
 PROJETO “NATAL POÇOS DE LUZ” - 2019

1 - COMPLEXO CULTURAL DA URCA

FACHADA PRAÇA GETÚLIO VARGAS:

- Serão instalados nos beirais (todos os beirais em volta de toda a urca) - Cascata 150
leds  branco quente blindado 4  x  0,75  m fio  reto,  transparente,   que deverão ser
ligados  em  pontos  determinados  pelo  DME  com cabo  PP  2  x  2,5  mm com  tubo
corrugado de ½ para proteção da fiação elétrica que será instalada no chão;

-02 (dois) anjos aramados de 2,90 de altura, 1,06 m de comprimento e 1,35 de largura
na entrada principal que deverão ser ligados em pontos determinados pelo DME com
cabo PP 2 x 2,5 mm com tubo corrugado de ½ para proteção da fiação elétrica que
será instalada no chão; 
 
- Será instalada na entrada principal  1 (uma) Guirlanda com diâmetro 1,55 decorada
com  fita  de  veludo  vermelha,  led  branco,  micro-lâmpadas  incandescentes,  bolas
douradas e laço em fibra 0,60 metros de largura em fibra de vidro que será instalada
na entrada principal da URCA, acima do telhado da entrada principal, que deverão ser
ligados  em  pontos  determinados  pelo  DME  com cabo  PP  2  x  2,5  mm com  tubo



corrugado de ½ para proteção da fiação elétrica que será instalada no chão;

- Serão instalados na entrada interna da urca 2 vasos aramados de led tipo “topiara”
com 2,20 metros de altura e 0,75 de diâmetro com cachepot.

1.3 - FACHADA AVENIDA JOÃO PINHEIRO:

-Árvores decoradas com mangueiras de LED em seus troncos: Consiste na instalação
de mangueira de LED, na cor branco quente, de 13 mm de 36 leds, 220 V, nos troncos
e ramificações das árvores, em toda circunferência das árvores, no sentido vertical
dos troncos, as mangueiras poderão ser presas por abraçadeiras de nylon, arames ou
fios rígidos isolado, deverão ser previstos 100 (cem) metros de mangueira por árvore,
totalizando 04 (quatro) árvores. O ponto de conexão será indicado pelo DME.
A conexão elétrica deverá ser realizada na parte superior das árvores.

TOTAL:  04  ROLOS  DE  MANGUEIRA  DE  LED  BRANCO  QUENTE,  TOTALIZANDO  400
METROS DISTRIBUÍDOS 100 M EM CADA ÁRVORE. 

Observação: Medida aproximada da fachada 467 (quatrocentos e sessenta e sete )
metros  lineares  que  deverão  ser  afixados  sem  pregos  e  parafusos.  Esta  medida
compreende  a  fachada  tanto  da  Praça  Getúlio  Vargas  quanto  da  Avenida  João
Pinheiro e a lateral da biblioteca.

TOTAL: 102 CAIXAS DE 150 LEDS BRANCO QUENTE BLINDADO 4X 0,75 M FIO RETO 

Ficus localizados na URCA

 



2 - PRAÇA GETÚLIO VARGAS (RELÓGIO FLORAL)

-Iluminação do jatobá:  Serão instalados  cordões  de lâmpadas de led   base  E27,
temperatura  de  cor  de  2000   a  3000  K  (branco  quente  –  Potencia  de  3  a  5  W
aproximadamente)  por toda a  copa da árvore de no mínimo de 2.500 metros  de
festão cordão paralelo 2x1,5mm, cor verde,  bocal E27 100 metros,  1 lâmpada por
metro, potência máxima 1500 W. O ponto de conexão será indicado pelo DME.

- Substituição pelo DME das lâmpadas metálicas por lâmpadas coloridas  (verde)
Observação: 

• O Jatobá da Praça Getúlio Vargas mede aproximadamente 30 (trinta) metros de
altura,  deste  modo,  a  empresa  contratada  para  instalação  deverá  utilizar
equipamento tipo cesto aéreo ou similar para executar o serviço, funcionário
qualificado com certificado para operá-lo;

• Caso o contratante tenha lâmpada translúcida E27 15 W branco quente poderá
ser utilizada em substituição à lâmpada de led citada acima.

• Os  serviços  deverão  compreender  a  instalação,  manutenção  e  retirada  dos
materiais.



3-RELÓGIO FLORAL

- Instalação de  10  Cascatas  150 leds branco quente blindado 4 x 0,75 m fio reto,
branco, sendo instalado de baixo para cima, no sentido fora para dentro, em torno do
relógio floral, sendo que no ponto maior, será anexado junto, um Festão de led com
80  leds  Flashing,  mornos,  fio  cristal,  blindado,  a  cada  0,50  cm  de  distância,
preenchendo os vãos das cascatas, totalizando 50 unidades.

Observação: Diâmetro do Relógio Floral: 25 m

4 - ESTAÇÃO MOGYANA – FEPASA 



- Serão instalados 20 projetores de led verde de 100 W direcionáveis nas árvores do
pátio interno, voltados para a mata, sendo instalados no chão (iluminação de baixo
para cima – já temos em estoque).

-  Serão  instalados  Cordão  100  LED blindado  branco  quente,  fio  verde  ,  8  m  nas
tesouras/estruturas de ferro do lado interno do prédio, sendo 04 (quatro) caixas de
cordão por mão francesa;

-  A  instalação  deverá  ser  da  seguinte  forma:  Pátio  interno:  18  mãos  francesas.
Externo: 15 mãos francesas, incluindo as 4 mão francesas da cobertura de entrada
(Toldo),  portanto  serão  utilizadas  132 caixas  de  Cordão  100  LED blindado branco
quente, fio verde, 8 m. 

–  Cascata apenas nos beirais  –  216 metros lineares num total  de 54 (cinquenta e
quatro) caixas de cascata 150 leds branco quente blindado 4 x 0,75 m fio branco,
reto , que serão instaladas em todos os beirais do prédio.

