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CASA DO PAPAI NOEL VITORIANA - 
Estrutura metálica em Metalon 30x30#18; 
com 87m² de paredes em compensado e 
acabamentos com plotagem cénica; 37m² 
de telhado em PVC colonial ecológico; 
janelas, portas e jardineiras com detalhes 
em compensado e acabamentos com 
plotagens cenográfica. Enfeitada com 16 
laços vermelhos iluminados, revestida em 
festão acetinado fosco, acabamentos com 
guirlandas em tecido e bolas natalinas 
vermelhas. Sobre base retangular em 
madeira com estrutura metálica, revestida 
com carpete na cor verde musgo. 
TAMANHO APROXIMADO DA CASA: 5,0 
metros  de altura; 7,60 metros de largura e 
4,5 metros de profundidade. TAMANHO 
APROXIMADO DA BASE - 8 metros de 
comprimento, 5 metros de largura por 10 
centímetro de altura.
PAINEL CASCATA COM ARCO DE 
CORAÇÃO – Painel com arco em formato de 
coração feito com estrutura em ferro CA50 
pintado, com 3.000 pontos de LEDs de alta 
luminosidade e uso profissional; coração 
revestido com 500 metros de festão 
acetinado na cor vermelha. Estrutura em 
Metalon 30x30#18. TAMANHO 
APROXIMADO: 7,0 metros de altura e 10 
metros de largura.

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 04/11/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de 
agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço
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ARCOS FORMATO REDONDO COM LAÇO - 
Com estrutura em Metalon 20x20#18 
pintado, com 1.500 pontos de LED e 
acabamentos com 300 metros de mangueira 
luminosa contendo 10.000 pontos de LED 
blindados de alta luminosidade e uso 
profissional. TAMANHO APROXIMADO: 2,5 
metros de altura; 3,5 metros de largura e 80 
centímetros de profundidade.

BOLA GIGANTE COM ENTRADA - Estrutura 
em Metalon 20x20#18 pintado, com 5.000 
pontos de LED e acabamentos com 50 
metros de mangueira luminosa contendo 
10.000 pontos de LED blindados de alta 
luminosidade e uso profissional. TAMANHO 
APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 
metros de diâmetro.

ARVORE NATALINA TECNOLÓGICA - Tendo 
estrutura metálica cônica em metalon 
30x30#18/ 20x20#18 barras chata ½ 
polegada e ferro CA50; 12.000 de pontos de 
pixel de 5W de alta luminosidade e uso 
profissional, controlados por computador e 
sicronizados com efeitos sonoros e troca 
de cores; Sobre base quadrada em madeira 
com estrutura metálica, revestida com 
carpete na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO DA ÁRVORE: 25 metros de 
altura e base de 11 metros. TAMANHO 
APROXIMADO DA BASE - 12 metros de 
comprimento, 12 metros de largura por 1,2 
metros de altura.

URSO 3D GIGANTE - Com estrutura 
metálica tubo ½ polegada, chapa ½ 
polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; 
acabamento com 40 metros de festão 
vermelho acetinado e branco fosco; 
detalhes em chapas metálica plotadas em 
dourado com 10.000 pontos de LEDs de alta 
luminosidade e uso profissional sendo, um 
cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, que serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. 
TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de 
altura, 4 metros de largura e 3,30 de 
profundidade.
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RENA 3D PASTANDO - Estrutura metálica 
tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro 
CA50 artístico e pintura automotiva verde. 
Contendo 2.000 pontos de LEDs. TAMANHO 
APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 4,5 
metros de largura e 4 metros de 
profundidade.
RENA 3D EMPINADA - Estrutura metálica 
tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro 
CA50 artístico e pintura automotiva verde. 
Contendo 3.000 pontos de LEDs. TAMANHO 
APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,6 
metros de largura e 3,70 metros de 
profundidade.

URSO 3D - Com estrutura metálica tubo ½ 
polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 
artístico; com gorro; acabamento com 40 
metros de festão vermelho acetinado e 
branco fosco; detalhes em chapas metálica 
plotadas em dourado com 5.000 pontos de 
LEDs de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, um cordão de LED com 
fio flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros 
de altura e 2,80 metros de largura e 2 
metros de profundidade.

