
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LINDÓIA E A EMPRESA KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI ME 

 
Processo nº 087/2022 
Carta Convite nº 005/2022 
Edital n° 054/2022 
Termo de Contrato n° 138/2022 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.678.000/0001-83, com sede à Avenida Rio do Peixe, nº 450, 
Jardim Estância, Lindóia, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Luciano 
Francisco de Godoi Lopes, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Itália, nº 121, Bairro Jardim 
Itália, nesta cidade de Lindóia, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.395.279-x 
SSP/SP e CPF/MF nº 178.196.358-43, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI ME, empresa individual de responsabilidade 
limitada, inscrita no CNPJ/MF nº 39.566.141/0001-01, com sede à Rua Domingos Cózaro, n° 127, bairro 
Village das Fontes, nesta cidade de Lindoia, Estado de São Paulo. CEP. 13950-000, neste ato representada 
pelo seu sócio administrador José Benedito Toledo Pelatieri, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade RG nº 15.621.092 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 058.128.068-70, com endereço 
comercial no mesmo endereço da sede da empresa, firmam o presente Contrato, concernente à licitação 
CARTA CONVITE nº 005/2022. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE ENFEITES E INSTALAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE TODO 
O MATERIAL A SER UTILIZADO E EQUIPE TÉCNICA DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO LINDOIA ENCANTADA – NATAL DE LUZ E 
MAGIA 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DA FORMA DA EXECUÇÃO) - A Contratada se compromete a executar tais 
serviços, conforme o objeto descrito na cláusula primeira, de acordo com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA no processo da CARTA CONVITE nº 005/2022, conforme especificação abaixo: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) - O valor global deste contrato é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), 
considerando os valores unitários e totais transcritos na proposta, conforme classificação final da Contratada 
constante no comparativo de preços orçado, devidamente juntada nos autos do referido processo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços praticados são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) - As despesas decorrentes da execução do presente termo de 
contrato neste exercício correrão por conta das seguintes unidades orçamentárias: 02 – Poder Executivo - 
02.04 – Diretoria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento - 02.04.01 – Divisão de Turismo e 
Dependências – 23.695.0007.2011.0000 – Manutenção da Diretoria de Turismo – 02.04.02 – Divisão de 



 

Cultura – 13.392.0008.2012.0000 – Operação e Manutenção da Divisão de Cultura – 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) - A Contratante pagará à Contratada em duas parcelas iguais, 
sendo a primeira em até 10 (dez) dias da data do término da montagem e a segunda em até 10 (dez) dias 
contados da data do término da retirada, devendo a nota fiscal/fatura ser enviada para o Setor de Compras e 
Licitações, de acordo com as especificações do edital desta licitação e devem ser enviados no e-mail 
nfe@lindoia.sp.gov.br.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a Contratada deverá destacar o valor 
das retenções dos tributos cabíveis ou, se for o caso, apresentar declaração nos termos da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal vigente em vigor. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de impostos, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da fabricação dos produtos. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Contratante. 
PARÁGRAFO QUARTO - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 
0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 
pagamento.  
 
CLÁUSULA SEXTA (DOS PRAZOS): A vigência do contrato e dos documentos será de 60 (sessenta) meses 
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de   
acordo com a legislação vigente.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - PRAZO DE EXECUÇÃO: A contratada se compromete a concluir a montagem 
dos enfeites objeto deste contrato até o dia 25 de novembro de 2022. O período de permanência da 
decoração se dará até o dia 08 de janeiro de 2.023. A empresa contratada deverá desmontar toda a 
decoração entre os dias 09 e 16 de janeiro de 2.023. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada:  
São obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar os serviços, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência; 
b) Dispor de mão-de-obra qualificada para a realização dos serviços; 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação; 
d) Responder por todos os ônus fiscais, tributários, legais decorrentes da prestação de serviços aqui 
objetivados, inclusive licenças municipais e quaisquer taxas, para execução do serviço; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
f) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na 
execução do objeto da presente licitação; 
g) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente à Prefeitura de 
Lindóia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
h) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; 