-01 rolo de mangueira 100 metros, branco quente no Ficus no pátio interno. 

-Instalação no pátio interno (25,70 x 6,40) principal da Estação Mogyana Cascata 150
leds branco quente blindado 4 x 0,75 m fio reto, com espaçamento de 20 cm entre as
fileiras.  As cascatas deverão ser instaladas nos caibros, de forma a não usar pregos.
Optar por um material  da mesma cor da madeira.  Serão usados um total  de 204
peças.



-  Serão instalados na porta principal  da entrada do CIT  (centro de informação ao
turista) 2 vasos aramados de led tipo “topiara” com 2,20 metros de altura e 0,75 de
diâmetro com cachepot. 
 
-Instalação de cordões com 200 bolinhas RGB/ led fio verde colorida no entorno do
poste localizado no pátio interno da Fepasa (formato de árvore/cone). A fixação da
base da árvore deverá ser feita no chão. A ligação deverá ser feita na parte superior
da árvore/poste com relê fotoelétrico. (material do DME)

Observação:
-Os  cordões  de  bolinhas  para  a  árvore  interna,  deverão  estar  dispostos
uniformemente,  preenchendo totalmente o diâmetro do poste,  totalizando em 16
cordões de led pelo diâmetro.

-Deverá ser instalado uma cerca de madeira de 1,00 metro de distância da árvore/
cone;

5 - PRAÇA DOS IMIGRANTES (XADREZ)  

-  Serão  instalados  no  gramado,  2  ursos  aramados  com  led  branco  frio  e  touca
vermelha, sendo 1 tamanho G (altura de 3,20 – Comprimento 1,80 – largura 2,20) e
um urso M (altura 2,20 m – comprimento 1,25 m – largura 1,50 m)

-04 (quatro) pacotes de presente de fibra de vidro nas cores verde, vermelho (02 verde
e 02 vermelhos), medindo 1,50 de altura, comprimento de 0,90 cm e largura de 0,90
cm com pintura personalizada;



-04 (quatro) pacotes de presente de fibra de vidro nas cores rosa e azul (02 de cada)
medindo 1,20 de altura, 1,00 metro de comprimento e 1,00 de largura com pintura
personalizada;

-01 (uma) placa com os dizeres “Casa do Papai Noel” medindo 3,85 x 1,05 em fibra de
vidro para ser instalado como “portal de entrada” da Mogyana;

-02 (dois) “soldados de Chumbo”, de 2,05 de altura para serem instalado nas laterais
do portal da Mogyana; 

-6 (seis) bancos-bola com 0,90 cm de altura, com comprimento de 0,70 cm e largura
de 0,80cm;

-1  (uma)  gangorra  interativa  para  recreação  infantil  com  altura  de  1,00m,  com
comprimento de 3,57 cm e largura de 0,50 cm;

- 1 árvore de natal de fibra de vidro, com um escorregador,  sendo, 4,40 m altura,
comprimento 5,70 m, largura 2,60 m.

- 1 balanço com estrutura de ferro, com cadeirinhas em formato de bola de natal, com
altura de 2,35 m, comprimento 1,82m e largura de 3,5 m.

-4 (quatro) duplas de pacotes de presente com altura de 0,56 cm, com comprimento
de 0,49 cm e largura de 0,30 cm;

-2 (dois) trio de pacotes com 0,45 cm de altura, com comprimento de 0,50 cm e 0,47
cm de largura;

-1 (um) cavalo de brinquedo com 1,70 cm de altura, com comprimento de 1,90 cm e
0,70 cm de largura;

-1 (um) saco de presente com 1,44 cm de altura, com comprimento de 1,23 cm e
largura de 1,28 cm;

-3 (três) pacotes de presente de 0,50 cm de altura, com comprimento de 0,50 cm e
0,50 cm de largura, sendo 1 verde e 1 vermelho, e 1 azul;

-02  (duas)  renas  com  pedestal,  fibra  de  vidro  com  1,70  m  de  altura,  2,00  m  de
comprimento e 0,54 cm de largura;

-  1 avião natalino em fibra de vidro com um piloto de papai  noel,  com banco de
passageiro para crianças tirarem fotos, com altura de 2,17 m, comprimento 4,20 m, e
largura de 4,20 m. 



- 2 (dois) pacotes de presente em fibra de vidro com adesivo, de 0,70 cm de altura,
comprimento de 1,20 cm, largura 1,20 cm, na cor rosa.

- 2 (dois) pacotes de presente em fibra de vidro, de 1,20 de altura, comprimento de
1,20 m e largura 1,00, na cor vermelho.

-  2  (dois)  pacotes  de  presente  em  fibra  de  vidro  de  0,90  de  altura,  0,70  cm  de
comprimento e 0,70 de largura, na cor azul.

-  2 (dois)  pacote de presente redondo em fibra de vidro com adesivo, 0,80 cm de
altura, 1,20 de diâmetro, na cor verde.

-  2  (dois)  pacote  de  presente  em  fibra  de  vidro,  0,60  cm  de  altura,  1,60  de
comprimento, 1,00 de largura, 1 na cor vermelho e 1 na cor verde.

-  2  (dois)  pacote  de  presente  redondo em fibra  de vidro,  0,80  de  altura,  1,20  de
diâmetro, na cor azul com rosa.

- 2 (dois) pacote de presente redondo em fibra de vidro, 0,65 cm de altura,  0,80 cm de
diâmetro.

- 1 mini jardim com cogumelos e esquilo em fibra de vidro, com 1,05 m de altura.

 



-  Serão  instalados  na  paineira  da  Praça  dos  Imigrantes  unidades  aéreas  –  Bolas
vazadas  de 0,40  cm,  com leds branco frio  20  (vinte)  unidades,  Branco Quente  20
unidades  e  Azul  de  30  cm  20  (vinte)  unidades  .  A  conexão  será  na  rede elétrica
próxima ao local de instalação (Paineira).