URSO 3D MINI - Com estrutura metálica 
tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro 
CA50 artístico; com gorro; acabamento com 
40 metros de festão vermelho acetinado e 
branco fosco, detalhes em chapas metálica 
plotadas em dourado com 3.000 pontos de 
LEDs de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros 
de altura e 2 metros de largura e 1,20 
metros de profundidade

BASE DA FAMILÍA URSO - Base retangular 
em madeiras, estrutura metálica e carpete 
na cor verde musgo em seu revestimento 
externo. TAMANHO APROXIMADO: 10 
metros de comprimento, 7 metros de 
largura e 40 centímetros de altura.



12 UNID 2

13 UNID 3

14 Unid 6

15 Unid 1

RENA 3D DEITADA - Estrutura metálica tubo 
½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 
artístico e pintura automotiva verde. 
Contendo 1.500 pontos de LEDs. TAMANHO 
APROXIMADO: 2 metros de altura, 2,5 
metros de largura e 4,20 metros de 
profundidade.

ÁRVORE PINHEIRO COM ESTRELA – 
Contendo 1.000 pontos de LEDs blindados 
de alta luminosidade e uso profissional 
sendo, cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. 
Estrutura em Metalon 15x15#18. Sobre base 
quadrada em madeira com estrutura 
metálica, revestida com carpete na cor 
verde musgo. TAMANHO APROXIMADO DA 
ÁRVORE: 12 metros de altura e base com 5 
metros. TAMANHO APROXIMADO DA BASE - 
4 metros de comprimento, 4 metros de 
largura por 1 metro de altura.

ÁRVORE PINHEIRO PEQUENA COM 
ESTRELA - tendo 300 pontos de LEDs 
blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. Estrutura em metalon 15x15#18. 
TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de 
altura e base com 1,5 metros de diâmetro

PAPAI NOEL NO CAVALINHO DE PAU – 
Estrutura 3D em Metalon 15x15#18; 4.000 
pontos de LEDs blindados alta 
luminosidade e uso profissional sendo, 
cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. 
Sobre base retangular em madeira com 
estrutura metálica, revestida com carpete 
na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO DA PEÇA: 7,30 metros de 
altura, 5,5 metros de largura e 3,70 metros 
de profundidade. TAMANHO APROXIMADO 
DA BASE - 8 metros de comprimento, 4 
metros de largura e 40 centímetros de 
altura.
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TRENZINHO - Estrutura 3D em metalon 
15x15#18; 9.000 pontos de LEDs blindados 
de alta luminosidade e uso profissional 
sendo, cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. 
Sobre base retangular em madeira com 
estrutura metálica, revestida com carpete 
na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO DO TRENZINHO: 5,5 metros 
de altura, 1,80 metros de largura e 9 metros 
de comprimento. TAMANHO APROXIMADO 
DA BASE - 10 metros de comprimento, 3,5 
metros de largura e 40 centímetros de 
altura.

CAIXA DE PRESENTES – Estrutura 3D em 
metalon 15x15#18 com 4.000 pontos de 
LEDs blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. Sobre base quadrada em madeira com 
estrutura metálica, revestida com carpete 
na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO DA CAIXA: 5 met ros de 
altura, 4 metros de largura e 4 metros de 
profundidade. TAMANHO APROXIMADO DA 
BASE - 5 metros de comprimento, 5 metros 
de largura e 40 centímetros de altura.

CAIXINHA DE PRESENTES – Estrutura 3D 
em metalon 15x15#18 com 100 pontos de 
LEDs blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de 
altura, 80 centrimetros de largura e 80 
centímetros de profundidade.
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ÁRVORE DE GALHOS – Estrutura em 
metalon 15x15#18 com 400 pontos de LEDs 
blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. TAMANHO APROXIMADO: 5,0 metros 
de altura e 4,0 metros de largura.

