
















































Marcelino Vieira 07 de Outubro de 2022.

PROJETO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA 2022

Apresentação :

Natal, tempo de renascimento, fraternidade e amor. A época festiva e que 
traz consigo uma magia especial, levando as pessoas a recordá-la para sempre. As 
tradições envolvidas em tais comemorações são muito antigas e foram se 
renovando no decorrer dos séculos. Na origem, as comemorações festivas do ciclo 
natalino vêm da Idade Média, quando a Igreja Católica introduziu o Natal em 
substituição a uma festa mais antiga do Império Romano, a festa do deus Mitra, 
que anunciava a volta do Sol em pleno inverno do Hemisfério Norte. A adoração a
Mitra, divindade persa que se aliou ao sol para obter calor e luz em benefício das 
plantas, foi introduzida em Roma no último século antes de Cristo, tornando-se 
uma das religiões mais populares do Império. 

O Natal, na forma que atualmente é vivenciado passou a ser comemorada 
no dia 25 de dezembro no século IV, por decreto do imperador romano Constantino. 
Ao longo dos anos cada povo adaptou as tradições de Natal à sua cultura. Durante 
esse tempo algumas culturas acabaram marcando suas festividades natalinas com 
aspectos regionais. Por isso os costumes se diferem para a comemoração de uma 
mesma data.

O povo brasileiro, sobretudo no interior, celebra o nascimento de Cristo, ao 
longo de doze dias, com tradições muito antigas que se estendem do Natal ao Dia 
de Reis (seis de janeiro). 

A festa de Natal tornou-se um acontecimento significativo e um período 
chave para as famílias acolherem seus parentes e amigos, tempo de solidariedade e 
amadurecimento cultural, moral e afetivo. 

O município de Marcelino Vieira, desde 2017 implementou em seu 
calendário de atividades a ornamentação natalina e antecipou o acender de luzes 
em data anterior, o que seria este ano de 2022 dia 27 de novembro, será em dia 24 
de novembro.



Objetivo:

Desenvolver um projeto de decoração natalina para que a comunidade se 
engaje em um espirito de solidariedade para o nascimento de novos tempos, esse 
foi o objetivo maior da equipe responsável pela decoração natalina.

O projeto desenvolveu a decoração diurna com peças representadas em 
papai noel feitos de material reciclável , arabescos natalinos em armação de ferro, 
bengalas, trenós, presépio, pórticos de ferro, estrelas etc.

Paralelo com a decoração diurna, a iluminação noturna junto com as figuras 
e nelas, acontece a decoração de iluminação com lâmpadas de led, cordas 
luminosas, e piscas, piscas.

Assim, refletindo sobre tais fatos, sua importância e a força do significado 
que possuem na vida das pessoas, pretende-se propor um projeto de decoração de 
Natal 2022 para o município de Marcelino Vieira-RN, MG cujo objetivo é:

com nosso clima, nossas condições e cultura, proporcionando soluções 
diferentes e curiosas, estimulando a imaginação, a interatividade e a 
participação da comunidade.

preservação ambiental e referências a cultura brasileira. 

Decoração natalina, buscando desenvolver a participação e solidariedade. 

artesanal. Mais do que ornamentar, uma decoração temática deve provocar 
bem-estar, proporcionando uma coerência visual e estética que resulte num 
ambiente estimulante que propicie a interação com os usuários. 

Cronograma de execução:

O cronograma será definido após a assinatura do contrato de execução, 
sendo que a decoração deverá ser toda entregue até o dia 24/11/2022, quando se 
dará a inauguração dessa decoração.

Resultados esperados:



A partir do envolvimento e participação de diferentes segmentos da 
sociedade, os resultados a serem alcançados deverão proporcionar a comunidade 
de Marcelino Vieira-RN decorações natalinas que tenham bom efeito visual e que 
atenda aos parâmetros que foi estabelecido em projeto básico em anexo. 

