
                      

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresas habilitadas para a confecção de elementos 

decorativos, incluindo sua iluminação, manutenção, montagem e 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 

33º Natal Luz de Gramado, no período de 25 de outubro de 2018 à 13 de janeiro 

de 2019, que ocorrerá na cidade de Gramado/RS, conforme serviços descritos 

neste Memorial Descritivo e no Projeto de Iluminação (anexo I). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A decoração da cidade é um dos atrativos mais importantes do evento hoje com 

reconhecimento nacional e internacional por estar disponível para os visitantes 

todo o período do evento para ser contemplado durante o dia e a noite. A 

cenografia do evento precisa contemplar a cidade durante o dia e a iluminação 

fará o seu diferencial para a decoração a noite, criando um ambiente festivo e 

natalino para moradores e visitantes. Para que isso aconteça o projeto prevê a 

decoração e iluminação de ruas, praças, rótulas e avenidas.   

2.2. Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos 

construtivos necessários para a execução do projeto de decoração urbana com 

o objetivo de qualificar as festividades programadas para o 33º Natal Luz de 

Gramado. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A decoração e a iluminação descrita nesta Memorial Descritivo deverão ser 

instaladas nos seguintes locais: 

3.1.1. Rótula Lago Joaquina Rita Bier 

3.1.2. Rótula João Leopoldo Rosenfeld 

3.1.3. Praça das Etnias  

3.1.4. Rua das Flores  



                      

 

3.1.5. Rótula Av. Hortênsias x Rua das Flores 

3.1.6. Av. Borges de Medeiros  

3.1.7. Igrejas Matriz São Pedro e Igreja do Luterana (Igreja do Relógio) 

3.1.8. Árvore Cantante – Largo da Igreja Matriz São Pedro 

3.1.9. Praça Major Nicoletti 

3.1.10. Prefeitura Municipal de Gramado 

3.1.11. Rua Coberta 

3.1.12. Rua Pedro Benetti 

3.1.13. Rótula Hotel Alpestre 

3.1.14. Praça do Rotary 

3.1.15. Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 

3.1.16. Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros  

3.1.17. Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 

3.1.18. Rótula Praça das Mães 

3.1.19. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho 

3.1.20. Pórticos de Acesso a cidade – Várzea Grande e Nova Petrópolis 

3.1.21. Subida Expogramado 

3.1.22. Praça Várzea Grande 

3.1.23. Rua São Pedro (Decoração somente com efeito noturno) 

3.1.24. Rua Garibaldi (Decoração somente com efeito noturno) 

3.2. Para realização dos serviços de decoração e iluminação, deverão ser 

empregadas atividades de: 

3.2.1. Serralheria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e 

estruturas total ou parcialmente feitas em ferro, incluindo corte, dobra, solda de 

tubos, placas em aço, vergalhões, arames, barras, cabos e chapas metálicas, 

incluindo tratamento de superfície (pintura, anticorrosivos) e suas formas de 

fixação (parafusos, rebites, soldas, presilhas, entre outros); 

3.2.2. Marcenaria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e 

estruturas feitas total ou parcialmente em chapas, tábuas, toras, ripas, caibros, 

vigas e/ou sarrafos de madeira incluindo corte, dobra, cola e tratamentos de 



                      

 

superfície (lixa, impermeabilização, pintura) e suas formas de fixação 

(parafusos, pregos, grampos, entre outros); 

3.2.3. Impressão Digital: Compreende o processo de impressão em equipamentos 

de impressão conhecidos como “plotter” e sua instalação nos locais indicados. 

Para atender ao propósito do projeto o fornecedor deverá dispor de plotter com 

tecnologia jato de tinta de alta resolução com tratamento ultravioleta (UV). 

3.2.4. Recorte Eletrônico: Compreende a confecção e instalação de chapas rígidas 

recortadas com alta precisão através de equipamentos assistidos por 

computador com sistemas computacionais (software) tipo CAD (Computer 

Aided Design) aptos a receberem desenhos técnicos em arquivos digitais. Para 

atender ao propósito do 33º Natal Luz de Gramado, a Contratada deverá dispor 

router (indicado para recortar chapas de madeira e material sintético com alta 

precisão). 

3.2.5. Decoração em PET: Compreende a fabricação, reparo e instalação de objetos 

confeccionados com material reutilizado de garrafas PET, incluindo a limpeza, 

classificação das garrafas por modelos, remoção dos rótulos, moldagem, 

montagem, materiais abrasivos, corte, confecção, pintura e suas formas de 

fixação de acordo com as especificações, referências e/ou instruções contidas 

neste memorial e seus anexos e/ou protótipos disponibilizados pela 

Gramadotur. 

3.2.6. Cenografia: Compreende a aquisição de elementos, bem como a fabricação, 

instalação e arranjo dos elementos tridimensionais, incluindo pintura, 

acabamentos, disposição, organização e ornamentação conforme indicado nas 

pranchas e no Memorial Descritivo. Para atender ao propósito do projeto de 

decoração e iluminação do 33º Natal Luz de Gramado, a Contratada deverá ter 

habilidade para confeccionar objetos cenográficos em fibra de vidro, 

marcenaria, serralheria, espuma tipo PU, laçaria (laços em veludo), técnicas 

para artesanato com garrafas pet, entre outros, conforme especificações, 

referências e/ou instruções contidas neste Memorial e seus anexos. 

3.2.7. Iluminação: Compreende a aquisição e a colocação de material elétrico e 

iluminação conforme especificação no Anexo Iluminação, bem como a 



                      

 

instalação em elementos decorativos, instalação em ruas praças, rótulas e 

avenidas, manutenção e retirada do material ao término do evento.  

3.2.8. Cromagem: Compreende tratamento de superfície pelo qual o material passa 

por um processo com o derretimento do alumínio a vácuo, conhecido como 

metalização a vácuo. 

 

3.3. Pinheiro Poinsétia -  Rótula Lago Joaquina Rita Bier: 

 

3.3.1. Reforma, manutenção e pintura de estrutura de ferro em formato de árvore 

com 7,50m de altura x 4,00m de diâmetro. Prever a pintura na cor verde 

escuro. 



                      

 

3.3.2. Aquisição e instalação de 850 vasos para flores em pvc na cor verde escuro. 

3.3.3. Aquisição e instalação de 850 mudas de flores naturais tipo poinsétia na cor 

vermelho escuro. 

3.3.4. Plantar as mudas de flores nos vasos com terra tipo húmus. 

3.3.5. Instalação dos vasos em toda a estrutura da árvore da base ao topo da 

estrutura. 

 

Referência das Flores 

 

Referência da iluminação 



                      

 

3.3.6. A empresa contratada deverá prever a troca e reposição das flores naturais 

sempre que danificadas pelas ações climáticas. 

3.3.7. Aquisição e instalação de 1 (uma) estrela com 1,50m de diâmetro, vazadas 

dos dois lados.  

3.3.8. A estrutura da estrela precisa ser bipartida para os dois lados para que se 

possa fazer a colocação da iluminação interna, leia-se, a estrela terá que ser 

desmontável. Para a confecção das estrelas será usado aço cortem de 0,5m/m, 

vincada com espessura de aproximadamente 20cm pronta montada. A Pintura 

será zarcão como base, a cor da estrela ouro velho com acabamento verniz 

automotivo.  

3.3.9. Aquisição e instalação de 8m² de filtro difusor e-colour #250 half White 

diffusion tipo rosco de luz para instalação na parte interna da estrela. 

   

3.3.10. Aquisição e instalação de 200 conjuntos de cordões de Led luz vermelha 

cordão verde, 220V, Uso Externo, espalhado uniformemente por toda a arvore, 

cuidando para não danificar as flores naturais. (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

 



                      

 

3.3.11. Aquisição e instalação de 06 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca 

morna, um refletor em cada “perna” interna da estrela, para uma uniforme 

distribuição da luz. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.3.12. Aquisição e instalação de 06 refletores HQI de 400w de sódio distribuídos na 

rótula. Sua fixação deverá ser realizada por braços de 30cm. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.3.13. Aquisição e instalação de 02 refletores de Led 30W, 220V, luz 3000k, luz 

branca morna, fixados na base da estrela em forma de ângulo com braços de 

50cm, para definição do formato da estrela. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 



                      

 

3.4. Praça João Leopoldo Rosenfeld 

 

 

3.4.1. Aquisição e instalação de 30 bandeiras de veludo tipo spandex medindo 

1,80m x 1,40m na cor vermelho escuro bordadas com a logo do Natal Luz de 

Gramado na cor dourado, leia-se 30 bandeiras duplas em veludo e bordado 

dos dois lados. As bandeiras precisam ser estruturadas na parte interna com 

fibra. 

3.4.1.1. O bordado deverá ter 0,98cm de largura x 0,50cm de altura na cor 

dourado. 

3.4.2. Reforma, manutenção, pintura e instalação de letreiro “Natal Luz” em madeira 

existente no acervo da Gramadotur com medida 1,70 metros de altura por letra. 



                      

 

O letreiro deverá ser pintado com tinta automotiva na cor vermelho escuro. 

Prever a retirada da iluminação interna do letreiro e cobrir a parte interna do 

letreiro com chapas de mdf tipo ultra verde com 18mm de espessura e pintura 

na cor vermelho escuro. 

3.4.2.1. O letreiro deverá ser instalado e fixado na rotula com frente entre a Rua 

Angelo Bisol e Rua Leopoldo Rosenfeld. 

3.4.3. Aquisição e instalação de 16 guirlandas aramadas na cor verde escuro com 

0,50m de diâmetro, a espessura da guirlanda deverá ser 25cm de festão. 

    

3.4.4. Aquisição e instalação de 16 laços aramados com arame de número 18 com 

medida de 5m de comprimento x 10cm de largura. O laço deverá ser executado 

com arame de número 18, estruturado com veludo base manta na vermelho 

escuro com borda aramada e dourada.  

   

3.4.5. Aquisição e instalação de 08 Refletores de Led 50W 220V, luz 3000K, branca 

morna, a serem instalados um por letra. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.4.6. Aquisição e instalação de 30 projetores de sobrepor 20w ângulo de abertura 

máximo de 25° 2700K 220V IP66, instalados na base das hastes das 

bandeiras. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 



                      

 

3.4.7. Aquisição e instalação de 14 refletores HQI 400W de lâmpada vapor de sódio, 

instalados ao redor da árvore. 

3.4.8. Aquisição e instalação de 900 conjuntos de Led warm White 220V cabo 

verde. 

3.4.9. Aquisição e instalação de 500 conjuntos de Led vermelho 220V cabo verde. 

3.4.10. Aquisição e instalação de 500 conjuntos de Led verde 220V cabo verde. 

  

Referência de iluminação 

3.5. AV. Borges de Medeiros – Lúdica: Entrada Av. Borges de Medeiros (Defronte 

ao Hotel Laghetto Golden e Restaurante Il Piaciere)  

 

3.5.1. Aquisição e instalação de 03 postes de ferro tipo tubo de 10cm de diâmetro 

com base de concreto medindo 0,10cm de altura x 0,60cm de largura x 0,60 de 

profundidade. 



