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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO EVENTO 
 

ITEM 1 – Montagem e Gestão da Praça de Alimentação da Cidade do Natal 
 

Estruturação dos Quiosques da Praça de Alimentação, no período de 13/12/2019 a 6/01/2020, para a atividade 
de gastronomia deverá ser formada pelos seguintes itens: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1.1 - MODELO DO CARDÁPIO 

Entrega física de modelo de cardápio que deverá conter 
minimamente: proposta de preço e variedade de alimentos e bebidas 
(como por exemplo a comercialização de hamburguer, sobá e/ou 
yakisoba, sorvetes, pastel e/ou massas, pizzas, espetinhos, açaí, doces 
e salgados, arroz carreteiro, cachorro quente, batatas recheadas e 
outros). 

1.2 - RELAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS 
PARA INFRAESTRUTURA DE 

COZINHA 

Entrega física de relação de equipamentos e utensílios que deverá 
conter minimamente: Montagem da infraestrutura da cozinha 
necessária ao atendimento de todos os itens oferecidos no cardápio, 
responsabilizar-se na forma da legislação vigente e cabível, quanto 
aos preços, qualidade e higiene dos produtos comercializados, assim 
como pela higienização das instalações, na forma exigida pela saúde 
pública. 

1.3 - CROQUI/LAYOUT 
INFRAESTRUTURA DA PRAÇA  

DE ALIMENTAÇÃO 

Entrega física de croqui/layout da infraestrutura da Praça de 
Alimentação que deverá conter minimamente:  

 480 (quatrocentos e oitenta) cadeiras padronizadas, de 
plástico resistente ou material superior;  

 120 (cento e vinte) Mesas padronizadas, de plástico 
resistente ou material superior;   

 Lixeiras.  
Não utilizar equipamentos, utensílios ou qualquer outro tipo de 
material impróprio, ou de qualidade inferior, que possam causar 
danos aos usuários do espaço.  
Responsabilizar-se pela segurança dos utensílios dos quiosques e da 
praça de alimentação, efetuar o descarte do lixo em local apropriado 
para manter o piso da Praça de Alimentação da Cidade do Natal 
sempre limpo. 

1.4 - MODELO PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

Apresentar impresso em papel A4 colorido modelo de placa de 
identificação dos quiosques que deverá conter minimamente: Placas 
de identificação padronizada nos quiosques de alimentação, bebida, 
caixa e outros. Nos materiais apresentados deverão constar o seu 
logotipo e timbre oficial da PMCG. 
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ITEM 2 - Encantamento e qualidade do evento. 
 

Com objetivo de deixar o evento ainda mais incrível, será exigido a instalação e gestão da 1(uma) roda gigante 
e 1(um) carrossel, conforme especificações abaixo, previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, seguindo as exigências e legislação vigente, garantindo que o manuseio seja feito corretamente.  

ITEM DESCRIÇÃO 

2.1 – RODA GIGANTE 

Entrega física de especificações técnicas que deverá conter 
minimamente: 20 metros de altura, com iluminação de Led e 
programação de luzes, padrão novo ou com até 05 anos de uso, 
incluso toda a documentação (ART E LAUDOS) exigida por lei, frete, 
montagem, manutenção e pessoal de operação.  
Deverá ser gratuita para todos os visitantes e ficar disponível no 
período de 13/12/2019 a 6/01/2020, das 17h às 22h; 24 de dezembro, 
o funcionamento será reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de 
dezembro o horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 de 
janeiro, devido as festividades do Réveillon.  