-Instalação de cordão de led 100 LEDs Cor Roxa, Fixo fio verde tom m/mf 10 metros
blindado, nos 4 buchinhos redondos da praça dos imigrantes, onde serão instalados
em toda a copa. Serão utilizados 5 cxs por árvore, totalizando 20 cxs.

-Iluminar com projetor de led 100 W bivolt, RGB, instalado em um poste próximo da
máquina de asfalto que está localizada na Praça dos Imigrantes. 

Observação: 

Reforçar através do DME a iluminação na cor branco quente da Praça dos Imigrantes
além de melhorar a iluminação de cima para baixo.

6 - MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO   

- Medidas aproximadas do prédio do Museu fachada a ser decorada 38 (trinta e oito)
m lineares sendo 10 (dez) m de altura.



- 400 (quatrocentros) Stroball 6 W 220 V branco frio que deverão ser instalados abaixo
do corrimão de madeira, no guarda-corpo. Este equipamento deverá ser fixado fora
do casarão do Museu através de fixação de cabos de aço isolado sendo 456 m de
cabo de aço de diâmetro

- Será instalado na praça do museu o letreiro em fibra de vidro escrito  HO HO HO,
com alutra do “H” 1,90 de altura, 0,50 cm de comprimento, 2,20 de largura, sendo a
letra “O” 1,93 de altura, 0,50 cm de comprimento, 2,18 de largura.

7 - RUA JUNQUEIRAS DA MOGYANA ATÉ O PARQUINHO: 34 ÁRVORES.  

Trecho: Da Estação Mogyana até a Fonte Pedro Botelho (Leãozinho)

-Árvores enfeitadas com cordão de 100 LEDs Warm Fixo fio verde blindado m/mf 10
metros nos troncos e ramificações, sendo em média 7 cxs por árvore, totalizando 207
cxs.

OBS: 

-  5  árvores  grandes  perto  da  casinha  de  artesanato:   (sendo  que  3  serão
instalados cordões de 100 leds Branco quente e 2 árvores de branco frio. Serão
utilizados 20 cxs por árvore, totalizando: 100 cxs. OBS: Deverá ser instalado em
uma altura superior às outras.

Trecho: Rua Junqueiras (Plátanos), lateral Thermas Antônio Carlos (8 árvores) e Praça
Pedro Sanches (Plátanos)mais 8 árvores, serão instalados cordão de led 100 LEDs Cor
Roxa, Fixo fio verde tom m/mf 10 metros, blindado. Serão utilizados 10 cxs por árvore,
totalizando, 160 cxs num total.

Observação: Serão instalados 10 caixas, por árvores somente nas copas da árvores,
totalizando 160 cxs nas 16 (dezesseis) árvores.

Trecho: Junqueiras (Itaú) até a Rua Assis

-  Serão instaladas em cabos de aço de bitola 3/16 blindado ou encapado estrelas
sputnik de natal com leds em movimentos sequenciais e alternados, com 20 (vinte)
tubos. Efeitos fogos de artifício em leds para uso externo. Multi funções. Tubo com
revestimento  na  cor  branco  leitoso  e  leds  internos  na  cor  Branco  Quente/Warm.
Diâmetro  de  0,90  cm  bivolt,  sendo  10  estrelas  por  vão  totalizando  60  estrelas
distribuídas nos 13 vãos.)



8-  - PARQUINHO INFANTIL DARCY VARGAS

-As janelas deverão ser contornadas com mangueira de led branco quente;

-A  parte  inferior  do  trenzinho  (paralamas,  pára-choque,  gradis  e  rodas)  também
deverão ser contornadas com mangueira de led branco quente sendo usados 04 rolos
de mangueira branco quente;

-01(uma)  Figura  de  Papai  Noel  em  fibra  de  vidro,  escalando  de  frente,  pintura
personalizada,  medindo  2,00  m  de  altura  que  deverá  ser  instalado  na  lateral  do
trenzinho do Parque Infantil Darcy Vargas. 

9 - THERMAS ANTÔNIO CARLOS

-  Postes na frente do Hotel São Paulo, da entrada da Junqueiras (iluminação): será
reforçada a iluminação de sódio na fachada de entrada das Thermas; 

-Serão instalados nos galhos das 5 árvores mais frondosas entre a fonte do leãozinho
e as Thermas Antônio Carlos, cortina de 500 LEDS fixos, branco quente / Warm, fio
branco, comprimento de 3,00 x 2,50 m, bivolt, onde serão colocados nos galhos das
árvores sentido tronco / pontas, dando referência de uma cascata (árvore chorão).



- Árvore 1 – 42 peças
- Árvore 2 -  7 peças
- Árvore 3 – 7 peças
- Árvore 4 – 7 peças
- Árvore 5 – 18 peças
Total de peças: 81 peças
 

10 - COMPLEXO AQUÁTICO VEREADOR EDUARDO DE PAIVA (FONTE ITAÚ



- Manutenção das lâmpadas metálicas existentes no local (projetores).  A fiação será
utilizado cabo PP 2 x  2,5  mm com tubo corrugado de ½ para proteção da fiação
elétrica que será instalada no chão; DME

-Instalação de 100 LEDs Warm Fixo fio verde tom m/mf 10 metros, partindo da base
do coqueiro até aproximadamente 20 (vinte) metros respeitando à distância de 3 cm
entre os cordões totalizando 50 caixas, no coqueiro.

11 - PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA

- No pergolado serão instalados nos 21 (vinte e um) vãos Cascata 150 leds branco
quente blindado 4 x 0,75 m fio reto (distância de 10 cm de um vão para o outro) . Total
de caixas: 672 unidades.

SOLÁRIOS: 
- Instalação de 4 estrela banco com iluminação interna em cada gramado do solários,
num total de 8 peças.
  



-   Serão  instalados  no  corredor  central  da  praça  28  vasos  aramados  de  led  tipo
“topiara” com 2,20 metros de altura e 0,75 de diâmetro com cachepot,  que serão
instalados ao lados dos bancos.