                      

 

3.5.2. As medidas dos tubos deverão ser um com altura de 4,50m, um com altura de 

3,90m e outro com medida de 3,30m. 

3.5.3. Os tubos de ferro deverão ser pintados na cor dourado e finalizados com 

ponteiras em pvc proporcional com tamanho da haste. As ponteiras em PVC 

deverão ser pintadas com tinta automotiva dourada com finalização de auto 

brilho. 

3.5.4. Aquisição e instalação de 03 cavalinhos carrossel em fibra de vidro com 

acabamento tipo porcelana medindo 1,30x1,30m suspensos em postes de ferro 

tipo tubo. A pintura dos cavalinhos deverá ser em tinta automotiva em bege 

escuro no corpo do cavalo e os detalhes da sela, peitoral e cabeça conforme 

imagem de referência. Além da pintura da sela do cavalo em vermelho, deverá 

ser pintado arabescos conforme imagem que segue na cor dourado. 

 

 



                      

 

3.5.5. Aquisição e Instalação de 14 estruturas cônicas (tipo pinheiro) com medida de 

3,20 de altura x 1,00m de diâmetro com estrutura de ferro em tubo metalon 

20x30cm. Para a produção da estrutura a divisão dos tubos deverá ser de 

20cm a 20cm um do outro com duas cintas de reforço, sendo uma no diâmetro 

da base e outra no diâmetro de 50cm, soldar 04 esferas para fixação com furo 

de 10mm, o material da cintas de ferro se dará com ferro chato de ¼” x ½” com 

pintura de fundo zarcão e pintura na cor verde escuro. 

 

3.5.6. Para revestir a estrutura de ferro, aquisição e instalação de 30 festões 

aramados com 25cm de diâmetro x 2,40m de comprimento por estrutura, leia-

se por árvore. 

    



                      

 

 

3.5.7. Aquisição e instalação de 14 ponteiras decorativas conforme foto de 

referência, em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com pintura 

cromada na cor vermelho escuro (efeito cromado como uma bola de natal 

metalizada) de 0,60cm de altura e diâmetros conforme detalhamento no 

projeto. 



                      

 

     

3.5.8. Aquisição e instalação de 32 laços aramados com arame de número 18 com 

medida de 7m de comprimento x 15cm de largura. O laço deverá ser executado 

com arame de número 18, estruturado com veludo base manta na vermelho 

escuro com borda aramada e dourada.  

   

3.5.9. Aquisição e instalação de 16 bolas natalinas com 1,00m de diâmetro em fibra 

de vidro com acabamento efeito porcelana e pintura cromada na cor vermelho 

escuro. Prever a escrita de Natal Luz e os detalhes estrelas em todas as bolas 

cor branco em pintura cromada. Prever a pintura na cor dourada na parte 

superior “bico” da bola. 

3.5.10. Aquisição e instalação de 16 bases para as bolas de natal em formato de 

taças de fibra de vidro com acabamento efeito porcelana com medida de 



                      

 

0,20cm de altura x 0,60cm de diâmetro com pintura automotiva na cor verde 

escuro. 

3.5.11. A instalação das bolas natalinas será sobre a base de fibra conforme projeto. 

 

3.5.12. Instalação de 15 quebra-nozes com medida 2,10m de altura (pintados e 

decorados pelos artistas locais de Gramado sob a responsabilidade da 

Gramadotur).  

 



                      

 

3.5.13. Aquisição e instalação de 15 bases circulares para os quebra-nozes em fibra 

de vidro com medida de 0,80cm de diâmetro x 0,50 cm de altura com pintura 

automotiva de auto brilho na cor verde escuro com filetes na cor dourado na 

parte superior, inferior entre meio da base conforme projeto. 

 

3.5.14. Aquisição e instalação de 36 fractais medindo 1,50m de diâmetro em mdf 

tipo ultra verde de 18mm com corte em laser na cor vermelho escuro, que 

deverão ser fixados em postes de iluminação pública. 

 

3.5.15. Aquisição e instalação de 09 Refletores de Led de 50W 220V, luz 3000K, 

branca morna, a serem instalados 3 em cada cavalinho, sendo nas laterais e 

frente de cada. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.5.16. Aquisição e instalação de 240 conjuntos de luz de seixo RGB 12V, Uso 

Externo. Instalados 16 cabos em cada arvores de forma uniforme e seus 

componentes de ligação. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 



                      

 

3.5.17. Aquisição e instalação de 32 refletores de Led 30W 220V, luz 3000k branca 

morna, instalados 2 por bola. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

3.5.18. Aquisição e instalação de 30 refletores de Led 30W 220V, luz 3000k branca 

morna, instalados 2 por base dos quebra nozes. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.5.19. Aquisição e instalação de 72 Refletores de Led de 50W 220V, luz 3000K, 

branca morna, a serem instalados 2 por poste, fixado com garras. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

Referência material elétrico/iluminação 

3.6. Praça das Etnias 

 

3.6.1. Reforma e instalação de estrutura de árvore em festão, estrutura existente, 

medindo 5m de altura x 2,50m de diâmetro e pintura na cor verde escuro. 

3.6.2. Aquisição e instalação 200 peças de pão de mel em fibra de vidro medindo 

0,30cm de altura e/ ou diâmetro em formas variadas e pintura artesanal em 

caramelo e detalhes conforme imagem de referência. 



                      

 

 

3.6.3. Aquisição e instalação de 100 laços aramados com arame de número 18 com 

medida de 6m de comprimento x 7cm de largura. O laço deverá ser executado 

com arame de número 18, estruturado com veludo base manta na vermelho 

escuro com borda aramada e dourada para instalação na árvore.  

    

3.6.4. Aquisição e instalação de uma estrela em fibra de vidro tipo biscoito de mel na 

cor caramelo e acabamentos artesanais conforme imagem de referência, a 

instalação deverá ser no topo da árvore com medida de 1,50m de diâmetro. 

 



                      

 

3.6.5. Aquisição e instalação de 12 guirlandas aramadas estruturadas em festão na 

cor verde escuro medida de 0,30cm de diâmetro com laço de veludo aramado 

com arame de número 18 com acabamento em dourado medindo 5m de 

comprimento x 7cm de largura. Instalar na porta das casinhas feira de Natal. 

3.6.6. Aquisição e instalação de 14 laços aramados com arame de número 18 com 

medida de 6m de comprimento x 10cm de largura em veludo base manta na 

cor vermelho escuro com borda dourada para instalação nas guirlandas. 

Instalar nas guirlandas casinhas feira de Natal. 

3.6.7. Aquisição e instalação de 02 guirlandas aramadas e estruturadas em festão 

na cor verde escuro medindo 0,40cm de diâmetro. 

3.6.8. Aquisição e instalação de 02 laços de veludo aramado com veludo base de 

manta na cor vermelho escuro, o laço precisa ser com arame de número 18 

medindo 7m de comprimento x 10cm de largura com borda dourada.  As 

guirlandas deverão ser instaladas no portal de acesso da feira (portal Praça 

das Etnias). 

   

3.6.9. Aquisição e instalação de 20 bancos tipo praça com madeira e ferro fundido 

medindo 1,50m de comprimento x 0,86cm de altura x 0,70 profundidade 

conforme imagem de referência. 

 



                      

 

3.6.10. Aquisição e instalação de 40 cachepôs de madeira em pinus ilhote aplainado 

e lixado com medida de 0,50cmx0,50cmx0,50cm pintados na cor verde escuro, 

plantar flores da época nos cachepôs. 

3.6.11. Decoração interna da casa do Papai-noel. Aquisição e instalação de 

matérias para a casa do papai-noel: 

 

Referência de decoração interior casa do papai-noel 

3.6.11.1. Reforma de 01 (uma) poltrona existente com medidas: Largura 

0,94m x profundidade 0,73m x encosto 1,32m em veludo vermelho liso. 

 

 



                      

 

3.6.11.2. Reforma de 01 (uma) lareira em fibra de vidro na cor marrom 

(material existente no acervo Gramadotur), com medidas: 2m de altura x 

1,20m de largura x 50cm de espessura; 

 

3.6.11.3. 01 (um) Relógio de parede Antigo com 0,50cm de diâmetro; 

 

3.6.11.4. 04 (quatro) meias para a lareira medindo 0,40cm de comprimento; 

 



                      

 

3.6.11.5. 01 (um) pinheiro de natal medindo 2,50m de altura x 1,30cm de 

diâmetro com 1340 galhos; 

 

3.6.11.6. Decoração para o pinheiro natalino 

3.6.11.6.1. 80 (oitenta) unidades de bolas natalinas de 15cm de diâmetro na 

cor vermelho metalizado; 

 

3.6.11.6.2. 70 (setenta) unidades de laços de veludo aramado na cor 

vermelho escuro com 1,50m de comprimento x 0,10cm de largura; 

 

3.6.11.7. 06 (seis) conjuntos de cordões de Led cabo verde luz warm White 

220V com 4,5m de comprimento 3000k para instalação na árvore; 



                      

 

 

3.6.11.8. 01 (uma) mesa retangular em madeira imbuia com medida de 1,20m 

de comprimento x 0,70cm de largura com 04 (quatro) cadeiras; 

 

3.6.11.9. Café servido com Bule (01 unid), xícaras (04 unid), pires (04 unid), 

pratos (04 unid), talheres (04 unid), docinhos tipo bolacha de natal (20 

unid), bolos fake (04 unid), toalha de mesa, pedestal para bolos e tortas, 

almofada para as cadeiras, etc. 

3.6.11.9.1. Bule esmaltado verde escuro com medida 17cm de altura; 

 



                      

 

3.6.11.9.2. Conjunto de 04 (quatro) xícaras e pires em cerâmica na cor 

verde; 

 

3.6.11.9.3. Pratos rasos com 27cm de diâmetro em cerâmica verde; 

 

3.6.11.9.4. Talheres inox: 04 (quatro) garfos de sobremesa, 04 (quatro) 

facas sobremesa, 04 (quatro) colheres sobremesa e 04 (quatro) colheres 

chá ou café; 

 

3.6.11.9.5. 20 (vinte) unidades de biscoito tipo bolacha de natal em biscuit 

com medida de 0,15cm de diâmetro; 

 



                      

 

3.6.11.9.6. Sousplat vermelho metalizado com 0,33cm de diâmetro 

 

3.6.11.9.7. 04 (quatro) bolos fakes com medida de 25cm de diâmetro, 

conforme imagens. 