Considerações finais:

Esse projeto de decoração natalina, é parte integrante e fundamental de 
toda uma campanha de natal den A magia do Natal está com você
visa principalmente atrair turistas e visitantes para prestigiar a beleza da nossa 
cidade nessa época de grande confraternização universal. 

Luiz Bento da Silva

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, esporte e Lazer



PROJETO DE DECORAÇÃO - NATAL 2022

ENTRADA DA CIDADE (Praça Sabóia Cardoso)

Presépio em madeira (mdf) em tamanhos mínimos de 1m,50cm de altura e 
tamanho máximo de 2m,50cm , com pintura artística ou envelopamento de 
adesivos. No presépio deverá conter o que seria a o momento do nascimento 
do Menino Jesus, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03.
Arabescos natalinos em armação de ferro, contornada de mangueiras de led, 
conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03.
Bonecos de neve feitos de fundos de garrafas pets com armação de ferro para 
sustentação em tamanhos de 1 metro aproximadamente, conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03.
Árvore de Natal em armação de ferro (4 metros  de altura x 3 metros de 
largura, toda preenchida com conto de mangueiras de led, no topo uma 
entrega contornada de pisca-pisca; conforme modelo abaixo em imagem 04.
Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins;
Refletores de led na cor verde. 
04 Estrela cadente em armação de ferro, fixada de um poste para outro 
contornada de mangueiras de led, conforme modelo abaixo em imagens 
01,02,03;

Projeto Entrada da cidade-Praça Sabóia Cardoso - 01



Projeto Entrada da cidade- Praça Sabóia Cardoso - 02

Projeto Entrada da cidade- Praça Sabóia Cardoso - 03



Projeto Entrada da cidade- Praça Sabóia Cardoso 04

Projeto Entrada da cidade- Praça Sabóia Cardoso - 05



PRAÇA DA MATRIZ E CORETO

Casa do Papai Noel montado no interior do coreto, revestido de manta 
acrílica, papai noel, em tamanho aproximadamente de 1,50metros, arvore 
de natal no centro, carpete vermelho,5 caixas de presentes em tamanhos P 
0.50cm de largura x 1,00m de altura, na área externa teto pitado de branco, 
cascata de pica, soldadinhos de chumbo, conforme modelo abaixo em 
imagens 01,02,03 e 04
Caixa de presente em armação de ferro e madeiras revestido em tecidos, e 
ou pintadas,  em tamanhos diversos P 0.50cm de largura x1.00m de altura, 
M 1.00m de largura x 1.30m de altura G 1.30m x 1.50 de altura , em todos 
os canteiros a frente da igreja contornada de mangueiras de led, totalizando 
um total de 20 caixas, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03 e 04
03 Arabescos natalinos em armação de ferro, contornada de mangueiras de 
led, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03 e 04

Projeto Praça da Matriz e coreto 01



Projeto Praça da Matriz e coreto 02

Projeto Praça da Matriz e coreto 03



Projeto Praça da Matriz e coreto 04

ANFITEATRO PAI E FILHO E PRÉDIO DA PREFEITURA

Árvore de Natal Grande em armação de ferro, contornada de mangueiras de 
led e pisca-pisca (altura de 6 metros x largura de3 metros); conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05;
Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins do anfiteatro conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05;
Refletores de led na cor verde c conforme modelo abaixo em imagens 
01,02,03,04 e 05;
Trenó do papai noel em armação de ferro, contornada de mangueiras de led, 
a ser fixada na marquise da prefeitura em altura aproximadamente de 1 
metro; conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05;
Prédio do Palácio João Medeiros, todo contornado de mangueiras de led.
03 Guirlandas em tamanho proporcional ao Prédio do Palácio João 
Medeiros conforme modelo abaixo em imagens 06;
Poste em torno do anfiteatro com arabescos natalinos conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05



Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 01

Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 02



Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 03

Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 04



Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 05

Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 06



RUA CORONEL EPIFÂNIO FERNANDES
Caixa de presente em armação de ferro e madeiras revestido em tecidos, e 
ou pintadas,  em tamanhos diversos P 0.50cm de largura x1.00m de altura, 
M 1.00m de largura x 1.30m de altura G 1.30m x 1.50 de altura , em todos 
os canteiros da praça contornada de mangueiras de led, totalizando um total 
de 20 caixas, conforme modelo abaixo em imagens 01
01 Árvore de Natal em armação de ferro, contornada de mangueiras de led 
conforme modelo abaixo em imagem 01;
Plantas da Rua Coronel Epifânio Fernandes contornada de mangueiras de 
led e pisca-pisca.
Poste da praça com arabescos natalinos conforme modelo abaixo em 
imagens 01

Projeto Anfiteatro Pai e filho e Prédio da Prefeitura 06

ENTRADA DA CIDADE RUA DESEMBARGADOR LICURGO 
NUNES (Canteiros)

Bengalas feitas de cano, pintadas em decoração natalina em tamanhos de 
aproximadamente 1,50 metros, distribuídos em todos os canteiros, sendo 
03(três) em cada canteiros, conforme modelo abaixo em imagens, 01,02,03.
Estrela cadente em armação de ferro, fixada em um poste na entrada da 
cidade contornada de mangueiras de led, conforme modelo abaixo em 
imagens, 02.



Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins;
Refletores de led na cor verde.
Arabescos natalinos em todos os postes, conforme modelo abaixo em 
imagens 01,02,03.

Projeto Entrada da cidade Rua Desembargador Licurgo Nunes 
(canteiros) 01

Projeto Entrada da cidade Rua Desembargador Licurgo Nunes 
(canteiros) 02



Projeto Entrada da cidade Rua Desembargador Licurgo Nunes 
(canteiros) 03

Luiz Bento da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, esporte e Lazer



Composição de Serviços e Preços 

PLANILHA DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS

ITEM DESISCRIÇÃO QUANT UNID
01 Ornamentação ENTRADA DA CIDADE. (Praça Saboia Cardoso), Especificações conforme Termo de 

Referência.
SERV. 01

02 Ornamentação PRAÇA DA MATRIZ E CORETO Especificações conforme Termo de Referência. SERV. 01
03 Ornamentação ANFITEATRO PAI E FILHO E PRÉDIO DA PREFEITURA Especificações conforme Termo 

de Referência.
SERV. 01

04 Ornamentação RUA CORONEL EPIFÂNIO FERNANDES (PRAÇA DE RICARDO)  Especificações conforme 
Termo de Referência.

SERV. 01

05 Ornamentação ENTRADA DA CIDADE (canteiros). Especificações conforme Termo de Referência. SERV. 01

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela abaixo;

Projeto Projeto 01 Entrada da Cidade Praça Sabóia Cardoso Unid. Qtde.

01

Presépio em madeira (MDF) em tamanhos mínimos de 1m,50cm de altura e 
tamanho máximo de 2m,50cm, com pintura artística ou envelopamento de 
adesivos. No presépio deverá conter o que seria a o momento do nascimento 
do Menino Jesus, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03. 
Arabescos natalinos em armação de ferro, contornada de mangueiras de Led,
conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03. 
Bonecos de neve feitos de fundos de garrafas pets com armação de ferro para 
sustentação em tamanhos de 1 metro aproximadamente, conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03. 
Árvore de Natal em armação de ferro (4 metros de altura x 3 metros de largura, 
toda preenchida com conto de mangueiras de Led, no topo uma entrega 
contornada de pisca-pisca; conforme modelo abaixo em imagem 04. 
Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins; 
Refletores de Led na cor verde. 
04 Estrela cadente em armação de ferro, fixada de um poste para outro 
contornada de mangueiras de Led, conforme modelo abaixo em imagens 
01,02,03.

Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

Serviço 01

Projeto Projeto 02 Praça da Matriz e Coreto Unid. Qtde.

02

Casa do Papai Noel montado no interior do coreto, revestido de manta acrílica, 
Papai Noel, em tamanho aproximadamente de 1,50metros, arvore de natal no 
centro, carpete vermelho,5 caixas de presentes em tamanhos P 0.50cm de 
largura x 1,00m de altura, na área externa teto pitado de branco, cascata de 
pica, soldadinhos de chumbo, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03 
e 04 
Caixa de presente em armação de ferro e madeiras revestido em tecidos, e ou 
pintadas, em tamanhos diversos P 0.50cm de largura x1.00m de altura, M 
1.00m de largura x 1.30m de altura G 1.30m x 1.50 de altura, em todos os 
canteiros a frente da igreja contornada de mangueiras de Led, totalizando um 
total de 20 caixas, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03 e 04.

Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

03 Arabescos natalinos em armação de ferro, contornada de mangueiras de 
Led, conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03 e 04

Serviço 01



Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

Projeto Projeto 03 Anfiteatro Pai e Filho e Prédio da Prefeitura Unid. Qtde.

03

Árvore de Natal Grande em armação de ferro, contornada de mangueiras de 
Led e pisca-pisca (altura de 6 metros x largura de3 metros); conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05; 
Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins do anfiteatro conforme modelo 
abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05; 
Refletores de Led na cor verde c conforme modelo abaixo em imagens 
01,02,03,04 e 05; 
Trenó do papai noel em armação de ferro, contornada de mangueiras de Led, a 
ser fixada na marquise da prefeitura em altura aproximadamente de 1 metro; 
conforme modelo abaixo em imagens 01,02,03,04 e 05; 
Prédio do Palácio João Medeiros, todo contornado de mangueiras de Led.
03 Guirlandas em tamanho proporcional ao Prédio do Palácio João Medeiros 
conforme modelo abaixo em imagens 06; 
Poste em torno do anfiteatro com arabescos natalinos conforme modelo abaixo 
em imagens 01,02,03,04 e 05

Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

Serviço 01

Projeto Projeto 04 Rua Coronel Epifânio Fernandes Unid. Qtde.

04

Caixa de presente em armação de ferro e madeiras revestido em tecidos, e ou 
pintadas, em tamanhos diversos P 0.50cm de largura x1.00m de altura, M 
1.00m de largura x 1.30m de altura G 1.30m x 1.50 de altura , em todos os 
canteiros da praça contornada de mangueiras de Led, totalizando um total de 
20 caixas, conforme modelo abaixo em imagens 01 
01 Árvore de Natal em armação de ferro, contornada de mangueiras de Led 
conforme modelo abaixo em imagem 01; 
Plantas da Rua Coronel Epifânio Fernandes contornada de mangueiras de Led 
e pisca-pisca. 
Poste da praça com arabescos natalinos conforme modelo abaixo em imagens 
01

Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

Serviço 01

Projeto
Projeto 05 Entrada da Cidade Rua Desembargador Licurgo Nunes 

(Canteiros)
Unid. Qtde.

Bengalas feitas de cano, pintadas em decoração natalina em tamanhos de 
aproximadamente 1,50 metros, distribuídos em todos os canteiros, sendo 
03(três) em cada canteiro, conforme modelo abaixo em imagens, 01,02,03. 
Estrela cadente em armação de ferro, fixada em um poste na entrada da cidade 
contornada de mangueiras de Led, conforme modelo abaixo em imagens, 02. 
Pisca-pisca em todas as plantas dos jardins; 
Refletores de Led na cor verde. 
Arabescos natalinos em todos os postes, conforme modelo abaixo em imagens 
01,02,03.

Obs.: Para maiores informações consultar o Termo de Referência, Anexo I deste 
processo.

Serviço 01

Valor total da Proposta: 


