-Na entrada principal do Parque José Affonso Junqueira,  serão instalados 02 (dois)
anjos aramados medindo 2,90 de altura por 1,06 de comprimento e 1,35 de largura,
que deverão ser contornados com (asa, aureola e manto) com cordão de led branco
frio, blindado fio transparente. A ligação será feita junto com a iluminação do parque,
os fios serão cobertos com mangueira corrugada e ligados nos pedestais dos postes
ornamentais Locar. Todos os pontos deverão ser ligados em pontos determinados e
liberados pelo DME com cabo PP 2 x 2,5 mm com tubo corrugado de ½ para proteção
da fiação elétrica que será instalada no chão;



-PONTES: 

- Instalação dos Pórticos das pontes, sendo:
4 na ponte do parque darcy vargas
4 na ponte que liga a Pedro Sanches
5 na ponta que liga o relógio floral

Observação:

As  conexões  serão  nas  redes  elétricas  próximas  aos  locais  de  instalação  e  todo
material utilizado na ligação será por conta da contratada.



12 - FONTE LUMINOSA

-Na  copa  dos  coqueiros  que  estão  localizados  no  entorno  da  fonte,  deverão  ser
iluminadas com 12 (doze) projetores instalados na metade do coqueiro para cima,
com lâmpadas HQI verde 100 W direcionados para a copa. 

- Instalar snow fall na borda da fonte, 80 unidades de tubos super led Warm dupla
face na dimensão de 50 cm,  que serão distribuídas intercalados a cada 20 cm na base
superior da fonte, sendo um mais baixo e um mais alto, totalizando 24 metros.

- Serão instalados cordões de 100 LEDs Warm Fixo, fio branco, m/mf 10 metros, em
torno da fonte, onde serão instalados formando uma cortina de aproximadamente
1,5 metros de altura, com espaçamento de 0,2 cm entre os fios, que terão que ser
presos no topo e na base, conforme referência da foto. Serão utilizados um total de
200 cxs para compor todo o entorno da fonte.

Snow fall - modelo



-  Serão  instalados  Cascata  150  leds  branco  quente  blindado  4  x  0,75  m fio  reto
instalados  nos  buchinhos  em  torno  da  fonte,  totalizando  8  (oito)  buchinhos.  As
cascatas serão instaladas de baixo para cima, sendo utilizado 2 unidades de cascata
para cada buchinho, totalizando 16 cxs.



13 - PRAÇA PEDRO SANCHES

Coreto:

-Todo  o  entorno  (árvores)  deverão  ser  iluminadas  com  HQI´S  verde;  sendo  os
pinheiros do lado da Av. Francisco Salles 16 projetores verde e 30 projetores de led
100 W verde.

-Instalação de 08 (oito) projetores de led 100 W bivolt,  temperatura de cor branco
quente, grau de proteção: IP65, ângulo de abertura de 30°, instaladas de baixo para
cima da cúpula do coreto; 

-Instalação de 50 caixas de cordão 100 LEDs Warm Fixo, fio branco, m/mf 10 metros
nas 08 (oito) colunas do Coreto e 40 (quarenta) caixas nos balaustres do guarda-corpo
em torno do coreto, mais 24 caixas nos gradis superior,  totalizando 114 cxs. 
-Na Platibanda de Vidro superior serão instalados 15 Cascatas 150 leds branco quente
blindado 4 x 0,75 m fio reto de dentro para fora, ficando estendido sobre os vidros,
além de mais 15 cascatas penduradas no vidro, conforme foto, totalizando 30 cxs.

-Árvore  de  Natal  gigante  ESTÁTICA  na  cor  verde:  Árvore  construída  em  estrutura
metálica,  tubular  25  x  25  mm e  20  x  20  mm, com poste  central  de  sustentação,
medindo  7,00  m de altura,  aproximadamente  2,85  de  diâmetro,  revestida  por  48
placas com lona verde e jogos de Led branco frio, com uma ponteira medindo 1,50 m



de  altura,  em  estrutura  metálica  e  contornada  com  mangueiras  luminosas.  Que
deverá  ser  instalada  à  esquerda  olhando de  frente  para  o  Monumento Minas ao
Brasil. 

-Substituição  das  lâmpadas  de  sódio  para  lâmpadas  de  HQI  verde  nas  principais
árvores (árvores do entorno do Coreto e árvores do entorno do busto do Dr. Antônio
Carlos de Andrada):DME

-Instalação nos 04 (quatro) Flamboyants em frente ao Palace Hotel de 300 peças de
snow fall de 80 cm sendo 75 (setenta e cinco) peças para cada árvore, obedecendo o
quantitativo por árvore. 



-Instalação de 100 LEDs Warm Fixo fio verde tom m/mf 10 metros, partindo da base
do coqueiros até aproximadamente 20 (vinte) metros respeitando à distância de 3 cm
entre os cordões totalizando 100 caixas, nos dois coqueiros da praça.

13.1 – PRAÇA PEDRO SANCHES-ÁRVORE EM FRENTE AO COMETA

- Na árvore localizada em frente ao antigo cometa, deverão ser instalados bolas de
cordão de led nas cores branco frio, banco quente e azul, sendo 25 unidades de cada
cor, totalizando 75 peças.



-No  entorno  (árvores)  que  rodeiam  o  busto  do  Dr.  Antônio  Carlos  deverão  ser
iluminadas com projetores  100 W verde (led), totalizando  42 unidades. Deverão ser
instalados na copa das árvores.

-Instalação de cordão de led 100 LEDs Cor Roxa, Fixo fio verde tom m/mf 10 metros
blindado, serão instalados em toda a copa da “jaboticabeira” (em frente da antiga
Viação Cometa), serão necessários 20 cxs.