    

3.6.11.9.8. Toalha de mesa lisa na cor vermelho escuro em tecido kasten 

com medida de 1,80m de comprimento x 1,40 de largura; 

 

3.6.11.9.9. Almofada lisa na cor verde escuro em tecido kasten 

 



                      

 

3.6.11.9.10. 02 (dois) pedestais para tortas em acrílico com medida de 30cm 

de diâmetro na cor branco; 

 

3.6.11.9.11. Um pedestal para torta em vidro com medida de 30cm de 

diâmetro; 

 

3.6.11.9.12. Um pedestal em cerâmica com medida de 30cm de diâmetro na 

cor amarelo; 

 



                      

 

3.6.11.10. 01 (um) baú rustico em madeira com medida de 80cm de 

comprimento x 45cm de largura x 50cm de altura; 

 

3.6.11.11. 08 (oito) quadros para parede com imagem antiga do Natal Luz com 

moldura de madeira com vidro medida de 40cm x 30cm; 

 

3.6.11.12. 01 (uma) caixa para os correios em metal curvo na medida de 1,30m 

a altura do tubo de sustentação e as medidas da caixa 0,55cm x 0,38cm; 

 

3.6.11.13. 01 (uma) mesa com 4 cadeiras em madeira com medidas: 

3.6.11.13.1. Mesa alt 60cm x larg 60cm x Comprimento 60cm; 

3.6.11.13.2. Cadeira alt 65cm x larg 26cm x comprimento 26cm; 

 



                      

 

3.6.11.14. 02 (duas) guirlandas aramadas na cor verde escuro medindo 0,40cm 

de diâmetro para a decoração da casinha; 

 

3.6.11.15. 40 (quarenta) festões aramados verde escuro com medida de 2,40m 

de comprimento x 0,25cm de diâmetro estruturados para a decoração da 

casinha; 

 

3.6.11.16. Aquisição e instalação de 20 (vinte) laços aramados de número 18 

com veludo base manta na cor vermelho escuro com medida de 6m de 

comprimento x 7cm de largura com borda dourada; 

 

3.6.11.17. 01 (um) tapete persa medida 2,00m x 2,50m para forração da casa; 

 



                      

 

3.6.11.18. 02 (dois) aparadores de madeira rústica com medida 1,20m 

comprimento x 50cm largura x 80cm de altura; 

 

3.6.11.19. 02 (dois) cestos em vime com medida de 40cm de comprimento x 

20cm de altura com pinhas; 

 

3.6.11.20. 10 (dez) livros antigos em tamanhos diversos; 

 

3.6.11.21. 01 (uma) máquina de escrever antiga; 

 



                      

 

 

3.6.11.22. 01 (uma) estante de madeira rústica com medida de 1,80m altura x 

50cm de largura x 32cm de profundidade; 

 

3.6.11.23. 06 (seis) cortinas em tecido tipo kasten na cor marfim com medida 

de 1,80m de comprimento x 1,50m de largura com varão e ponteiras; 

 

3.6.11.24. 03 (três) lustres em ferro com medida altura 38cm x 46cm de 

diâmetro na cor preto ferrugem; 

 



                      

 

3.6.11.25. 02 (dois) Quebra-nozes em madeira de 0,80cm de altura; 

 

3.6.11.26. 03 (três) ursos de pelúcia com medida de 0,40cm de altura; 

 

3.6.11.27. 02 (dois) Caminhões brinquedo de madeira com medida de 40cm de 

comprimento x 14cm de largura x 20cm de altura; 

 



                      

 

3.6.11.28. 01 (um) carrinho brinquedo de vime para meninas com medida de 

54cm de comprimento x 30cm de largura x 35 cm de altura; 

 

3.6.11.29. 04 (quatro) puffs, com as seguintes características: 

3.6.11.29.1. Altura: 40cm 

3.6.11.29.2. Largura: 30cm 

3.6.11.29.3. Profundidade: 30cm 

3.6.11.29.4. Densidade da espuma: D-26 

3.6.11.29.5. Quantidade de pés: 4 pés 

3.6.11.29.6. Material de estrutura: Madeira 

3.6.11.29.7. Tipo de puff: Estofado 

3.6.11.29.8. Altura do estofamento: 3 cm no assento 

3.6.11.29.9.  Cor: vermelho e verde escuro 

 



                      

 

3.6.11.30. 08 (oito) caixas de presentes em papelão coloridas com fitas de 

cetim em diversos tamanhos, sendo 04 (quatro) com dimensões de 

35x35x35 cm e 04 (quatro) com dimensões de 25x25x25 cm; 

 

3.6.11.31. 03 (três) caixas de presentes coloridas e iluminadas com fitas de 

cetim em diversos tamanhos, sendo 02 (duas) com dimensões de 

35x35x35 cm e 01 (uma) com dimensão de 25x25x25 cm; 

 

3.6.11.32. 06 (seis) lanternas em metal e vidro com vela eletrônica tipo led com 

acabamento em dourado envelhecido, sendo 03 (três) com dimensões de 

15x15cm/alt-33cm e 03 (três) com dimensões de 15x15cm/alt-43cm; 

 



                      

 

3.6.11.33. 01 (um) cabideiro em madeira tipo mogno com medida de 1,60m de 

altura; 

 

3.6.11.34. 15(quinze) lenhas para a lareira tipo acácia ou eucalipto com 15cm 

de comprimento; 

 

3.6.11.35. Material para mesa cartinhas ao Noel: 3 pacotes de folha A4, 10 

lápis, 10 borrachas, 20 canetas cor coloridas, 20 canetinhas cores 

variadas e 2 conjuntos de 6 peças cada de Giz de Cera. 

 

Papel A4 

  

Lápis  



                      

 

 

Borracha 

 

Canetas esferográficas coloridas 

 

Canetinhas hidrográficas  

 

Giz de Cera 

3.6.11.36. 01 (um) frigobar para água do Papai-noel, com dimensões 44 cm de 

largura x 51 cm de altura x 46 cm fechado e 87 cm aberto de 

profundidade, na cor branco. 

 



                      

 

3.6.11.37. Aquisição e instalação de 01 (um) ar condicionado tipo Split Hi Wall 

com refrigeração 9000 BTUs, ciclo quente e frio com controle remoto e 

baixo nível de ruído; 

 

3.6.11.38. Aquisição e instalação de 10 placas indicativas em madeira pinus 

ilhote aplainadas e lixadas com medida de 0,60cmx0,40cm para casa do 

papai-noel, portal de entrada da Villa e distribuição os dizeres deverão ser 

em mdf e recorte a laser e aplicados sobre a placa de madeira. Dizeres a 

serem definidos pela decoradora. 

  

 

3.6.11.39. Todos os materiais para a casa do Papai Noel precisam passar pela 

aprovação do Fiscal do Contrato. 

3.6.12. Aquisição e instalação de iluminação para Árvore de Biscoitos: 

3.6.12.1. 50 conjuntos de cordões de Led com lâmpada C7 220V, luz 3000k, 

branco morno, cordão preto, Uso Externo, espalhado uniformemente por 

toda a arvore, (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 



                      

 

3.6.12.2. 06 refletores HQI 400W de lâmpada vapor de sódio, instalados ao 

redor da árvore. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

3.6.12.3. 50 strobe 6W de fixação 220V. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

        

3.6.13. Aquisição e instalação de iluminação para Casinha Papai Noel: 

3.6.13.1. 10 conjuntos de cascata Led warm White cabo branco (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.6.13.2. Locação de 20 ribaltas RGBW IP65 220V DMX, distribuídas na parte 

inferior da casa em toda sua volta, uma ao lado da outra. 

3.6.13.3. 15 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca morna, para fazer 

fachos no telhado. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

3.6.13.4. 06 arandelas sextavadas com lâmpada de Led 6W 3000k. 

 

3.6.14. Aquisição e instalação de iluminação para Casinhas da Vila de Natal: 

3.6.14.1. 300 lâmpadas bolinha incandescente 15W em soquete de teto preto, 

distribuídas 30 lâmpadas em cada oitão lateral da casinha. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 



                      

 

3.6.14.2. 150 metros de fita Led 12V IP65 warm White 7,2W/M, distribuída em 

5 metros por janela. Serão ligadas por 30 fontes de 3A, sendo 1 fonte por 

janela. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

        

3.6.15. Aquisição e instalação de iluminação para arvores naturais da Praça: 

3.6.15.1. Conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser instalados nos 

caules das arvores. (Conforme especificação no projeto de detalhamento 

elétrico). 

3.6.16. Aquisição e instalação de iluminação para o Pergolado: 

3.6.16.1. 50 conjuntos de cascata Led warm White cabo branco. 

3.6.17. Aquisição e instalação de iluminação para o Pórtico da Praça: 

3.6.17.1. 05 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca morna, a ser instalado 

na fachada iluminando o frontão externo. (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

3.6.17.2. 04 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser instalado 

nas 02 guirlandas. 

3.7. Rua das Flores 

 



                      

 

3.7.1. Aquisição e instalação de 09 fractais medindo 1,50m de diâmetro em mdf 

tipo ultra verde de 18mm com corte em laser na cor vermelho escuro, que 

deverão ser fixados em postes de iluminação pública. 

   

3.7.2. Aquisição e instalação de 18 Refletores de Led de 50W 220V, luz 3000K, 

branca morna, a serem instalados 2 por poste, fixado com garras. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.8. Rotula Carrossel 

 



                      

 

3.8.1. Aquisição e instalação de carrossel com estrutura de ferro e revestimento 

em fibra de vidro com efeito tipo porcelana com medida de 3m de diâmetro x 

3,5m de altura conforme projeto. 

3.8.2. A base do carrossel (leia-se chapa superior onde os tubos com os 

cavalinhos serão afixados) deverá ser em compensado naval 18mm com 

acabamento de pintura automotiva na cor marrom escuro. 

3.8.3. Para a confecção do carrossel será utilizado tubo 30x40m/m, tubo redondo 

2” e ferro chato 1/8 x 1”. 

3.8.4. Uma chapa recorte redondo para o carrinho ter movimento espessura 5/16. 

3.8.5. O eixo principal deverá ter no mínimo 4” de externo x parede 2,5”interno. Os 

materiais terão de respeitar as normas técnicas e de segurança.  

3.8.6. Movimento: Usar rolamento cônico no eixo principal no diâmetro maior o 

rolamento em esfera com trilho o que dará a sustentação do carrossel. O motor 

2CV de 1,135 RPM (baixa velocidade) com redutor de velocidade de número 2, 

1:60 movimentos final do carrossel com 8 RPM, movimentado por correia de 

motocicleta.  

3.8.7. A peça decorativa deverá ser fixa o movimento dar-se-á somente na parte 

interna da base do carrossel. 

3.8.8. Aquisição e instalação de 4 cavalinhos tipo carrossel suspensos em tubos de 

ferro na cor dourado metalizado. Os cavalinhos deverão ser confeccionados 

em material fibra de vidro com acabamento tipo porcelana medindo 

1,30mx1,30m. A pintura dos cavalinhos deverá ser em tinta automotiva em 

bege escuro no corpo do cavalo e os detalhamentos da sela, peitoral e cabeça. 

Além da pintura da sela na cor vermelho fazer pintura de arabescos na cor 

dourado conforme imagem de referência. 

   



                      

 

3.8.9. A estrutura interna do carrossel deverá ter movimento circular lento. 

3.8.10. Aquisição e instalação de 10 festões aramados na cor verde escuro com 

medida de 2,40m de comprimento x 0,25cm de diâmetro que deverá ser 

instalado no contorno do carrossel. 