ESTRUTURA TENDA COMETA PARA O 
PRESÉPIO - Estrutura em metalon 15x15#18 
com 300 pontos de LEDs blindados de alta 
luminosidade e uso profissional sendo, 
cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. 
Sobre base quadrada em madeira e 
estrutura metálica, revestida com carpete 
na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO: 4,5 metros de altura, 5 
metros de largura e 5 metros de 
comprimento TAMANHO APROXIMADO DA 
BASE: 5 metros de comprimento, 5 metros 
de largura e 30 centímetros de altura.

CONTORNOS ARQUITETÔNICOS - 
Decoração do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, Palácio das Esmeraldas e prédios 
laterais com contorno arquitetônico usando 
cordões de LEDs com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

PINGENTES PARA VEGETAÇÃO - 
Iluminação decorativa para vegetação da 
Praça Cívica com pingentes temáticos em 
formato de caixa, estrela e bolas; com 40 
centímetros de diâmetro; suspensos por 
cordão de LED com fio flexível 
emborrachado com índice de proteção IP68, 
com capa de blindagem contra chuva, para 
uso externo com rabicho macho/fêmea 
permitindo a ligação máxima de até 6 
conjuntos, serão instalados em rede de 
baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm; 
contendo 1 strobo de 6 watts em cada 
pingente.
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STROBOS – Para frente e atrás do Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira - Iluminação 
decorativa com strobos de 6 watts 
acompanhando os contornos 
arquitetônicos.

CERCADOS DOS NICHOS – Todas as bases 
das estruturas decorativas deverão possuir 
cercado em estrutura metálica artistica com 
pintura eletrostática com 40 centímetros de 
altura.

ÁRVORE ILUMINADA COM ESTRELA – 
Montada com aproximadamente 15 cabos 
tencionados, tendo 1.000 pontos de LEDs 
blindados alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. Contendo estrela de aproximadamente 
1,5 metros na extremidade superior, em 
metalon 15x15#18. TAMANHO 
APROXIMADO: Diâmetro de 5 met ros de 
base e altura de 30 metros.

TRENÓ COM RENAS – Estrutura 3D em 
metalon 15x15#18 com 500 pontos de LEDs 
blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, um cordão de LED com 
fio flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm. Sobre base retangular em madeiras 
com estrutura metálica, revestida com 
carpete na cor verde musgo. TAMANHO 
APROXIMADO: 7 metros de comprimento, 2 
metros de largura e 2 metros de altura. 
TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 8 
metros de comprimento, 3 metros de 
largura e 40 centímetros de altura

BOLAS NATALINAS - Estrutura 3D em 
metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs 
blindados de alta luminosidade e uso 
profissional sendo, cordão de LED com fio 
flexível emborrachado com índice de 
proteção IP68, com capa de blindagem 
contra chuva, para uso externo com rabicho 
macho/fêmea permitindo a ligação máxima 
de até 6 conjuntos, serão instalados em 
rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 
mm.. TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de 
altura, 80 centrimetros de diâmetro.
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LETREIRO PERSONALIZADO – em neon 
flexível, estrutura metálica e pintura 
eletrostática. Com o nome do Evento 
“NATAL DO BEM OVG” que será fixado na 
frente da base da Árvore Tecnológica. 
TAMANHO APROXIMADO: 8,5 metros de 
comprimento e 50 centímetros de altura.

Total:
Observação dos itens:

  - Locação e instalação de cenários e estruturas do tipo OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA para utilização 

durante o evento Natal do Bem – Edição 2020, conforme projeto e orientações a serem fornecidas pela 

GECEV/OVG.
   - Os itens deverão ser montados na Praça Cívica, localizada na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central, 
Goiânia - GO, após a assinatura do contrato, devendo ser entregues até o dia 02/12/2020 às 18 horas. A 
desmontagem deverá ser iniciada no dia 06/01/2021 a partir das 08 horas, devendo ser finalizada até as 19 horas do 
dia 08/01/2021.
  - A OVG fornecerá a Contratada o projeto com todos os detalhes e especificações da decoração do Natal do Bem  
– Praça Cívica de Goiânia/Go
 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

  - A contratada deverá fornecer ART de todos os itens do objeto, conforme item 1.2.7 do termo de referência 

  - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA 001/2020 QUE SEGUE ANEXO. 

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:


