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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

SERVIÇO: Iluminação e Decoração Natalina 2020 

PROPRIETÁRIO: Município de Guarujá do Sul (SC) 

LOCAL: Rua Octávio Reinoldo Diehl, Avenida João Pessoa e Praça Padre Balduíno 

Schneider 

 

1 DESCRIÇÃO 

 

O presente memorial descreve e especifica os serviços a serem realizados para Iluminação e 

Decoração do Município para as Festividades Natalinas 2020. 

 

2 GENERALIDADES 

 

Todos os serviços serão acompanhados pelo Município, devendo estar sempre em 

conformidade com os preceitos da boa técnica, parâmetro este que prevalecerá em qualquer 

caso omisso do memorial ou da proposta, suscetível de originar dúvidas em sua interpretação. 

 

Todos os serviços compreenderão fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, 

bem como dos equipamentos de proteção para todos os funcionários, de acordo com as 

Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho vigentes.  

 

O Município poderá paralisar os serviços em qualquer etapa, ou mesmo exigir que sejam 

refeitos, caso estejam aquém das especificações de memorial ou em desconformidade com as 

normas de boa técnica. 

 

Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, durabilidade e resistência, 

devendo estar de acordo com as Normas Brasileiras Regulamentadoras. O Município poderá 
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reprovar a aplicação de qualquer material caso seja julgada suspeita ou inadequada a sua 

qualidade.  

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia ao Município, 

por outros similares, desde que apresentem as seguintes condições de similaridade em relação 

ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, 

resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. 

 

A Contratada deverá manter o local permanentemente limpo e organizado, em condições de 

visitação constante, sem resíduos ou entulhos no canteiro de obra. 

 

A empresa Contratada deverá apresentar ART quitada para efetivar a ligação de energia junto 

à Celesc. 

 

O Município de Guarujá do Sul definirá as cores a serem empregadas na decoração, onde não 

houver sido especificado, bem como quaisquer detalhes e pormenores que se façam 

necessários. Além de ser responsável por julgar possíveis substituições de materiais ou cores. 

 

3 SERVIÇOS 

 

3.1 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO 

 

Deverá ser feito o conserto e reaproveitamento dos materiais utilizados na Iluminação e 

Decoração Natalina dos anos anteriores, bem como o emprego de materiais novos onde 

houver necessidade (conforme orçamento integrante desta proposta). 

 

Nas figuras 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f e 1-g são mostrados alguns dos materiais que o 

Município possui em estoque e que deverão ser reutilizados neste Natal 2020. 
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Figura 1 – (a; b; c; d; e; f; g) Materiais em estoque no Município. 

a)   

b)  
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c)   

d)  
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e)  

f)  
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g)  

 

A Contratada deverá realizar manutenção corretiva em todo o período em que a Iluminação e 

Decoração estiver em funcionamento, visando a perfeita conservação das Luzes Natalinas. 

Vale frisar que o tempo em que permanecerão ligadas está previsto para ocorrer entre os dias 

11/12/2020 e 06/01/2021. 

 

Destaca-se que as orientações descritas na sequência apresentam os locais a serem preparados 

para as Festividades Natalinas 2020, tendo como referência a Iluminação Decorativa dos anos 

anteriores. Sendo assim, procura-se fornecer uma base dos serviços a serem realizados. 

Afinal, o objetivo do Município é realizar um Natal ainda mais encantador e primoroso do 

que os precedentes. 

 

3.1.1 Praça Padre Balduíno Schneider 

 

A Iluminação e Decoração Natalina 2020 terá seu foco principal na Praça, onde será 

necessário ornamentar o chafariz, o palco, os meios-fios, a casa do Papai Noel e algumas 

árvores e postes do local. 
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Para o chafariz, a iluminação decorativa deverá seguir a figura 2, com mangueiras luminosas 

nas cores verde e vermelho. 

 

Figura 2 – Iluminação decorativa no chafariz. 

 
 

Todas as árvores da Praça voltadas para a Rua Governador Jorge Lacerda, ou quantas for 

possível decorar com o material disponível em estoque e no orçamento integrante desta 

proposta, terão os seus troncos iluminados, com luzes contornando-os, tendo como referência 

a figura 3-a. Dentre essas árvores, aquela localizada ao lado do palco será decorada também 

em sua copa, utilizando-se bolas com lâmpadas vermelhas, meteoros snowfall, e refletores 

verdes (figura 3-b). A árvore de espinhos localizada na Praça também deverá receber 

decoração especial, com meteoros e outros elementos. 
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Figura 3 – (a) Iluminação decorativa nos troncos das árvores; (b) Previsão da decoração na 

árvore próxima ao palco. 

a)  

b)  

 

Além disso, alguns coqueiros do local deverão ser ornamentados em seus troncos, com luzes 

brancas e verdes, em forma de espiral. 
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Enquanto isso, na figura 4, é possível observar uma previsão acerca da iluminação a ser 

executada no palco, que será a mesma já utilizada em anos anteriores. A parede verde será 

revestida com led branco, ao passo que a parede vermelha irá receber led vermelho. A 

cobertura deverá ser decorada com mangueira de led branco ou amarelo, bem como as bordas 

da rampa. Os arbustos que circundam o palco e sua rampa também serão iluminados, porém, 

com led na cor verde. 

 

Destaca-se ainda que próximo ao palco existem dois postes, os quais receberão decoração em 

forma de palmeira, composta por estrutura metálica, iluminação em cascata e bolas 

vermelhas, conforme já executado em outras oportunidades. 