3.8.11. Aquisição e instalação de 10 laços aramados com arame de nº 18 com 

veludo base manta com medida de 7m de comprimento x 10cm de largura com 

borda dourada. 

   

3.8.12. O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, 

toda a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente. 

   



                      

 

 

3.8.13. Aquisição e instalação de 150 lâmpadas bolinha incandescente 15W em 

soquete de teto branco instalado na parte superior da estrutura (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.8.14. Aquisição e instalação de 100 metros de mangueira de Led warm White, a 

ser instalado ao redor da base em duas alturas, nos detalhes do “chapéu” e no 

detalhe do pilar central. 



                      

 

3.8.15. Aquisição e instalação de 08 spots tipo canhão com lâmpada AR111 12V 

24°. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.8.16. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de Led warm White 220V cabo 

branco, distribuídos por todo teto uniformemente imitando um céu. 

3.8.17. Aquisição e instalação de 08 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca 

morna, para fazer fachos laterais de cima para baixo em ângulo na base da 

rótula. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.9. Av. Borges de Medeiros - Sofisticada 

3.9.1. Postes de Iluminação Av. Borges De Medeiros - Entre as ruas Rua 

Reinaldo Sperb e Rua Euzébio Balzaretti -  Referência de localização 

Antiquário Casa Antiga e Hotel Casa da Montanha 

 

3.9.1.1. Reforma de 40 guirlandas medindo 1,50m de diâmetro em material 

pet, leia-se, reestruturação das folhas que compõem a guirlanda, bem 

como a lavagem e pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

(grama). 



                      

 

3.9.1.2. Aquisição e instalação de 80 laços de veludo aramados e 

estruturados com 50cm de altura o tope, 45cm de extensão das pernas do 

laço e 85cm de largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

10cm de diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em manta 

acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo 

spandex. As pontas dos laços deverão ser executados com acabamento 

em “V”. 

     

3.9.1.3. Aquisição e instalação de 40 estrelas côncavas em estrutura em aço 

cortem de 0,5m/m   com medida de 1,50m de diâmetro “ponta a ponta” da 

estrela, a estrela será fixa e montada em dois lados iguais e deverá ser 

côncava (abaulada) com espessura de aproximadamente 20cm pronta 

montada. A Pintura zarcão, a estrela em vermelho escuro e com 

acabamento verniz automotivo. A pintura do arabesco e do cervo deverá 

ser nos dois lados da peça em técnica estêncil.  As estrelas deverão ser 

fixadas na parte superior do poste de luz. 

 



                      

 

       

3.9.2. Arabesco iluminado 

     

3.9.2.1. Aquisição e instalação de 33 estruturas em ferro medindo 4,50m de 

altura da base ao topo. A estrutura deverá ser dividida em duas partes, 

uma parte o tronco em formato cônico com 3m de altura x 0,60cm de 

diâmetro na base e 0,35cm na parte superior do tronco e a uma segunda 

parte os arabescos com medida de 1,50m de altura x 2,20m de diâmetro 

conforme projeto.  

3.9.2.2. Para a produção da base inferior da peça deverá ser utilizado 4 canos 

de 1” parede 2mm, 4 canos ¾ com parede de 0,90”. Para sustentação da 

peça fazer arcos de ferro 3/8 na parte interna da peça nas alturas de 

metro em metro da base ao topo. 

3.9.2.3. Aquisição e instalação de 264 arabescos com medida de 1,50m x 

1,10m em cano de ferro de ¾ no eixo principal e as ponteiras superior 5/8 



                      

 

e os galhinhos ferro chato 3/16 x ½, prever a fixação de 8 arabescos por 

base “tronco”. 

3.9.2.4. Prever sistema de fixação de 8 arabescos superiores em cada peça 

uma por uma no topo da base, de modo a facilitar o armazenamento da 

peça nos pavilhões da Autarquia. 

3.9.2.5. Para a fixação da peça deverá ser construído um arco de cantoneira 

de ferro 3/16 x 1 ½ para fixação junto a base do arabesco ao solo. 

3.9.2.6. Toda a estrutura, leia-se, anel de fixação, base “tronco” e arabescos 

superiores deverão ser pintados na cor dourado sem brilho. 

3.9.2.7. Não utilizar cabos de aço para fixação desta peça. 

 

3.9.2.8. Aquisição e instalação de 70 laços de veludo aramado com arame de 

número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro medindo de 

7m de comprimento x 0,15cm de largura com borda dourada para a 

instalação nos arabescos conforme imagem de referência. 

   



                      

 

3.9.3. Ponteiras decorativas 

 

3.9.3.1. Aquisição e instalação de 26 peças decorativas tipo ponteiras em fibra 

de vidro com acabamento tipo porcelana medindo 2,00m de altura por 

diâmetros conforme detalhamento do projeto. As peças deverão ser 

cromadas, todas as bases deverão ter fixação interna, não podem ter 

fixação aparente. As 14 peças deverão ser cromadas nas cores verde, 

vermelho e com filetes na cor dourada conforme projeto. 

     

3.9.3.2. Definir junto a decoradora a cor da base das ponteiras de 2m de 

altura. 



                      

 

3.9.3.3. Aquisição e instalação de 52 peças decorativas tipo ponteiras em fibra 

de vidro com acabamento tipo porcelana medindo 1,80m de altura por 

diâmetros conforme detalhamento do projeto. As peças deverão ser 

cromadas da base ao topo na cor vermelho escuro metalizado, com 

detalhes em dourado conforme detalhamento do projeto. As peças 

deverão ter fixação interna e não fixação aparente. 

     

3.9.3.3.1. Total de ponteiras (fibra de vidro e cromadas) e medidas: 

3.9.3.3.1.1. 26 peças de 2m de altura 

3.9.3.3.1.2. 52 peças de 1,80m de altura 

3.9.3.4. A distribuição na Av. Borges de Medeiros dar-se-á em 14 conjuntos 

de 3 ponteiras, 1 com tamanho 2m de altura nas cores verde, vermelho e 

dourado e outras 2 com tamanho de 1,80m de altura na cor vermelho e 

dourado. 

3.9.3.5. As peças decorativas não poderão ter fixação aparente, leia-se, cabo 

de aço e parafusos que comprometam a estética da peça decorativa. 



                      

 

3.9.4. Tannenbaumfest 

 

3.9.4.1. Aquisição e instalação de tablado confeccionado em madeira pinus 

ilhote tipo deck com 60cm de largura x 0,10cm de altura acompanhando 

toda a extensão dos dois lados dos canteiros centrais da Av. Borges de 

Medeiros iniciando na Praça do Moinho e seguindo até o Hotel Casa da 

Montanha, leia-se início na travessa da Rua Reinaldo Sperb e término na 

travessa da Rua Euzébio Balzaretti. 

3.9.4.2. 8.7.4.2   O revestimento do tablado deverá ser com lona cristal por 

cima da madeira e carpete tipo forração na cor vermelho escuro para uso 

externo por cima da lona, prever proteção para que tenha durabilidade e 

que não tenha perda de cor durante o período do evento. 

3.9.4.3. O carpete forração deverá ser em textura velour com construção 

agulhado, 100% polipropileno, com gramatura de 550 g/m² com 6,0mm de 

espessura com inflamabilidade aprovado conforme norma ASTM 2859 na 

cor vermelho escuro. 

 

Imagem de referência do carpete e da cor vermelho escuro. 



                      

 

3.9.4.4. A empresa contratada será responsável pela manutenção e 

substituição do carpete sempre que a peça estiver danificada. 

3.9.4.5. Prever rodapé de 8cm de largura em madeira tipo cedrilho lixado e 

aplainado com tratamento em verniz marítimo. O rodapé mais baixo que 

os 10cm de altura do tablado fará um dente onde passará a corda 

luminosa. 

3.9.4.6. Deverá ser instalada rampa de acesso nas extremidades do tablado, 

dando acesso a faixa de pedestres. 

3.9.4.7. Tablado para passarela: 

3.9.4.7.1. 60cm de largura x 0,10 cm de altura; 

3.9.4.7.2. 760m (x 2 lados) = 1.500 metros lineares; 

3.9.5. Balizas 

3.9.5.1. Balizas no acervo da Gramadotur (peças existentes), prever repintura 

na cor dourado metalizado e instalação no tablado conforme quantidades 

e medidas conforme segue: 

3.9.5.1.1. 101 unidades medindo 0,50cm de altura; 

3.9.5.1.2. 102 unidades medindo 0,80cm de altura; 

3.9.5.1.3. 101 unidades medindo 1,20m de altura; 

3.9.5.2. Aquisição e instalação de 101 peças decorativas medindo 30cm de 

diâmetro em formato de floco de neve para a instalação nas balizas de 

1,20cm de altura. As peças deverão ser confeccionadas em mdf de 18mm 

com pintura tinta a óleo na cor dourado metalizado nas duas faces da 

peça conforme imagem de referência. 

 

3.9.6. Corda Baliza 

3.9.6.1. Aquisição e instalação de 2000 metros de corda trançada em 

polipropileno na cor vermelho escuro com 20mm, ao longo de todo o 



                      

 

tablado instalado no canteiro central. A corda será fixada nas balizas de 3 

em 3 metros nos dois lados do canteiro. Deixar alguns vãos abertos para 

que as pessoas tenham acesso mesmo fora da faixa de pedestres. 

 

3.9.7. Pinheiro Tannenbaumfest 

3.9.7.1. Aquisição e instalação (leia-se abrir o festão dos pinheiros e instalar 

nas caixas) 60 pinheiros natalinos artificiais com 2m de altura x 1,15m de 

diâmetro com 1.300 galhos com base de metal. Prever fixação interna da 

árvore para preservar a estrutura contra as intempéries do tempo. 

 

Referência de árvore natalina 

 



                      

 

3.9.7.2. Aquisição e instalação de 60 caixas decorativas para os pinheiros 

natalinos em madeira pinus ilhote lixado e aplainado com medidas 70cm 

de largura na x 0,60cm de altura na cor verde escuro fosco conforme 

projeto em anexo. Prever na parte interna da estrutura com 15cm abaixo 

da base superior da caixa, uma tampa de fechamento em madeira com 

um furo onde será encaixado e fixado a estrutura do pinheiro. Para que se 

tenha peso na caixa, preencher o espaço interno com areia. Pintura da 

tampa interna na cor verde escuro. 

3.9.7.3. Aquisição e instalação de 120 placas de indicação das empresas em 

madeira pinus ilhote com medidas de 0,50cm x 0,35cm para os pinheiros 

natalinos na cor marrom escuro conforme projeto em anexo. 

3.9.7.4. Aquisição e instalação de 120 adesivos digitais com medida de 

0,20cm de altura x 0,40cm de largura com o nome das empresas que 

estão fazendo a decoração da árvore. Solicitar a arte do adesivo para a 

Autarquia com no mínimo de 20 dias de antecedência do início do evento. 

3.9.7.5. Tannenbaumfest - Iluminação das árvores está incluso no projeto 

elétrico e ficará por conta da CONTRATADA. 