 

i) Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, frete e demais 
encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da execução do objeto da 
presente contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso; 
j) Refazer, sem quaisquer ônus para a Contratante, qualquer parte dos serviços decorrentes de erros 
constatados de responsabilidade da Contratada ou a pedido dos órgãos responsáveis para liberação da 
licença necessária para execução dos serviços projetados; 
k) Corrigir e/ou refazer os serviços não aprovados pela fiscalização da Contratante ou pelos órgãos 
necessários à liberação do empreendimento, caso os mesmos não atendam às especificações constantes 
neste ato convocatório; 
l) Cabe à contratada a total responsabilidade técnica pelos trabalhos realizados por si, obrigando-se a 
obedecer às normas técnicas aplicáveis para execução dos serviços, respondendo civil, contratual e 
criminalmente por quaisquer erros, omissões, inadequações, inexatidões ou quaisquer outros desvios; 
m) A contratada deverá prover um trabalho diligente, eficaz e adequado, bem como deverá relatar 
imediatamente a contratante qualquer erro ou omissões que verificar e identificar na execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
a) Colocar à disposição da Contratada as informações e meios necessários para a realização do objeto do 
presente contrato; 
b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação; 
c) Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso; 
d) Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 
contrato; 
e) Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;  
f) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
g) Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos; 
h) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada para este fim; 
i) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas; 
j) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
k) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais; 
l) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão 
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
a) advertência;  
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo 
para a entrega dos produtos; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de 
Lindóia, por prazo não superior a cinco anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 



 

9.2 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
9.3 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do subitem 9.1, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 
face da Contratante. 
9.4 - O atraso injustificado na prestação dos serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 
da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por cento) ao dia. 
9.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
9.6 – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
9.7 – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação do interessado.  
9.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - O presente contrato não 
poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) - A Contratada assume como 
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação de serviços à Prefeitura. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na 
execução deste contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a Contratada. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinado. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) - Constituirá encargo exclusivo da 
Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa 
Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE JURÍDICA) - A minuta do presente instrumento de 
CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Lindóia, 
conforme determina a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL) - Este contrato está vinculado de forma 
total e plena ao termo de dispensa em razão da emergência que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-
se-á rigorosa obediência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO) - O Foro do contrato será o da Comarca de Águas de Lindóia/SP, 
excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 
 
 

Lindóia, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA 
Luciano Francisco de Godoi Lopes 

Prefeito Municipal 

KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL EIRELI ME  

José Benedito Toledo Pelatieri 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
NOME: Fernanda Alves dos Santos Cózaro   NOME: Camila Aparecida de Toledo 
RG: 44.705.921-X SSP/SP     RG: 54.936.963-6 SSP/SP 



 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO/TRIBUNAL DE CONTAS 
 

CARTA CONVITE nº 005/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE LINDOIA / CNPJ n° 45.678.000/0001-83 
CONTRATADA: KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO ANBIENTAL EIRELI / CNPJ: 39.566.141/0001-01 
CONTRATO nº.: 138/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE 
ENFEITES E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO E EQUIPE TÉCNICA DE 
MONTAGEM, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 
LINDOIA ENCANTADA – NATAL DE LUZ E MAGIA 2022. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ato do processo acima referido, objetivando seu registro pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será objeto de 
prévia análise, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
cabendo, para tanto, procedermos à regular habilitação no Sistema de Processo Eletrônico, na conformidade do quanto estabelece 
a Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, 
a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) As informações pessoais dos responsáveis pelo órgão/entidade estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) no caso de habilitação do interessado no Sistema de Processo Eletrônico, os dados informados deverão manter-se sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 
o que mais couber 
 

Lindóia/SP, 18 de novembro de 2022. 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES; Cargo: PREFEITO MUNICIPAL; CPF: 178.196.358-43. 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELO ATO: 
Nome: LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES; Cargo: PREFEITO MUNICIPAL; CPF: 178.196.358-43. 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESA: 
Nome: LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES; Cargo: PREFEITO MUNICIPAL; CPF: 178.196.358-43. 
 