2.2 – CARROSSEL 

Entrega física de especificações técnicas que deverá conter 
minimamente: 16 Assentos de crianças no interior, de alta qualidade, 
reforçado com fibra de plásticos e aço de padrão internacional e 
ferro, padrão novo ou com até 05 anos de uso, incluso toda a 
documentação (ART E LAUDOS) exigida por lei, frete, montagem, 
manutenção e pessoal de operação. 
Deverá ser gratuita para todos os visitantes e ficar disponível no 
período de 13/12/2019 a 6/01/2020, das 17h às 22h; 24 de dezembro, 
o funcionamento será reduzido, está previsto até as 20hs. Já dia 31 de 
dezembro o horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 de 
janeiro, devido as festividades do Réveillon.  
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ITEM 3 – Estrutura de eventos e equipe da cidade do natal 

A estrutura e equipe da Cidade do Natal necessária ao evento deverá ser formada pelos seguintes itens: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS 

3.1 - Equipe de 
Monitores da Cidade 
do Natal 

Apresentação física de escala de trabalho com intervalos e o modelo de uniforme 
impresso em Papel A4 colorido. 
Fornecimento e coordenação, durante todo o evento de no período de 13/12/2019 a 
6/01/2020, de equipe no mínimo de 40 monitores no horário de 16 hrs as 23 hrs. Será 
concedido intervalo de 1 hora diário. Deverão ser fornecidos vale-alimentação. Com 
relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será reduzido, está previsto até as 
20hs. Já dia 31 de dezembro o horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 
de janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os monitores ficarão responsáveis pelo atendimento ao público, principalmente nos 
pontos de maior circulação como casa do Papai Noel, Praça dos Brinquedos e pontos 
para retirada de fotos, sempre cuidando e orientado de forma educada os visitantes. 
A equipe de monitores deverá estar devidamente uniformizada durante o período de 
labor. 
Os monitores deverão ser orientados nos seguintes pontos: 
• Usar vestuário apropriado para o ambiente de trabalho;  
• Não receber agrados de qualquer espécie de clientes, que caracterizem 
favorecimento profissional; 
• Não usar aparelho celular ou telefone para cunho particular durante a 
jornada de trabalho. 

3.2 - Equipe de 
limpeza da Cidade 
do Natal  

Apresentação física de escala de trabalho com intervalos e o modelo de uniforme 
impresso em Papel A4 colorido. 
Fornecimento e coordenação, durante todo o evento de no período de 13/12/2019 a 
6/01/2020, de equipe no mínimo de 10 pessoas, no horário de 16 hrs as 23 hrs. Será 
concedido intervalo de 1 hora diário. Deverão ser fornecidos vale-alimentação. Com 
relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será reduzido, está previsto até as 
20hs. Já dia 31 de dezembro o horário será estendido, previsto até 02:00hs do dia 01 
de janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os colaboradores da equipe de limpeza, deverão manter as mesas e cadeira sempre 
limpas, fazer a retirada dos sacos de lixo que estiverem cheios e colocarem em local 
recomendado (caçambas), manter os banheiros limpos e sempre abastecidos com 
papel higiênico, papel toalha e sabonete.  Será também atribuição, fazer 
recolhimento de materiais jogados no chão pelos visitantes (papel, alimentos, latas e 
outros) inclusive nos demais espaços da Cidade do Natal.  
Todos os produtos e utensílios necessários para a limpeza serão fornecidos pelo 
Parceiro. 
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3.3 – Papai Noel da 
Cidade do Natal 

Apresentação física de escala de trabalho com intervalos e o modelo de vestimenta 
impresso em Papel A4 colorido. 
Fornecimento e coordenação, durante todo o evento de no período de 13/12/2019 a 
6/01/2020, manter uma equipe de 2 pessoas, para atuarem como Papai Noel 
devidamente caracterizado, no horário de 16 hrs as 22 hrs. Será feito uma escala para 
os dois colaborares possam fazer a troca de turno. Deverão ser fornecidos vale-
alimentação. Com relação ao dia 24 de dezembro, o funcionamento será reduzido, 
está previsto até as 20hs. Já dia 31 de dezembro o horário será estendido, previsto 
até 02:00hs do dia 01 de janeiro, devido as festividades do Réveillon. 
Os dois colaboradores, deverão ficar na durante o turno recebendo os visitantes na 
Casa do Papai Noel, principalmente as crianças, para que possam tirar fotos, receber 
balas e doces. Deverá fazer um atendimento sempre educado, dando atenção e 
respeito a todos. 
Todos os produtos e utensílios necessários serão fornecidos pelo Parceiro. 

 