3.9.7.6. Iluminação - Aquisição e instalação para: 

3.9.7.7. Guirlandas 

3.9.7.7.1. 400 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, sendo 10 

por guirlanda. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.9.7.8. Estrelas 

3.9.7.8.1. 80 refletores de Led 30W, 220V, luz 3000k, luz branca morna, a 

ser instalado 2 em cada estrela. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 



                      

 

 

3.9.7.9. Arabesco Iluminado 

3.9.7.9.1. 1056 conjuntos de Led warm White cabo branco IP65, a ser 

instalado em toda o contorno do arabesco. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.9.7.10. 1800 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado em 

toda o contorno do arabesco e em forma de espiral na base. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.9.7.11. 1800 metros de mangueira Led 13mm 3W IP 65 na cor amarelo 220V, 

a ser instalado em toda o contorno do arabesco e em forma de espiral na 

base. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.9.7.12. 396 conjuntos de Led 6500k (branco frio) cabo branco IP65, a ser 

instalado em toda o contorno do arabesco. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

    

3.9.7.13. Ponteiras decorativas 

3.9.7.13.1. 234 projetores de 20W IP66, 220V 2700K com ângulo de luz de 

40 graus 

 



                      

 

3.9.7.14. Tablado e Corda 

3.9.7.14.1. 3500 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado 

em toda a extensão do tablado m cima do rodapé e em toda e extensão 

da corda. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.10. Igreja Matriz São Pedro e Igreja Evangélica (Relógio) 

3.10.1. Igreja Matriz São Pedro 

 

3.10.1.1. Aquisição e instalação de 6 estruturas de ferro galvanizado medindo 

7m de comprimento x 0,50cm largura que deverá ser coberto por festão 

em técnica de pet (garrafa pet transformada em festão) com no mínimo de 

duas folhas de festão lado a lado. Todas os festões deverão ser dupladas 



                      

 

na parte interna uma a uma, com fixação de arame galvanizado e pintura 

na cor verde escuro. 

3.10.1.2. Aquisição e instalação de 6 estruturas de ferro galvanizado medindo 

2m de comprimento x 0,50cm largura que deverá ser coberto por festão 

em técnica de pet (garrafa pet transformada em festão) com no mínimo de 

duas folhas de festão lado a lado. Todas os festões deverão ser dupladas 

na parte interna uma a uma, com fixação de arame galvanizado e pintura 

na cor verde escuro. 

3.10.1.3. Aquisição e instalação de 2 estruturas de ferro galvanizado medindo 

4m de comprimento x 0,50cm largura que deverá ser coberto por festão 

em técnica de pet (garrafa pet transformada em festão) com no mínimo de 

duas folhas de festão lado a lado. Todas os festões deverão ser dupladas 

na parte interna uma a uma, com fixação de arame galvanizado e pintura 

na cor verde escuro. 

3.10.1.4. Aquisição e instalação de 40 peças de festão aramado com 25cm de 

diâmetro x 2,40m de comprimento para instalação nos beirais da estrutura 

de pet como modo de acabamento. 

3.10.1.5. Aquisição e instalação 02 guirlandas aramadas e estruturadas em 

ferro 3/8 com revestimento de festão na cor verde escuro medindo 1,50m 

de diâmetro com borda de 50cm de festão. 

3.10.1.6. Aquisição e instalação de 02 laços aramados com arame de número 

18 medindo 8m de comprimento x 20cm de altura de veludo base manta 

na cor vermelho escuro com borda dourada. 

   

3.10.1.7. 8.8.1.7 Aquisição e instalação de 250 flores tipo poinsétia em garrafa 

pet (técnica que transforma a garrafa pet em flor) com medida de 30cm de 



                      

 

largura. A flor em pet deverá ser duplada na parte interna e pintada com 

tinta automotiva na cor vermelho escuro. 

 

3.10.1.8. Aquisição e instalação de 150 flores tipo poinsétia artificial com 

medida de 18cm de flor com acabamento aveludado em cor vermelho 

escuro. 

 

3.10.1.9. A montagem das flores se dará com uma flor em pet duplada (duas 

flores de pet encaixadas uma na outra) na parte de baixo e como 

acabamento na parte interna a flor poinsétia artificial, todas as flores 

deverão ser fixadas no festão em pet e contornar as duas janelas e uma 

porta da fachada da igreja, conforme referência da imagem. 

3.10.1.10. Aquisição e instalação de 8 laços aramados e estruturados com 

arame de número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro 

medindo 7m de comprimento x 15cm de largura com borda aramada e 

dourada. 

   

3.10.1.11. Iluminação - Aquisição e instalação para fachada da igreja: 

3.10.1.11.1. 200 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser 

instalado nas estruturas de festão. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 



                      

 

3.10.1.11.2. 50 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado no 

contorno do lago dos apóstolos. 

   

3.10.1.11.3. Árvore ao lado da igreja – 300 conjuntos de Led warm White 

220V cabo verde, a ser instalado uniformemente na arvore do lado 

esquerdo da igreja São Pedro. 

   

3.10.2. Árvore Cantante 

 



                      

 

3.10.2.1. Montagem, pintura, revisão mecânica de toda a estrutura da árvore 

cantante e instalação de uma estrutura em ferro e madeira para a árvore 

cantante (estrutura existente no acervo da Autarquia) com 1,50m de altura 

da base e o diâmetro mede 5,50m. Os elementos superiores à base 

totalizam 2,50m de altura (em forma de cone em ferro) e diâmetro de 

4,50m, base e estrutura em ferro fornecida pelo Contratante. Prever a 

pintura da estrutura na cor verde escuro. 

3.10.2.2. Aquisição e instalação (leia-se abrir os festões da árvore e encaixar 

na árvore cantante) 95 pinheiros artificiais novos com medida de 1,20m 

de altura e com diâmetro aproximado de 75cm com base de metal e 

aproximadamente 608 galhos. Os pinheiros serão instalados na estrutura 

da arvore cantante. 

 

3.10.2.3. Aquisição e instalação de saia (tipo plissado) para contorno da base 

da estrutura da árvore cantante em veludo tipo spandex vermelho escuro 

com medida de 15m de comprimento x a altura de toda a base. 

 

3.10.2.4. Aquisição e instalação de 30 festões aramados na cor verde escuro 

com 2,40m de comprimento x 0,25cm de diâmetro.  



                      

 

3.10.2.5. Aquisição e instalação de 30 laços de veludo aramado com arame de 

número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com borda 

em dourado medindo 7m de comprimento x 0,15cm de largura. 

   

3.10.2.6. Placa em madeira de pinus ilhote aplainada e lixada na cor marrom 

medindo 0,50cm x 0,70cm com a história do local (definir com a 

decoradora e Gramadotur) conforme projeto em anexo. 

3.10.3. Igreja do Relógio 

 

3.10.3.1. Iluminação árvore natural – Aquisição e instalação de: 

3.10.3.1.1. 200 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.10.3.1.2. 600 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado 

em todo o contorno da igreja. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 



                      

 

3.10.3.1.3. 04 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado na 

lateral da igreja para iluminar a fachada. (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

     

3.11. Praça Major Nicoletti 

3.11.1. Lanternas Praça Major Nicoletti 

 

3.11.1.1. Aquisição e instalação de 42 guirlandas aramadas verdes (verde 

musgo) com 0,50cm de diâmetro, a espessura da guirlanda deverá ser 

25cm de festão e deverá ser decorado com azevinhos e laço de veludo. 

3.11.1.2. Aquisição e instalação de 180 galhos artificiais de flores e folhas tipo 

azevinho de natal na cor vermelho para a decoração da guirlanda. 

Tamanho do galho de azevinho largura 25cm x Altura 36cm e 25cm de 

profundidade. 

3.11.1.3. Aquisição e instalação de 42 laços aramados e estruturados com 5m 

de comprimento x 10cm de largura. O laço deverá ser executado com 

arame de número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro 

com borda dourada.  



                      

 

   

3.11.1.4. As guirlandas deverão ser afixadas duas em cada luminária (lanterna) 

uma de cada lado com a decoração de flores e laço estruturado aramado 

de veludo na cor vermelho. 

 

Os azevinhos e os laços deverão receber uma camada de spray protetor de cor 

3.11.1.5. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.11.1.5.1. 168 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, que será 

afixado e instalado nas guirlandas, sendo 3 por guirlanda. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.1.5.2. 1000 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser 

instalado no caule de todas as arvores naturais da praça. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.1.5.3. 14 Refletores de HQI 400W vapor metálico luz verde, a ser 

instalado nas arvores maiores. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 



                      

 

3.11.2. Presépio 

 

3.11.2.1. Aquisição e instalação de um tablado de madeira em pinus ilhote com 

medida de 2,80m x 2,50m na cor natural que será sobreposto sobre as 

pedras no lago da praça. 

3.11.2.2. Aquisição e instalação de uma gruta em fibra de vidro com medida de 

1,50m de altura x 2m de comprimento e 1,20m de profundidade. A 

estrutura deverá ser pintada na cor cinza escuro). O revestimento da 

gruta na parte interna e externa deverá ser com barba de pau natural. 

 

Referência barba de pau 



                      

 

3.11.2.3. Reforma, pintura e instalação de um presépio de gesso existente no 

acervo da Gramadotur com 10 peças.  

 

Referência presépio existente no acervo  

3.11.2.4. Aquisição e instalação de um burrico em posição deitado em fibra de 

vidro com medida de 0,70cm de comprimento x 0,40cm de altura pintado 

na cor cinza. 

3.11.2.5. Aquisição e instalação de uma vaca em posição deitado em fibra de 

vidro com medida de 0,70cm de comprimento x 0,40cm de altura pintado 

na cor marrom. 

3.11.2.6. Aquisição e instalação de duas ovelhas em posição deitado em fibra 

de vidro com medida de 0,50cm de comprimento x 0,30cm de altura 

pintado na cor branco. 

3.11.2.7. A distribuição do presépio se dará com José e Maria e o Menino 

Jesus na parte interna da gruta e o restante distribuído entre o tablado e 

os jardins da praça que rodeiam a gruta. 

3.11.2.8. Ambientação do presépio: 

3.11.2.8.1. A empresa contratada deverá criar um ambiente na parte interna 

e ao redor da gruta com 30 pedras de roça de médio porte (+ou – 30cm) e 



                      

 

com folhas e galhos secos e triturados. Aquisição e instalação de 40 

mudas de flores naturais da época e 20 folhagens naturais na cor verde 

tipo grama de fita. 

3.11.2.8.2. Aquisição e instalação de uma luminária sextavada pendente na 

cor ouro envelhecido com medida 34cm de largura x 19 cm de 

comprimento com lâmpada na cor 2700k que será afixado na parte 

superior interna da gruta. 

3.11.2.9. Iluminação: 

3.11.2.9.1. Aquisição e instalação de uma luminária com lâmpada LED 9W 

na cor 2700k que será afixado na parte superior interna da gruta. 

3.11.2.9.2. 04 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca morna, 

instalados na parte externa do presépio para iluminar os elementos. 