 

 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
DO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 
Nome: PAMELA CRISTINA MOREIRA RAMALHO; Cargo: DIRETORA DE TURISMO E CULTURA; CPF: 389.818.808-67. 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL POR PROCESSOS LICITATÓRIOS: 
Nome: MARILSA CAVENAGHI BELTRAMI; Cargo: DIRETORA DE SUPRIMENTOS; CPF: 091.154.148-92. 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS: 
Nome: DANIEL OLIVEIRA ANTONIO DE LIMA; Cargo: PROCURADOR JURIDICO; CPF: 285.589.628-20. 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
INTERESSADO(A): 
Nome: JOSE BENEDITO TOLEDO PELATIERI; Cargo: PROPRIETÁRIO; CPF: 058.128.068-70; RG: 15.621.092 SSP/SP; Data de 
Nascimento: 05/04/1964; Endereço residencial completo: Rua Domingos Cózaro, n° 127, bairro Village das Fontes, nesta 
cidade de Lindoia, Estado de São Paulo. CEP. 13950-000; Telefone(s) para contato: (19) 99649-5075; E-mail institucional: 
kva.iluminacaopublica@gmail.com; E-mail pessoal: jbpelatieri@gmail.com 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
 

Processo nº 087/2022 
Carta Convite nº 005/2022 
Edital n° 054/2022 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE 
ENFEITES E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, 
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO E EQUIPE TÉCNICA DE 
MONTAGEM, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 
LINDOIA ENCANTADA – NATAL DE LUZ E MAGIA 2022. 
 
JUSTIFICATIVA 
A decoração da cidade no período de Natal servirá como forma de auxiliar aos trabalhadores da cultura, 
turismo e comerciantes em geral, bem como proporcionar aos cidadãos, momentos de lazer, fomentando 
ainda mais o turismo, e sabendo da importância que a arte e cultura têm no auxílio à saúde mental da 
população. 
A Decoração Natalina, ressalta a alegria e esperança que o tempo do natal nos traz, embelezando as áreas 
urbanas como praças e espaços públicos, destacando e valorizando monumentos, prédios e paisagens, além 
de impulsionar as atividades econômicas e o comércio local. 
 
DO PERÍODO DA DECORAÇÃO NATALINA E DA INSTALAÇÃO 
Os serviços de instalação deverão ser iniciados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 
ordem de serviços e concluídos até 24 de novembro de 2022, data em que ocorrerá a inauguração da 
iluminação natalina.  
O período de permanência da decoração natalina nos locais indicados neste termo de referência, será até o 
dia 04 de janeiro de 2023. 
A empresa contratada deverá desmontar todos os enfeites no período de 06/01/2023 até no máximo 
14/01/2023. Para a desmontagem dos enfeites e demais materiais utilizados na decoração natalina do 
Município de Lindoia/SP, a empresa arcará com todo o procedimento sendo que todo o material será locado e 
de propriedade da empresa, que o deverá gerir sob sua total responsabilidade. Deve ser tomada a devida 
atenção na retirada dos enfeites para que não sejam danificadas as instalações elétricas existentes, ficando o 
reparo a cargo da Contratada. 
 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS 
A decoração e a iluminação descrita neste Termo de Referência deverão ser instaladas nos seguintes locais: 
 
PRAÇA DAS ÁGUAS 
 



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

• ARVORE DE NATAL EM ESTUTURA METÁLICA (DEVIDAMENTE ATERRADA) E DECORACAO 
COM ILUMINAÇÃO EM LED  
• DECORAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE 09 COQUEIROS GRANDES COM MICROLAMPADAS DE LED  
• DECORAÇÃO DE PALMEIRAS BAIXAS E FOLHAGENS COM MICROLAMPADAS DE LED  
• MINI TUNEL ILUMINADO NAS ESCADARIAS EM MICROLAMPADAS DE LED  
• ILUMINAÇÃO EM LED EM 02 TENDAS 

 
GARRAFA 
 

 
 

• DECORAÇÃO DA GARRAFA COM CORTINA DE LED, CASTATA E STROBOS  
 
 



 

PRAÇA HUMBERTO AMARAL (CORETO IGREJA MATRIZ) 
 

 
 

