecimento, montagem e desmontagem de árvores natalinas, 

Presépio e esculturas, para ornamentação natalinas dos prédios e logradouros do Município de 

Igarapé - Açu, tendo como base o processo administrativo n°. 267/2018. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição dos Serviços Und Quant. 

 

 

01 

Árvore de 11m de altura e 1m de estrela,  árvore revestida em micro 

lâmpadas , toda circulada em todo seu comprimento em led 3D. 

Confeccionada em ferro tubular e vergalhões no formato de cone, 

utilização de 100 m de cabos 10 mm sendo 2 vias para conectar ao 

poste de energia mais  próximo e uso de reator para acionamento 

automático. 

Und 01 

 

 

02 

Árvore de 4,5m de altura e estrela de 50cm de altura, árvore 

revestida em micro lâmpadas, toda circulada em todo seu 

comprimento em led 3D. Confeccionada em ferro tubular e 

vergalhões no formato de cone, utilização de 60 m de cabos 10 mm 

sendo 2 vias e  reator para acionamento automático. 

Und 03 

 

 

03 

Árvore de 2,5m de altura e estrela de 50cm de altura revestida em 

micro lâmpadas, toda circulada em todo seu comprimento em led 

3D. Confeccionada em ferro tubular e vergalhões no formato de 

cone, utilização de 20 m de cabos 10 mm sendo 2 vias e  reator para 

acionamento automático. 

Und 20 

 

 

04 

Decoração natalina confeccionadas em ferro barra chata ½  verso  

1/8  de tamanho 1,5m, revestidos em fita led 3D, dentre as decoração 

deverá haver ( Anjos, José, Maria, Menino Jesus, sinos, laços, reis 

magos, carneiros, estrela, vacas, papai noel, renas e etc..).  

Und 100 

 

 

05 

Cenário do presépio natalino contendo: 1 barraca em compensado 

medindo 3x3 com 2,2 m de altura revestida em palha, tecidos, micro 

lâmpadas, decoração de fundo que retrate uma gruta,  personagens 

retratando o nascimento do menino Jesus  medindo de 60cm  á 40cm 

de altura com  no mínimo 16 personagens confeccionados em gesso.  

Und 01 

06 Aplicação de cascata do tipo micro lâmpadas M 300 

 

3-  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1- A prestação dos serviços de decoração natalina objeto deste certame deverá ocorrer no 

mercado municipal Gidalti Alves de Almeida ( Mercado Velho), Praça Nações Unidas e 
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Canteiro Central sede do  município de Igarapé - Açu, e deverá ter inicio no prazo de 24 hs 

após comunicação formal através de Requisição de autorização de serviço. 

 

3.2- A empresa deverá concluir os trabalhos de montagem das decorações no prazo máximo 

de 3 (três) dias, a contar do recebimento da ordem de início de serviço e a desmontagem da 

estrutura após o dia 06 de janeiro de 2019. 

 

3.3-  Arcar com todos os custos de montagem e desmontagem de todos os equipamentos, 

inclusive transporte para retirada dos mesmos, assim como de todas as despesas de transporte, 

instalação, encargos trabalhistas, hospedagem e alimentação da equipe de apoio. 

 

3.4- Os serviços deverão ser recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

3.5- Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dois) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

3.6 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 

consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 

Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 

(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.4 deste 

Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-11-26T16:28:17-0300