3.11.2.9.3. 20 spots para piscina IP68 para uso submerso, luz verde 9w 

12V, a ser disposto ao fundo do lago. 

 

3.11.3. Centro de Informações Turísticas 

 



                      

 

3.11.3.1. Aquisição e instalação de decoração da fachada leia-se sacadas 

decoradas com 4 festoes aramados de 30cm de diâmetro com medida de 

2,40m de comprimento.  

3.11.3.2. Aquisição e instalação de 2 guirlandas aramadas na cor verde (verde 

musgo) com 0,80cm de diâmetro, a espessura da guirlanda deverá ser 

25cm de festão e deverá ser decorado na parte inferior de cada guirlanda 

com 10 flores tipo poinsétia com 18cm de largura de flor com acabamento 

aveludado na cor vermelho escuro. 

3.11.3.3. Aquisição e instalação de 02 laços de veludo aramados e 

estruturados com 25cm de altura o tope, 25cm de extensão das pernas do 

laço e 50cm de largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

10cm de diâmetro com revestimento em manta acrílica 3cm de espessura 

e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. As pontas dos laços 

deverão ser executados com acabamento em “V”. 

3.11.3.4. A instalação da decoração deverá ser realizada com a colocação de 

festões tipo bandô com acabamento de guirlandas nas pontas de cada 

finalização de festão. 

       

As poinsétias e os laços deverão receber uma camada de spray protetor de cor 

3.11.3.5. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.11.3.5.1. 12 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, que será 

instalado nas guirlandas, sendo 6 conjuntos para cada. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.3.5.2. 40 conjuntos de cascata Led warm White cabo branco, a ser 

instalado de forma dupla no beiral. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica).  



                      

 

3.11.3.5.3. 800 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado 

em todos os contornos do centro de informações, janelas, portas, oitões, 

cercas (ao redor do centro de informações) e nos degraus da escada que 

dá acesso ao Centro. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

     

3.11.3.5.4. Griffe 

3.11.3.5.4.1. 10 conjuntos de cascata Led warm White cabo branco, a ser 

instalado de forma dupla no oitão. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica).  

3.11.3.5.4.2. 300 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado 

em todo o contorno da fachada (janelas, portas, oitão e cumeeira e 

contorno da base) da grife. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

     

  



                      

 

3.11.3.5.5. Pergolados 

3.11.3.5.5.1. 50 conjuntos de cascata Led warm White cabo branco, a ser 

instalado em forma de zigzag. Sendo 25 em cada pergolado. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

 

 

3.12. Prefeitura Municipal De Gramado 

 



                      

 

3.12.1. Aquisição e instalação de decoração da fachada frontal e lateral do prédio da 

Prefeitura, leia-se sacadas decoradas com 30 festoes aramados de 30cm de 

diâmetro com medida de 2,40m de comprimento.  

3.12.2. Aquisição e instalação de 20 guirlandas aramadas verdes (verde musgo) 

com 1,00m de diâmetro, a espessura da guirlanda deverá ser 25cm de festão e 

deverá ser decorado na parte inferior de cada guirlanda com 10 flores tipo 

poinsétia com 18cm de largura de flor com acabamento aveludado na cor 

vermelho escuro. 

3.12.3. Aquisição e instalação de 20 laços de veludo aramados e estruturados com 

40 cm de altura o tope, 40 cm de extensão das pernas do laço e 60cm de 

largura o total do laço. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de 

diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em manta acrílica 3cm de 

espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. As pontas dos 

laços deverão ser executados com acabamento em “V”. 

3.12.4. A instalação da decoração deverá ser realizada com a colocação de festões 

tipo bandô com acabamento de guirlandas. Cada guirlanda será decorada com 

acabamento de laço aramado e estruturado na cor vermelho e flores poinsétia 

com acabamento aveludado na cor vermelho escuro. 

       

As poinsétias e os laços deverão receber uma camada de spray protetor de cor 

3.12.5. Iluminação - Aquisição e instalação de: 

3.12.5.1. 50 cascatas Led warm White cabo branco, a ser instalada de forma 

dupla em todo o oitão frente e lateral direita. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 



                      

 

3.12.5.2. 650 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado em todo 

o contorno da fachada (janelas, portas). (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

3.12.5.3. 120 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, que será afixado 

e instalado 4 por festão  

3.12.5.4. 100 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser instalado 

04 conjuntos por guirlanda. 

3.12.5.5. 05 refletores de Led 50W 3000k, branco morno, a ser instalado na 

fachada da prefeitura. 

 

   



                      

 

3.13. Rua Coberta 

 

3.13.1. Instalação de dois letreiros existentes medindo 6m de comprimento x 1,20m 

de altura em estrutura metálica preto fosco com letras douradas nas duas 

fachadas da Rua Coberta conforme projeto em anexo.  Prever reforma e 

pintura. 

3.13.2. Aquisição e instalação de 4 (quatro) estrelas com 1,50m de diâmetro, 

vazadas dos dois lados e terá que ser bipartida para os dois lados para que 

possa fazer a colocação da iluminação interna, leia-se a estrela terá que ser 

desmontável. Para a confecção das estrelas será usado aço cortem de 0,5m/m, 

vincada com espessura de aproximadamente 20cm pronta montada. A Pintura 

será em ouro velho. As estrelas serão afixadas junto ao letreiro na parte frontal 

da rua coberta, leia-se frente para o Palácio dos Festivais.  

3.13.3. Aquisição e instalação de 2 (duas) estrelas em com 0,80m de diâmetro, 

vazadas dos dois lados e terá que ser bipartida para os dois lados para que 

possa fazer a colocação da iluminação interna, leia-se a estrela terá que ser 

desmontável. Para a confecção das estrelas será usado aço cortem de 0,5m/m, 

vincada com espessura de aproximadamente 20cm pronta montada. A Pintura 



                      

 

será em ouro velho. As estrelas serão afixadas junto ao letreiro na parte costas 

da rua coberta, leia-se frente para a Sociedade Recreio Gramadense.  

3.13.4. Aquisição e instalação de 24 estrelas com 1,50m de diâmetro, vazadas dos 

dois lados e terá que ser bipartida para os dois lados para que possa fazer a 

colocação da iluminação interna, leia-se a estrela terá que ser desmontável. 

Para a confecção das estrelas será usado aço cortem de 0,5m/m, vincada com 

espessura de aproximadamente 20cm pronta montada. A Pintura   da estrutura 

zarcão, a estrela em cor ouro velho e com acabamento verniz automotivo. 

3.13.5. Aquisição e instalação de 8m² de difusor de luz na parte interna da estrela 

com filtro difusor e-colour #250 half White diffusion tipo rosco por estrela. Todas 

as estrelas precisam ter o difusor de luz instalado na parte interna da estrutura. 

Prever modo de fixação. 

 

3.13.6. A instalação das estrelas será de modo suspenso e com posições de formas 

variadas conforme orientação da decoradora. Prever fixação das peças. 

3.13.7. Aquisição e instalação de 30 festões aramados com medida 2,40m de 

comprimento x 0,25cm de diâmetro para fazer o acabamento nos cabos que 

serão utilizados para suspender as estrelas. 

3.13.8. Reforma, pintura e instalação de 50 lustres aramados arredondados 

(estruturas existentes) em metal com dimensões de 1,00m altura x 0,40cm de 

diâmetro. 

 



                      

 

3.13.9. Aquisição e instalação de 100 unidades de laços aramados com medida de 

6m de comprimento x 15cm de largura. O laço deverá ser executado com 

arame de número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com 

borda dourada. Instalar laços sobre os lustres arredondados. 

   

 

3.13.10. Aquisição e instalação de duas paredes verdes com plantas artificiais tipo 

muro inglês composta por tapume em compensado tipo naval de 18mm com 

medida de 9,50m de comprimento x 3,30m de altura na cor verde escuro. A 

estrutura deverá ser coberta por relvas artificiais na cor verde escuro para fazer 

fundo da rua coberta e frente para o palco. Prever o fechamento nas laterais da 

estrutura e a produção de uma parede interna com dois acessos por portas 

conforme projeto. A pintura das laterais deverá ser em verde escuro, leia-se, 

parede e porta. Na parte interna da estrutura pintura na cor branco. O 

fechamento superior da estrutura deverá ser uma chapa em compensado naval 

18mm com pintura na cor verde escuro.  



                      

 

3.13.11. Aquisição e instalação de um letreiro Natal Luz de Gramado com medida 

de 4,50m de comprimento x 1,85m de altura em estrutura de ferro com letras 

em EVA expandido com acabamento em acrílico dourado de auto brilho sobre 

a parede verde frente para o palco. Prever modo de fixação. 

 

3.13.12. Aquisição e instalação de 60m² de planta verde artificial tipo relva na cor 

verde escuro para jardins verticais para cobrir as chapas de compensado 

conforme imagem de referência. O modelo de relva a ser utilizado precisa da 

aprovação da decoradora. 

 

 



                      

 

3.13.13. Aquisição de materiais para decoração de palco: 

3.13.13.1. Aquisição e instalação de 80 festões aramados na cor verde escuro 

com medida de 2,40mx0,25cm de diâmetro  

3.13.13.2. Aquisição e instalação de 25 laços de veludo aramado com arame 

de número 18 medindo 7m de comprimento x 0,15cm de largura com 

veludo base manta na cor vermelho escuro com borda dourada. 

3.13.13.3. Aquisição e instalação de saia (tipo plissado) para contorno do palco 

de veludo tipo spandex no verde escuro com medida de 35 metros de 

comprimento x 0,80cm de altura.  

 

3.13.13.4. Aquisição e instalação de 6 caixotes em mdf 18mm medindo 0,95cm 

de largura x 0,95cm de profundidade x 0,80cm de altura fechado os 

quatro lados com acabamento pintura tipo laca na cor verde escuro. 

3.13.13.5. Aquisição e instalação de 6 caixotes em mdf medindo 0,95cm de 

largura x 0,95cm de profundidade x 0,50cm de altura fechado os quatro 

lados com acabamento pintura tipo laca na cor verde escuro. 

3.13.13.6. Aquisição e instalação de 01 ar condicionado quente/frio 9000 BTUS 

no camarim. 

3.13.13.7. Aquisição e instalação de 12 pinheiros natalinos aramados com 

2,10m de altura x 0,95cm de diâmetro com 1040 galhos na cor verde 

escuro. 

 



                      

 

3.13.13.8. Aquisição e instalação de 12 placas em madeira pinus ilhote lixado e 

aplainado na cor marrom com medida 0,60cm x0,40cm com o logo do 

evento Natal Luz de Gramado em recorte a laser em mdf de 10mm. 

 

3.13.14. Iluminação - aquisição e instalação de: 

3.13.14.1. Cortinas para o teto Rua Coberta 

3.13.14.1.1. 1000 conjuntos de Led azul de 6,5m, a ser instalados em forma 

de cortina presos nos pilares. 

 

3.13.14.2. Estrelas 

3.13.14.2.1. 180 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, a serem instalados 2 

em cada estrela iluminando-as internamente. 