-Serão  instalados  Cascata  150  leds  branco  quente  blindado  4  x  0,75  m fio  reto
instalados nos 40 buchinhos da Praça Pedro Sanches. As cascatas serão instaladas de
baixo  para  cima,  sendo  utilizado  2  unidades  de  cascata  para  cada  buchinho,
totalizando 80 caixas.



PALACE HOTEL 

Laterais do hotel:

Tunel: Serão utilizados conjunto / cordão com 4 x 100 leds para uso externo na cor
branco  quente  /  warm  com  fio  verde.  Extensão  de  40  metros  bivolt.  Total  a  ser
utilizado no túnel: 357 unidades (especificar a mão de obra da prestadora, como
montar)



- Arco de luz: Serão utilizados conjunto / cordão com 4 x 100 leds para uso externo na
cor branco quente / warm com fio verde. Extensão de 40 metros bivolt. Total a ser
utilizado no túnel: 72 unidades (somente instalação no local)

14 - RUA SÃO PAULO (ASSIS ATÉ PRAÇA PEDRO SANCHES)

-Árvores  serão  decoradas  com  mangueiras  de  LED  em  seus  troncos:  Consiste  na
instalação de mangueira de LED, na cor branco quente, nos troncos e ramificações
das árvores, em toda circunferência das árvores, no sentido vertical dos troncos, as
mangueiras poderão ser  presas por abraçadeiras de nylon, arames ou fios rígidos
isolado,  deverão  ser  previstos  200  (duzentos)  metros  de  mangueira  por  árvore,
totalizando 22 (vinte e duas) árvores, no total de 4.400 metros de mangueiras.
Serão também instalados 104 caixas de cordão de 100 led warm blindado, fio verde
10 m, nas 4 árvores das pontas da rua, sendo 26 cxs por árvore.
Nas outras 18 árvores restantes serão instalados 18 cxs por árvore, totalizando 324
caixas.
Também serão instalados de forma aleatória, Festão de LED com 80 leds, FLASHING
MORNOS, de fio cristal 72 unidades, e mais 72 unidades Festão de LED com 160 leds,
FLASHING MORNOS, de fio cristal, nas 4 árvores, localizadas nas esquinas da rua Assis
Figueiredo e Praça Pedro Sanches.
Para as demais 18 árvores serão instalados 216 unidades  Festão de LED com 80 leds,
FLASHING MORNOS, de fio cristal,  sendo 12 unidades por árvore e  216 unidades
Festão de LED com 160 leds, FLASHING MORNOS, de fio cristal,  sendo também 12
unidades por árvore.

O ponto de conexão será indicado pelo DME.
A conexão elétrica deverá ser realizada na parte superior das árvores.



Observação: 

A Rua São Paulo é composta por 22 (vinte dois) Ficus. 

A  conexão elétrica  será feita  na parte  superior  dos postes  de iluminação pública,
deverá ser previsto em média 20 mts de cabo paralelo 2 x 1,5 mm² por árvore, o
material de ligação será por conta da contratada. 

14-a - Rua São Paulo – Igreja Santo Antônio

- Instalar 9 projetores de led 100 W bivolt, temperatura de cor branco quente, grau de
proteção: IP65, ângulo de abertura de 30°, na extensão da fachada superior. Os locais
exatos serão identificados pela comissão do natal junto ao Conselho do Patrimônio. A
iluminação será permanente.

14.1 - RUA SÃO PAULO (ASSIS ATÉ A RIO GRANDE DO SUL)



   

-

Serão instalados 12  cordões de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, por árvore,
totalizando 36 cxs distribuídos igualmente nas 3 árvores.

15 - RUA ASSIS FIGUEIREDO

- Serão instalados cortinas de 500 leds fixo, branco quente, fio transparente, de 3,00 x
2,50 metros, uso externo, bivolt, diminuindo o espaço entre as quedas da cortina para
ficarem  mais  próximas,  e  as  mesmas  serão  instaladas  nos  34  vãos  de
aproximadamente 15 metros de extensão, nos cabos aço, já fixados no local. 

Três árvores da rua São Paulo



15.1 RUA ASSIS FIGUEIREDO – ÁRVORES DA LATERAL DA CASA CARNEIRO

Serão instalados 12  cordões de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, por árvore,
totalizando 36 cxs distribuídos igualmente nas 3 árvores.

16 - PRAÇA DOS MACACOS
  
- Nas 2 árvores que ficam localizada na esquina da Praça, na Rua Rio Grande do Sul
com a Rua Alagoas,  próximas a banca de jornal,  deverão ser  100 (cem) tubos de
snowfall de 1,00 m, 60 leds, bivolt de uso externo na cor azul.

- Na árvore Ipê localizado na esquina da Rua Barros Cobra com a Rua Rio Grande do
Sul, deverão ser instalados  bolas de cordão de led nas cores branco frio, banco
quente e azul, sendo 25 unidades de cada cor, totalizando 75 peças.

- Na árvore Cipreste localizada próxima à ponte, serão instalados 30 cxs de cordão de
100 led warm blindado, fio verde 10 m, na copa da árvore, conforme foto:



Observação: o  material  de  ligação  será  por  conta  da  contratada. A  fiação  será
utilizado cabo PP 2 x  2,5  mm com tubo corrugado de ½ para proteção da fiação
elétrica que será instalada no chão; 

Ponte: 

-  Serão instalados 4 rolos de mangueira de led branco quente de 100 metros, em
torno de toda estrutura da ponte, tanto na parte interna como externa, do quarda-
corpo. 

16.1 - PRAÇA DOS MACACOS-BALNEÁRIO MÁRIO MOURÃO

-  Instalação de  cortinas  profissionais  900 leds  branco quente /  warm white   fio
branco, fixa, com comprimento de 4,00 x 3,00 metros, 100 W, que serão instalados do
lado interno nas 18 (dezoito) portas, sendo 9 de cada lado, e nas 2 (duas) portas da
frente (laterais direita e esquerda). Serão utilizados no total de 20 caixas.