 

Figura 4 – (a) Visão do palco sem iluminação; (b) Previsão da iluminação decorativa no 

palco; (c; d) Iluminação do palco em 2018. 

a)  
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b)  

c)  
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d)  

 

Os meios-fios, por sua vez, deverão ser todos decorados com mangueira luminosa, baseando-

se no modelo exposto nas figuras 5-a e 5-b. 

 

Figura 5 – (a; b) Iluminação decorativa nos meios-fios. 

a)  b)  

 

Também deverá ocorrer a ornamentação da casa do Papai Noel, onde haverá a colocação de 

um pinguim, uma rena e um urso, ambos em acrílico e com iluminação em led. Nas 

proximidades da casa, ainda serão dispostos seis pequenos Papais Noéis iluminados, 
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conforme ilustrado na figura 6. Como todos esses materiais já foram utilizados nos anos 

anteriores, será necessário realizar a sua manutenção. 

 

Figura 6 – Casa do Papai Noel e suas proximidades. 

 

 

Além disso, serão dispostos dois Papais Noéis, em estrutura de madeira tratada, com 1,70 m 

de altura, em local a ser definido pela Administração Municipal. Ainda deverão ser 

empregados dois Papais Noéis pequenos, que serão pendurados em uma espécie de corda, 

presa por suas pontas, também em local a ser definido. 

 

Para o presépio deverão ser dispostos cinco bonecos para representar Maria, José e os três 

Reis-Magos, conforme foi executado em anos anteriores (figura 7). 
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Figura 7 – Bonecos para decoração do presépio. 

 

 

Enquanto isso, na Rua Governador Jorge Lacerda, em frente à Praça, existem seis pórticos 

com cerca de 5,0 m de altura, que foram utilizados nas festividades passadas. Eles deverão ser 

decorados com base na figura 8. As vigas que ligam um pilar à outro em cada pórtico serão 

metálicas galvanizadas, reutilizadas de anos anteriores. Na decoração serão dispostas meias-

estrelas nas laterais de cada poste e duas estrelas inteiras na parte das vigas.  
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Figura 8 – Previsão da decoração dos pórticos na Rua Governador Jorge Lacerda. 

 
 

 

As estruturas metálicas em formato de arabesco, laços e estrelas, revestidas com mangueira 

luminosa que foram empregadas nos pórticos em anos anteriores, serão distribuídas na 

decoração da Praça. Conforme pode-se observar na figura 9, essas peças estão no estoque do 

Município e o seu emprego deverá contemplar reparos caso sejam necessários. 

 

Figura 9 – (a; b; c) Armações no estoque do Município que serão distribuídas na Praça. 

a)  
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b)  

c)  

 

3.1.2 Rua Octávio Reinoldo Diehl e Avenida João Pessoa 

 

Será realizada Iluminação Decorativa em todos os postes situados na Rua Octávio Reinoldo 

Diehl, compreendidos no trecho entre o trevo e a esquina com a Avenida João Pessoa. O 

mesmo serviço deverá ser executado na Avenida João Pessoa, desde a esquina com a Rua 
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Octávio Reinoldo Diehl até a última rótula (na esquina com a Rua Rio Grande do Sul). A 

figura 10 descreve o trajeto no qual localizam-se os postes a receber decoração.  

 

Figura 10 – Trajeto dos postes a serem decorados. 

 

 

A decoração a ser instalada nesses postes compreenderá uma armação metálica em arco com 

uma estrela na extremidade, decorada com mangueira luminosa de led, conforme modelo 

apresentado na figura 11-a. Como essa decoração já foi empregada no Natal dos anos 

anteriores, o Município conta com todas as armações em estoque. Destaca-se que tal 

decoração será intercalada com bandeiras contendo mensagem de “Boas Festas”, de acordo 

com a figura 11-b. 

 

Além disso, nas 5 rótulas da Avenida João Pessoa será feita a iluminação com piscas, 

provavelmente em duas cores diferentes, e a instalação de estrelas amarelas nas extremidades, 

como é possível observar na figura 11-c. As árvores dos canteiros também deverão receber 

decoração, com iluminação no entorno dos troncos e meteoros snowfall nas copas.  
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Figura 11 – (a) Armação de estrelas fixadas aos postes; (b) Bandeira com mensagem de “Boas 

Festas”; (c) Representação da ornamentação das rótulas e árvores. 

a)  b)  

c)  
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3.2 DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO 

 

Após término das Festividades Natalinas 2020, caberá à Contratada realizar a desmontagem 

de todo sistema de iluminação e decoração, na data provável do dia 06 de Janeiro de 2021, 

conforme determinação da Administração Municipal. 

 

3.3 LIMPEZA FINAL 

 

Qualquer resíduo gerado durante a execução dos serviços é de responsabilidade da 

Contratada, devendo ter acondicionamento e destinação em conformidade com a Legislação 

vigente. 

 

Na entrega dos serviços, todos os elementos executados deverão estar completamente limpos 

e em condições de funcionamento e uso imediato. Será feita a vistoria pelo Município de 

Guarujá do Sul (SC). 

 

 

Guarujá do Sul (SC), 03 de Novembro de 2020. 

 

 

_______________________________ 

Edineia Rontani Chiele 

Engenheira Civil – CREA/SC 133.714-9 

 

_______________________________ 

Claudio Junior Weschenfelder 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 