                      

 

3.13.14.2.2. 60 spots tipo canhão com lâmpada AR111 12V 24°, a serem 

instalados 02 em cada lado da estrela. (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

3.13.14.2.3. Lustres 

3.13.14.2.4. 400 conjuntos de cordão Led cabo cristal 3000K com 6,50m de 

comprimento. 

3.13.14.2.5. 50 conjuntos de cordão Led cabo cristal 6500k com 6,50m de 

comprimento. 

 

3.13.14.3. Letreiros 

3.13.14.3.1. 08 refletores Led slim IP65 50W 3000K 220V 

3.13.14.4. Pinheiros e festões 

3.13.14.4.1. 280 cordões de Led estáticos de 100 Leds cada com 6,50m de 

comprimento, cabo verde 3000k e 220V 

3.13.14.4.2. 60 cordões de Led estáticos de 100 Leds cada com 6,50m de 

comprimento, cabo verde 3000k e 220V 

3.14. Rua Pedro Benetti 

 



                      

 

3.14.1. Reforma, manutenção, pintura e instalação de dois arcos em ferro existentes 

com medida 12m de comprimento x 0,50cm de diâmetro. A estrutura deverá 

ser pintada com tinta automotiva na cor verde (grama).   

3.14.2. Aquisição e instalação de revestimento para os dois arcos em festão em 

técnica pet (garrafa pet transformada em festão). A produção do festão deverá 

ser duplado na parte interna um a um, com fixação de arame galvanizado e 

pintura na cor verde (grama). 

3.14.3. Aquisição e instalação de quatro caixas de madeira em pinus ilhote 

aplainado, lixado e autoclavado em tamanho 0,70cmx0,70cmx0,70cm com 

pintura efeito laca na cor verde escuro para a instalação dos portais em pet. 

3.14.4. Aquisição e instalação de quatro placas de madeira pinus ilhote aplainado e 

lixado com medida de 0,60cmx0,40cm com aplicação do logo do evento Natal 

Luz de Gramado em recorte a laser e aplicado sobre a placa conforme projeto 

e imagem de referência.  

   

3.14.5. Aquisição e instalação de 02 cabeças de renas com galhadas em fibra de 

vidro com efeito tipo porcelana com medida de 1,40m largura x2,05m altura 

que deverá ser pintada com tinta automotiva na cor dourado. 

3.14.6. Aquisição e instalação de 04 laços de veludo gigantes aramados e 

estruturados com 1,15m de altura o tope, 1,45m de extensão das pernas do 

laço e 3m de largura o total do laço. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 

com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

10cm de diâmetro com 10cm de espessura com revestimento em manta 

acrílica 10cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo 

spandex. As pontas dos laços deverão ser executados com acabamento em 

“V”. 

 



                      

 

 

3.14.7. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.14.7.1. 04 projetores de 20w, IP66, 220V, 2700K com ângulo de luz de 25 

graus. 

3.14.8. Decoração Aérea  

 



                      

 

 

3.14.8.1. Da Estrutura 

3.14.8.1.1. Aquisição e instalação de túnel que será composto por 09 

pórticos estruturados por 18 colunas com 6m de altura em formato de 

triangulo treliçado em tubos de ferro com diâmetro de 1” com espessura 

de 2mm, as três faces do triangulo deverão ser executadas em tubos de 

ferro de diâmetro 3\4” e espessura de 1,2mm e deverão ser pintadas na 

cor verde escuro. Cada coluna deverá ser fixada com três parafusos de 

1\2” em sapata usinada de 40cm x 40cm e 80cm de profundidade e 

ferragem adequada previamente instaladas no decorrer da rua Pedro 

Benetti em locais estipulados pela equipe de Claudia Casagrande, a qual 

deverá ser executada pelo vencedor do certame licitatório. A definição da 

construção das sapatas para os postes deverá ser em conjunto com a 

equipe técnica responsável pelo 33° Natal Luz de Gramado.  

3.14.8.1.2. Aquisição e instalação no topo das treliças um tubo de ferro de 

3” com parede 2mm medindo 2,00m de altura sendo que 0,50cm do tubo 

deverá ser fixado na parte interna da treliça com suporte de 0,50cm de 

3x1/2”. A medida de 1,50m de altura deverá estar para cima das treliças 

de modo a sustentar o arabesco. Prever estiramento com cabos de aço 

de 3/8. Esse deverão acontecer para estruturar o arabesco e também 

para formar uma mão francesa invertida segurando o meio da estrutura 

no topo das treliças. 



                      

 

3.14.8.1.3. As colunas serão ligadas por 3 cabos de aço de 5/16” onde 

serão aplicados os elementos decorativos. A cor da estrutura deverá ser 

pintada na cor verde escuro. 

3.14.8.1.4. Aquisição e instalação de 9 (nove) travessias de rua em tubo de 

ferro ¾” com parede 0,90” em formato de arabescos com medida de 

13,70 metros de comprimento x 2,95m de altura. Os arabescos menores 

deverão ser executados com ferro 3/16x1/2”. A estrutura deverá ser 

pintada na cor dourado metalizado. 

3.14.8.1.5. A estrutura que deverá ser fixada as guirlandas na parte central 

da estrutura deverão ser executadas com tubo ¾”.   

3.14.8.1.6. Toda a estrutura do arabesco deverá ser pintada na cor dourado 

metalizado. 

3.14.8.1.7. Aquisição e instalação de 18 guirlandas aramadas e 

estruturadas na cor verde escuro com medida de 2,50m de diâmetro com 

1m de festão nas laterais conforme imagem de referência. 

3.14.8.1.8. Aquisição e instalação de 18 laços de veludo aramados e 

estruturados com 80cm de altura o tope, 85cm de extensão das pernas do 

laço e 1,50m de largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

10cm de diâmetro com 10cm de espessura e com revestimento em manta 

acrílica 10cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo 

spandex. As pontas dos laços deverão ser executados com acabamento 

em “V”. 

 

3.14.8.1.9. A instalação das guirlandas dar-se-á duas guirlandas e dois 

laços por estrutura na parte central de cada arabesco aéreo. 

3.14.8.1.10. Iluminação – Aquisição e instalação de: 



                      

 

3.14.8.1.10.1. 432 Conjuntos de Led warm White cabo branco IP65, a ser 

instalado em toda o contorno do arabesco. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.14.8.1.10.2. 08 refletores slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, um 

refletor em cada lado do arco com a rena. 

3.14.8.1.10.3. 216 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, que será 

instalado nas guirlandas, sendo 12 conjuntos para cada. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

     

3.14.9. Exposição de Renas 

3.14.9.1. Instalação de 12 renas (existentes e pintadas por artistas locais sob a 

responsabilidade da Gramadotur) prever somente a instalação e fixação. 

 



                      

 

3.14.9.2. Aquisição e instalação de 36 balizas em tubo de ferro com medida de 

0,80cm de altura com base de concreto e revestimento em madeira com 

medida de 40cmx40cm com pintura na cor dourado metalizado. Prever 

anel na parte superior de cada baliza. As balizas deverão receber a 

instalação de corda 20mm na cor vermelha. 

3.14.9.3. Aquisição e instalação de 36 peças decorativas medindo 25cm de 

diâmetro em formato de floco de neve para a instalação nas balizas de 

0,80cm de altura. As peças deverão ser confeccionadas em mdf de 10mm 

com pintura tinta a óleo na cor dourado metalizado nas duas faces da 

peça conforme imagem de referência. 

 

3.14.9.4. Aquisição e instalação de 120 metros de corda trançada em 

polipropileno na cor vermelho escuro com 20mm, ao longo de toda a parte 

frontal da extensão da exposição das renas. A corda é fixada nas balizas 

de 3 em 3 metros.  Prever a entrada de garagem. 

 

3.14.9.5. Aquisição e instalação de: 

3.14.9.5.1. 48 refletores slim 50W 220V, luz 3000k, branca morna. 

3.14.9.5.2. 150 metros de mangueira Led warm White 3000k 



                      

 

3.15. Avenida Borges De Medeiros – Tradicional (Casa da Montanha à Rotula da 

Expo) 

   

3.15.1. Reforma de 30 guirlandas em material pet medindo 1,50m diâmetro, leia-se, 

reestruturação das folhas que compõem a guirlanda, bem como a lavagem e 

pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor verde (grama). Instalar duas 

guirlandas por poste. 

3.15.2. Aquisição e instalação de 30 laços de veludo aramados e estruturados com 

50cm de altura o tope, 45cm de extensão das pernas do laço e 85cm de 

largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda 

a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 10cm de 

espessura e com revestimento em manta acrílica 10cm de espessura e coberto 

por veludo vermelho escuro tipo spandex. As pontas dos laços deverão ser 

executados com acabamento em “V”. 

 

3.15.3. Aquisição e instalação de 30 flâmulas de veludo na cor vermelho escuro tipo 

spandex medindo 1,90m de altura x 1,10m de largura com bordado Natal Luz 



                      

 

na cor dourada. A flamula deverá ser dupla em veludo, com o bordado na parte 

da frente e estruturada na parte interna com fibra sintética para dar firmeza.  O 

bordado deverá ter 0,90cm de largura x 0,50cm de altura na cor dourado. 

Instalar duas flâmulas por poste. 

3.15.4. O modelo da flamula e o bordado precisa ser aprovado pela decoradora 

Claudia. 

 

Referência flâmula 

3.15.5. Aquisição e instalação de 30 peças de varão de cortina medindo 1,20m de 

comprimento com 28mm de polegada com duas ponteiras cada varão. 

3.15.6. Reforma, pintura e instalação de 30 lustres em estrutura de ferro medindo 

3,90 metros de altura. Material existente no acervo da Autarquia. Prever pintura 

na cor branco. 

3.15.7. Aquisição de uma base circular para o encaixe na parte superior da estrutura 

existente com medida de 0,65cm de altura x 1,10 de diâmetro. Prever pintura 

na cor branco. 

3.15.8. Aquisição e instalação de 120 estruturas tipo “S” com medida de 0,80cm de 

comprimento que deverão ser fixados na base do lustre. Prever pintura na cor 

branco. 

3.15.9. Aquisição e instalação de 800 estruturas de ferro medindo 25cm de diâmetro 

em formato de “ ” que deverá ser revestida com cabo de luz. Prever pintura 

na cor branco. 

3.15.10. Aquisição e instalação de 70 laços de veludo aramado e estruturado com 

arame de número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com 

borda em dourado medindo 7m de comprimento x 0,15cm de largura. 



                      

 

   

3.15.11. Aquisição e instalação de: 

3.15.11.1. 300 conjuntos de Led warm White cabo verde, a ser instalado 10 em 

cada guirlanda. 

3.15.11.2. 240 cascatas Led warm White cabo branco, a ser instalada de forma 

dupla em todo o lustre. Sendo 08 conjuntos por lustre. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

     

 

3.15.11.3. 800 conjuntos de Led branco frio 220V cabo branco, a ser instalado 

um por asterisco. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

     



                      

 

3.16. Rotula do Hotel Alpestre (Av. Hortênsias x Rua Theobaldo Prinstrop x Rua 

João Leopoldo Lied) 

 

3.16.1. Aquisição e instalação de uma rena em fibra de vidro com acabamento tipo 

porcelana medindo 3m de comprimento x 3,50m de altura com pintura na cor 

ouro velho com acabamento fosco.  