17 - BASÍLICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE

-  Compra de Presépio “Sagrada Família”  ADICIONAR DESCRIÇÃO DE CADA PEÇA

 Jesus na Manjedoura 

KG: 12 kg

ALTURA: 0,70 cm

LARGURA: 0,30 cm

PROFUNDIDADE: 0,30 cm

 Maria Ajoelhada 

KG: 20 kg

ALTURA: 1,25 m

LARGURA: 0,55 cm

PROFUNDIDADE: 1,00 m

José

 KG: 40 kg

ALTURA: 1,92m

LARGURA: 0,80m



PROFUNDIDADE: 0,70m

-  CONFECÇÃO  DE  UMA  MANJEDOURA  EM  MADEIRA  PARA  ABRIGAR  O  PRESÉPIO
(MENINO JESUS, MARIA E JOSÉ). COLOCAR FOLHAS DE COQUEIRO TANTO NA PARTE
INTERNA COMO EXTERNA DO TELHADO. CRIAR ILUMINAÇÃO CÊNICA. LOCAL EXATO
DE INSTALAÇÃO: NO CANTEIRO DO LADO DIREITO À FRENTE DA IGREJA MATRIZ.



- Árvores decoradas com mangueiras de LED em seus troncos: Consiste na instalação
de mangueira de LED, na cor branco quente, nos troncos e ramificações das árvores,
no sentido vertical  dos troncos, localizadas no ponto de taxi  da Praça Monsenhor
Faria de Castro, na esquerda de quem está defronte à Matriz. As mangueiras poderão
ser presas por abraçadeiras de nylon,  arames ou fios rígidos isolado,  deverão ser
previstos  100  (cem)  metros  de  mangueira  por  árvore,  totalizando  04  (quatro)
árvores. O ponto de conexão será indicado pelo DME.
Obs: As mangueiras deverão adentrar pelo menos 1 metro dentro da folhagem.
A conexão elétrica deverá ser realizada na parte superior das árvores.

- Iluminação das duas árvores atrás da matriz;
Serão instalados cordões de lâmpadas de led  base E27, temperatura de cor de 2000
a 3000 K (branco quente – Potencia de 5 a 7 W aproximadamente) por toda a copa da
árvore de no mínimo 1.000 metros de festão cordão paralelo 2x1,5mm, cor verde,
bocal E27 100 metros, 1 lâmpada por metro, potência máxima 1500 W. O ponto de
conexão será indicado pelo DME.



 18 - PREFEITURA MUNICIPAL

- 01 guirlanda de diâmetro 1,55 metros decorada com fita de veludo vermelha, led
branco, micro - lâmpadas incandescentes, bolas douradas e laço em fibra 1,12 metro
de largura em fibra de vidro;

-  300 (trezentos)  Strobos  6  W  220  V  branco  frio  que  deverão  ser  instalados
(distribuídos uniformemente) por toda a fachada do prédio, tanto Avenida Francisco
Salles quanto Rua Minas Gerais.

- Serão instalados nos 3 plátanos cordão de led 100 LEDs Cor Roxa, Fixo fio verde tom



m/mf 10 metros, blindado, 10 cxs por plátano, totalizando 30 cxs.

- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 2 árvores da
rua Minas Gerais, ao lado da prefeitura. Serão utilizados  15 (dezesseis) caixas por
árvores, totalizando 30 cxs.

20 - ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE

- Instalação de 01 (uma) árvore luminosa natalina reutilizada vazada, medindo 6,00 m
de  altura  na  rotatória  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL,  fornecimento  de  energia
ficará por conta do DME e a ligação da mesma por conta da contratada;

- Instalação de 01 (uma) árvore luminosa natalina reutilizada de arabesco, medindo
6,00 m na rotatória da  SATURNINO DE BRITO,  fornecimento de energia ficará por
conta do DME e a ligação da mesma por conta da contratada.

21 - RODOVIÁRIA 

- 01 árvore de arabesco 6 m (reutilizada) dentro da água; aumentar a altura com a
base  principal.  (serão  necessários  mais  25  cxs  de   cordão  de  100  led  warm
blindado, fio verde 10 m)

- Será instalado na linha da cúpula (azul e amarelo)  Strobo 6 W 220 V branco frio, a
cada 0,60 cm em toda a extensão da cúpula, perfazendo um total de 117 metros.
Serão utilizados 195 unidades de strobo.



-  Será instalado na coluna do relógio,  mangueira de LED,  na cor branco quente e
branco frio (em paralelo),  em todos os 15 frisos pretos.  Serão utilizados 1 rolo de
mangueira de cada cor.

- Instalar 4 projetores de led 100 W bivolt, temperatura de cor branco quente, grau de
proteção: IP65, ângulo de abertura de 30°, na ponta da coluna do relógio.

OBS: Ascender os 4 lados do relógio.

22 - PÓRTICO

- Serão instalados 8 Cortinas de 900 leds warm, 4,00 x 3,00 m, 28 v, 220 V, fio branco,
nos vitrais frontais e laterais do pórtico.

-  Serão  instaladas  Cascata  150  leds  branco  quente  blindado 4  x  0,75  m fio  reto,
transparente em todo o beiral: Frente: 22 m/ Fundo: 22 m e laterais: 14 metros cada
lateral, totalizando 18 cxs.

-Instalação de 1 guirlanda com dimensão de 1,55 m decorada com fita de veludo
vermelha, led branca micro lâmpadas incandescentes, bolas douradas e laço em fibra
de 1,12m de altura em fibra de vidro 



23 – CRISTO:

- 05 (dois) equipamentos SKY WALKER 4000 W de Voltagem 220v – 50/60 Hz, Potência
4000w, Lâmpada xenon 4000w-6200k,  Consumo de trabalho 20ª,  Vidro temperado
para alta  temperatura,  Pico inicial  60A,  Estrutura  em aço de alta  resistência,  Foco
manual
Ângulo de trabalho de 90º a 120 – Fazer nova consulta, equipamento menor para
comprar mais.