• DECORAÇÃO COMPLETA DO CORETO DA IGREJA MATRIZ COM CASCATA DE LED E 
MICROLAMPADAS LED  
• ILUMINAÇÃO DAS FOLHAGENS BAIXAS COM REFLETORES LED E MICRO LAMPADAS LED  
• PRESÉPIO ARAMADO E ILUMIANDO COM MANGUEIRA LED  

 
PONTE – RUA CORONEL ESTEVAM FRANCO  
 

 
 

• DECORAÇÃO DOS 08 POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM OBJETOS ILUMINADOS 
(LAÇOS E ESTRELAS CADENTES) 

 
PONTE DE ARCO  
 
 



 

 
 

• DECORAÇÃO COM OBJETOS ILUMINADOS (ESTRELAS), CASTATA E STROBOS 
 
TREVO DO CORPO DE BOMBEIROS  
 

 
 

• DECORAÇÃO DE ARVORE EM MANGUEIRA DE LED (8 METROS) 
• ELEMENTOS ESTRELAS EM LED 
• DECORAÇÃO COMPLETA ELEMENTOS CENOGRÁFICOS COM MICROLAMPADAS LED  



 

INSTALAÇÃO, DECORAÇÃO COM MANGUEIRA LED E MICROLAMPADAS LED E ARMONIZAÇÃO DE 
OBJETOS DE DECORAÇÃO 

a) Balões iluminados – 2 unidades de 4m de altura cada; 
b) Letreiro “2023” – 4 unidades (números) de 1,20m de altura cada; 
c) Letreiro “BOAS FESTAS” - 1 unidade de 1,20m de altura cada; 
d) Letreiro “HO HO HO” – 1 unidade; 
e) Anjos iluminados – 2 unidades de 2,40m de altura cada; 
f) Árvores iluminadas – 6 unidades – 3 unidades de 0,90m de altura cada e 3 unidades de 1,20m de 
altura cada; 
g) Caixa de presente – 3 unidades – (3X3); (2X2); (1x1); 
h) Estrelas estrutura metálica – 20 unidades; 

 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Todos os elementos necessários à instalação elétrica serão fornecidos pela empresa contratada como 
condutores elétricos adequados, módulos temporizadores e contatores necessários ao acionamento 
automático de todos os elementos de decoração nos horários pré-determinados, disjuntores e conectores, 
além de responsável técnico com recolhimento de ART ou TRT, podendo ser Engenheiro Eletricista ou 
Eletrotécnico os quais tem atribuição perante seus conselhos profissionais para este tipo de serviços. 
O setor de manutenção elétrica da prefeitura indicará para cada local o ponto de energia onde deverá ser 
ligada a alimentação elétrica de cada arranjo, assim como prestará o apoio técnico relativo ao ponto de 
conexão. No entanto a contratada deverá efetuar todas as ligações, comando e proteções necessárias ao 
funcionamento do sistema, incluindo o ramal de ligação até o ponto de conexão da prefeitura. 
OBS: é de total responsabilidade da empresa contratada a troca das lâmpadas que venham a queimar 
durante o período em que a decoração ficar exposta. 
O prazo para troca das lâmpadas é de até 48 (quarenta e oito) horas após solicitação feita por esta Secretaria 
de Cultura e Turismo. 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
Cuidado especial deverá ser dado ao item segurança nas instalações elétricas a fim de se evitar imprevistos e 
principalmente acidentes com a energia elétrica. Portanto, as recomendações abaixo deverão ser seguidas 
obrigatoriamente: 

• Certificar-se do uso de produtos com selo do inmetro, ferramentas e equipamentos de primeira 
qualidade, que estejam de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante. 
• Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI`s necessários para a execução das tarefas e 
responsabilizar-se pelo uso correto dos mesmos. 
• Não fazer uso de benjamins 
• Não deixar fios sem proteção ao alcance do público visitante 
• Instalar condutor de proteção (aterramento) para cada sistema e aterrar todas as partes metálicas 
não destinadas à condução de corrente elétrica. 
• Utilizar condutores com dupla isolação ou com proteção adequada e evitar emendas expostas ou 
acessíveis ao público. 

 
O fornecedor será responsável por todo o serviço de mão de obra para a montagem, instalação, manutenção 
e retirada dos enfeites e decoração de Natal.  
 