 
24- RUA RIO DE JANEIRO  (DA PRAÇA PEDRO SANCHES ATÉ A RUA ASSIS)

-  Serão instaladas em cabos de aço de bitola 3/16 blindado ou encapado, de forma
aleatória,  conforme desenho abaixo,  onde serão instaladas  estrelas  sputnik  bivolt
multi-funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44 em todos os
postes do centro vivo sendo 11 estrelas por vão totalizando 55 estrelas distribuídas
em 5 vãos,  além de 5 unidades a mais para reposição,  totalizando 60 unidades.
FAZER DESENHO



24.1 - RUA RIO DE JANEIRO (DA RUA ASSIS ATÉ RUA SANTA CATARINA)

- Serão instalados cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, em 11 árvores
que  correspondem  ao  trajeto,  sendo  que  serão  instalados  12  cxs  por  árvore,
totalizando 132 unidades, mais , totalizando 132 (cento e trinta e duas) cxs.

25 - PREFEITO CHAGAS  (DA PRAÇA PEDRO SANCHES A RUA ASSIS)

-  Serão instaladas em cabos de aço de bitola 3/16 blindado ou encapado, de forma
aleatória,  conforme desenho abaixo,  onde serão instaladas  estrelas  sputnik  bivolt
multi-funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44 em todos os
postes do centro vivo sendo 11 estrelas por vão totalizando 55 estrelas distribuídas
em 5 vãos, além de 5 unidades a mais para reposição, totalizando 60 unidades.

25.  Serão  instalados   cordão  de  100  led  warm  blindado,  fio  verde  10  m,  nas  03
árvores, sendo 10 cxs por árvore, totalizando 30 cxs.

25.1 -  Árvores (ficus no ponto de táxi) decoradas com mangueiras de LED em seus
troncos:  Consiste  na  instalação de mangueira  de LED,  na  cor  branco quente,  nos
troncos e ramificações das árvores, no sentido vertical dos troncos, as mangueiras
poderão ser presas por abraçadeiras de nylon, arames ou fios rígidos isolado, deverão
ser  previstos  100  (cem)  metros  de  mangueira  por  árvore, totalizando  03  (três)



árvores,  O ponto de conexão será indicado pelo DME totalizando 
A conexão elétrica deverá ser realizada na parte superior das árvores.

Obs: As mangueiras deverão adentrar pelo menos 1 metro dentro da folhagem.
A conexão elétrica deverá ser realizada na parte superior das árvores.

Na época, antes da instalação dos materiais os ficus deverão ser podados.

TOTAL: 03 ROLOS DE MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE, TOTALIZANDO 300
METROS DISTRIBUÍDOS 100 M EM CADA ÁRVORE.

25.2 – PREFEITO CHAGAS (Trecho da  Assis até Santa Catarina)

25.1



- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 11 árvores,
sendo 10 cxs por árvore, totalizando 110 cxs.

26 - RIO GRANDE DO SUL (DA MATRIZ ATÉ A PREFEITO CHAGAS) 

- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 14 árvores,
sendo 10 cxs por árvore, totalizando 140 caixas.

26.1 – RIO GRANDE DO SUL (DA PREFEITO CHAGAS ATÉ A RUA SÃO PAULO)

- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 3 árvores,
sendo 10 cxs por árvore, totalizando 30 caixas.



27 – RUA SANTA CATARINA (TRANSVERSAIS RIO DE JANEIRO, PREFEITO CHAGAS E
BARROS COBRA)

- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 11 árvores,
sendo 10 cxs por árvore, totalizando 110 caixas.



28 – FONTE DAS ROSAS

Serão instalados 12 Cascatas  150 leds branco quente blindado 4 x 0,75 m fio reto,
branco, ao entorno da fonte, além da instalação de 64 unidades de Festão de led com
80 leds flashing mornos fio cristal,.

Observação:

 Diâmetro da fonte: 32 m lineares e altura de 80 cm 

29.1 - ÁRVORE DA FONTE DAS ROSAS



- Iluminação da árvore na lateral da Fonte das Rosas:
Serão instalados cordões de lâmpadas de led  base E27, temperatura de cor de 2000
a 3000 K (branco quente – Potencia de 5 a 7 W aproximadamente) por toda a copa da
árvore de no mínimo de 2.000 metros de festão cordão paralelo 2x1,5mm, cor verde,
bocal E27 100 metros, 1 lâmpada por metro, potência máxima 1500 W. O ponto de
conexão será indicado pelo DME. VER COM A EMPREITEIRA VALORES

30 – PRAÇA DA VILA CRUZ (Coqueiros)

- Serão instaladas fitas hellerman numa altura de 1,5 m partindo da base do coqueiro
até a altura de 10 metros, sendo que o diâmetro do coqueiro na parte baixa da árvore
(base para afixação do cordão) é de 2,60 m e outra na parte superior do coqueiro
(vide ilustração) de Cordão 100 LED blindado branco quente, fio verde, 10 m sendo
350  caixas.  A  distância  entre  os  cordões  será  de  0,3  cm,  respeitando  50  cxs  por
coqueiro, totalizando 7 coqueiros.



30.1 – PRAÇA DA VILA CRUZ (Paineiras)

- Serão instalados  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, nas 2 árvores  na
frente do coreto, sendo que em cada árvore serão instalados 50 cxs, totalizando 100
cxs.

31 – AVENIDA EDUARDO LUCIANO MARRAS (ZONA SUL)

-  Na Avenida Eduardo Luciano Marras à partir da esquina da Avenida Walter Danza
até a Avenida Guido Neofiti,  serão instalados  nas 30 árvores das 50 existentes do
canteiro central  cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, sendo 5 cxs nos
troncos de 15 árvores e 8 cxs nas copas de 15 árvores.totalizando 195

31.1 – AVENIDA PORTUGAL

-Serão instalados em 24 postes, 12 arabescos com pingente de bola, em led na cor
branco quente e verde, com altura aproximada de 1,20 m e largura de 1,60 m, mais
12 arabescos com pingente de ponteira, em led na cor branco quente e verde, com
altura aproximada de 1,60 m e largura de 1,60 m.



OBSERVAÇÃO: Todas  as  peças  deverão  ser  instaladas  verticalmente  nos  postes
conectados na rede elétrica do DME, mediante a liberação. Todo o material usado
será por conta da contratação.

32 – RUA ALAGOAS ( trecho Assis com a Rio Grande do Sul)

-  Serão instaladas em cabos de aço de bitola 3/16 blindado ou encapado, de forma
aleatória, conforme desenho abaixo, onde serão instaladas estrelas sputnik branco
quente, bivolt multi-funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44
em todos os postes do centro vivo sendo 11 estrelas por vão totalizando 55 estrelas
distribuídas em 5 vãos, além de 5 unidades a mais para reposição,  totalizando 60
unidades.

- Será instalado na copa da árvore da rua Alagoas com Assis Figueiredo 12 cxs de
cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m.

33 – RUA BARROS COBRA (trecho Assis com a Rio Grande do Sul) 
-  Serão instaladas em cabos de aço de bitola 3/16 blindado ou encapado, de forma
aleatória, conforme desenho abaixo, onde serão instaladas estrelas sputnik branco
quente, bivolt multi-funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44
em todos os postes do centro vivo sendo 11 estrelas por vão totalizando 55 estrelas
distribuídas em 5 vãos, além de 5 unidades a mais para reposição,  totalizando 60
unidades.

- Será instalado na copa das 3 árvores da rua Barros Cobra 30 cxs de cordão de 100
led warm blindado, fio verde 10 m.

34 – Avenida Champagnat:
Instalação de cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, em 22 (vinte e duas)
árvores  sendo  10  caixas  por  árvore,  totalizando  220  (duzentos  e  vinte  ) cxs.  A
definição das árvores será feita pela comissão de natal.
 
35 – Rua Pernambuco (até a Caldense):
Instalação de cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, em 45 ( quarenta e
cinco ) árvores sendo 12 caixas por árvore, totalizando 540 (quinhentos e quarenta)
cxs. A definição das árvores será feita pela comissão de natal.

36 – Rua Assis Figueiredo ( Da rua Piauí até Francisco Sales)
Instalação de cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, em 37 (quarenta)
árvores  sendo  10  cxs  por  árvore,  totalizando  370 (Trezentos  e  setenta)  cxs. A
definição das árvores será feita pela comissão de natal.



36-1 – Rua Assis Figueiredo (Da rua Espírito Santo até Rio Grande do Norte) 
Instalação de cordão de 100 led warm blindado, fio verde 10 m, em 10 (dez) árvores
sendo 10 caixas por árvore, totalizando 100 (cem) cxs.  A definição das árvores será
feita pela comissão de natal.

37 – Igreja São Benedito

- Será instalado no pátio do lado esquerdo da frente da igreja uma Árvore de Natal
com  estrelas em led branco quente, com dimensões aproximadas de 15 metros de
altura. (ver especificação completa com Luz e Forma) 

NOTAS:

NOTA 1:  Em todos os edifícios do patrimônio não serão permitidas instalações com
perfurações  ou  colagens  nas  fachadas  exceto  as  instalações  definitivas.  As  peças
deverão ser instaladas com lacres, contrapesos e amarrações. COLOCAR EM TODAS 
NOTA 2:  Instalação de  placas  “Risco  de  Choque  Elétrico”  em todas  as  peças  que
apresentam equipamento elétrico.
NOTA 3: Todo o material elétrico, tipo: fita isolante, fita de fixação, cabos PP 2 x 2,5,
tubos corrugados de 1/2PVC, arame, será por conta da contratada.
NOTA 4: Não serão aceitas ligações utilizando fios paralelos.
NOTA 5: Todos os quadros formados em PVC ¾ deverão ser na cor branca. 

Patrimônio Histórico

1)  -  Instalação de 15 (quinze)  projetores  de led  100 W bivolt,  temperatura de cor
branco  quente,  grau  de  proteção:  IP65,  ângulo  de  abertura  de  30°  instaladas  na
fachada,  próximo ao telhado,  no  madeiramento,  com local  de acionamento a  ser
definido (fotoelétrico ou interruptor) de cima para baixo; CONDEPHACT INSTALAÇÃO
PERMANENTE. urca
Observação: Será necessário uma cobrança do Conselho de Patrimônio para com o
DME para finalizar a instalação dos materiais permanentes.

2) - 10 (dez) projetores de led 100 W bivolt, temperatura de cor branco quente, grau
de  proteção:  IP65,  ângulo  de  abertura  de  30° instaladas  na  fachada,  próximo ao
telhado, no madeiramento, com local de acionamento a ser definido (fotoelétrico ou
interruptor) de cima para baixo; CONDEPHACT INSTALAÇÃO PERMANENTE. urca

3) -Instalação de 08 (oito) projetores de led 100 W bivolt, temperatura de cor branco
quente,  grau  de  proteção:  IP65,  ângulo  de  abertura  de  30°  na  fachada  principal
(Medidas  aproximadas  do  prédio  da  Fepasa,  fachada  principal:  27  (vinte  e  sete)



metros lineares, sendo 8 (oito) m de altura; CONDEPHACT INSTALAÇÃO PERMANENTE.
Estação Mogyana.

4) - -Instalação de 06 (seis) projetores de led 100 W bivolt, temperatura de cor branco
quente, grau de proteção: IP65, ângulo de abertura de 30° na varanda de cima. DME /
CONDEPHACT INSTALAÇÃO PERMANENTE. Museu

5)- 21 (vinte e uma) luminárias de led 100 W  nas bases das colunas (CONDEPHACT);

- 06 (seis) luminárias de led 100 W na base da escada (CONDEPHACT);

- iluminação de chão na varanda de cima (CONDEPHACT) 