3.16.2. Aquisição e instalação de um colar em festão aramado estruturado com dois 

festões entrelaçados medindo 2,40m de comprimento x 0,25cm de diâmetro 

para a instalação no pescoço da rena.  

3.16.3. Aquisição e instalação de 01 laço aramado e estruturado medindo 6m de 

comprimento x 15cm de largura. O laço deverá ser executado com arame de 

número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com borda 

dourada.  

   

3.16.4. Aquisição e instalação de 01 guizo em metal em formato circular com 

medida de 20cm de diâmetro na cor ouro velho. 



                      

 

3.16.5. Aquisição e instalação de 06 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser 

instalado na base da rótula contornando a decoração. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.17. Praça Rotary (Posto Bezzi) 

3.17.1. Iluminação das árvores naturais. Aquisição e instalação de: 

3.17.1.1. 06 Refletores de HQI 400W vapor metálico na cor azul, a ser 

instalado um em cada arvore. 

3.17.1.2. 100 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser instalado 

no caule e galhos primários das 04 arvores da praça. 

3.17.1.3. 200 conjuntos de meteoros snowfall cool White cabo preto 220V uso 

Externo a ser instalados em alturas diferentes nas copas das árvores. 

3.18. Rotula Rua São Pedro X Av. Das Hortênsias 

 



                      

 

  

Imagem de referência 

3.18.1. Aquisição e instalação de uma estrutura com formato cônico em ferro com 

medida de 3,00m de altura x 0,83m de diâmetro com estrutura de ferro em tubo 

metalon 20x30. Para a produção da estrutura a divisão dos tubos deverá ser de 

20cm a 20cm um do outro com duas cintas de reforço, sendo uma no diâmetro 

e outra no diâmetro de 50cm, soldar 04 esferas para fixação com furo de 

10m/m, o material das cintas de ferro se dará com ferro chato de ¼” x ½” com 

pintura de fundo Zarcão.  

3.18.2. Aquisição e instalação de um vestido em formato circular medindo 3m de 

altura x 0,93cm de diâmetro em formato cônico em aço corten com 

acabamento tipo plissado. O vestido do anjo deverá ser executado como um 

vestido tipo plissado, com pintura na cor vermelho escuro e acabamento com 

pintura dourada e verniz automotivo.  

3.18.3. Aquisição e instalação de um par de asas para o anjo de 3m de altura em 

metal com corte a laser com medida de 1,75m de altura x 1,00m comprimento 

que deverá ser pintado na cor dourado envelhecido. 

3.18.4. Aquisição e instalação de uma estrutura com formato cônico em ferro com 

medida de 2,50cm de altura x 0,70m de diâmetro com estrutura de ferro em 

tubo metalon 20x30. Para a produção da estrutura a divisão dos tubos deverá 

ser de 20cm a 20cm um do outro com duas cintas de reforço, sendo uma no 



                      

 

diâmetro e outra no diâmetro de 50cm, soldar 04 esferas para fixação com furo 

de 10m/m, o material das cintas de ferro se dará com ferro chato de ¼” x ½” 

com pintura de fundo Zarcão.  

3.18.5. Aquisição e instalação de um vestido em formato circular medindo 2,5m de 

altura x 0,80cm de diâmetro em formato cônico em aço corten com 

acabamento tipo plissado. O vestido do anjo deverá ser executado como um 

vestido tipo plissados, com pintura na cor vermelho escuro e acabamento com 

pintura dourada e verniz automotivo. 

3.18.6. Aquisição e instalação de um par de asas para o anjo de 2,5m de altura em 

metal com corte a laser com medida de 1,45m de altura x 0,82cm comprimento 

que deverá ser pintado na cor dourado envelhecido. 

3.18.7. As duas estruturas cônicas deverão receber cabeça e braços conforme 

imagem de referência em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana em 

medida proporcional ao tamanho dos anjos. O rosto deverá ser igual ao da 

imagem de referência. 

3.18.8. Aquisição e instalação de um bastão com medida de 5,50m de altura em 

tubo ferro com 10cm de diâmetro com ponteira em ferro conforme imagem de 

referência. Prever um furo na parte superior da ponteira e na base do tubo para 

passagem de cabos de energia elétrica. 

 

3.18.9. Prever a fixação das peças sem a utilização de cabos de aço. 

3.18.10. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.18.10.1. 06 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado na base 

da rótula contornando a decoração. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 



                      

 

 

3.19. Rotula Principal – Av. Borges De Medeiros X Av. Das Hortênsias 

 



                      

 

 

3.19.1. Aquisição e instalação de uma base circular em ferro de tubo 70x70 com 

parede de 1,50mm medindo 7m de diâmetro x 1,50m de altura. 

3.19.2. Estrutura da base interna deverá ser executada em madeira de eucalipto 

5x16 para sustentar o pinheiro de 10m de altura. 

3.19.3. A base giratória deverá ser executada com ferro chapa de ¼” e sobre esta 

chapa aplicar os cavalinhos e as ponteiras e prever o movimento da base. 

3.19.4. A base externa deverá ser executada com compensado naval 10mm com 

pintura automotiva de alto brilho com efeito laqueado na cor vermelho e 

dourado conforme projeto. Os oito arabescos da base executar em fibra de 

vidro em alto relevo na cor dourado. 

 

3.19.5. Aquisição e instalação de uma estrutura de ferro em formato de árvore de 

natal medindo 10m de altura x 5m de diâmetro. A estrutura da árvore se dará 

em tubo ferro preto 30x40 os tramados em ferro 5/16”. A estrutura da árvore 



                      

 

será em 3 módulos sendo que o primeiro módulo deverá ser em três partes, o 

segundo em duas partes e o superior em uma só parte. Prever fixação da base 

ao topo conforme normas de segurança. 

3.19.6. Movimento: Aquisição de motor 2CV de 1,135 RPM (baixa velocidade) com 

redutor de velocidade de número 2, 1:60 movimentos final com 8 RPM. 

3.19.7. Aquisição e instalação de 250 festões aramados e estruturados na cor verde 

escuro com 0,25cm de diâmetro x 2,40m de comprimento. Os festões deverão 

cobrir toda a estrutura da árvore da base até o topo.  

 

3.19.8. Aquisição e instalação 70 unidades de elementos decorativos tipo flocos 

(três tipos diferentes de flocos) medindo 0,60cm de diâmetro em mdf ultra 

verde de 12mm com corte em laser na cor vermelho escuro. 

3.19.9. Aquisição e instalação 100 unidades de elementos decorativos tipo flocos 

(três tipos diferentes de flocos) medindo 0,40cm de diâmetro em mdf ultra 

verde de 12mm com corte em laser na cor vermelho escuro. 

 

 

Referência peças decorativas 

3.19.10. Aquisição e instalação de uma ponteira decorativa para o topo da árvore, 

em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com pintura cromada na cor 

vermelho escuro (efeito cromado como uma bola de natal metalizada) de 2m 



                      

 

de altura. Prever fixação da ponteira no topo da árvore conforme normas de 

segurança. 

3.19.11. Aquisição e instalação de duas ponteiras decorativas conforme foto de 

referência, em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com pintura 

cromada na cor vermelho escuro (efeito cromado como uma bola de natal 

metalizada) de 2,00m de altura conforme especificação no projeto. 

 

Imagem de referencia  

3.19.12. Aquisição e instalação de quatro ponteiras decorativas conforme foto de 

referência, em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com pintura 

cromada na cor vermelho escuro (efeito cromado como uma bola de natal 

metalizada) de 1,80m de altura conforme especificação no projeto. 

3.19.13. Aquisição e instalação de dois cavalinhos de balanço medindo 2,00m de 

comprimento x 1,75cm de altura x 0,66cm de profundidade em fibra de vidro 

com efeito tipo porcelana e pintura na cor ouro velho (efeito cromado como 

uma bola de natal metalizada). A cela do cavalinho deverá ser pintada com 

tinta automotiva na cor vermelho escuro com arabescos dourados. A 

decoração do cavalinho deverá ser com dois festões aramados na cor verde 

escuro com medida de 2,40m x 0,25cm de diâmetro com um laço de veludo 

estruturado com arame de número 18 com medida de 7m de comprimento x 

0,15cm de largura. 



                      

 

 

3.19.14. Aquisição e instalação de 4 laços de veludo aramado com arame de 

número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com medida de 

10m de comprimento x 20cm de largura e borda dourada para instalar abaixo 

da ponteira no topo da árvore. 

   

3.19.15. Aquisição e instalação de 60 festões aramados na cor verde escuro com 

medida de 2,40m de comprimento x 0,25cm de largura para instalar na lateral 

da base de madeira. 

3.19.16. Aquisição e instalação de 30 laços de veludo aramado com arame de 

número 18 com veludo base manta na cor vermelho escuro com medida de 7m 

de comprimento x 15 cm de largura e borda dourada para a instalação na base 

de madeira. 

 

3.19.17. Prever fixação das peças sem a utilização de cabos de aço. 

3.19.18. Aquisição e instalação de: 

3.19.18.1. 200 conjuntos de cordões de Led com lâmpada C7 220V, luz 3000k, 

branco morno, cordão preto, Uso Externo, espalhado uniformemente por 

toda a arvore, (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.19.18.2. 220 unidades de strobe 6W de fixação 220V. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.19.18.3. 100 Tubos Snowfall 80cm 220V. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 



                      

 

3.19.18.4. 44 refletores slim Led de 10W 220V 3000k (branco morno) 

3.19.18.5. Locação de 20 Ribaltas RGBW IP65 220V DMX, a ser instalado no 

contorno da arvores. 

     

   

3.20. Rotula Av. Das Hortênsias X Rua Garibaldi 

 

3.20.1. Aquisição e instalação de uma base circular em madeira de pinus ilhote com 

medida 2,00m de diâmetro x 10cm de altura com pintura na cor verde escuro 



                      

 

que deverá ser fixado sobre a estrutura da rótula para receber os elementos 

decorativos. 

3.20.2. Aquisição e instalação de um quebra-nozes em fibra de vidro com 

acabamento tipo porcelana medindo 4,00m de altura com pintura nas cores 

conforme imagem de referência.  

3.20.3. Aquisição e instalação de 3m de tecido de barba para artesanato na cor 

preto para a instalação do cabelo e barba.  

3.20.4. Aquisição e instalação de uma base circular em fibra de vidro com 

acabamento tipo porcelana medindo 0,80cm de diâmetro x 0,30cm de altura 

para a fixação do quebra-nozes. A base deverá ser pintada com tinta 

automotiva na cor azul, com borda dourada e parte superior na cor vermelho 

escuro.  

3.20.5. Aquisição e instalação de três bolas natalinas com 1,00m de diâmetro em 

fibra de vidro com acabamento efeito porcelana e pintura cromada na cor 

vermelho escuro. 

3.20.6. Aquisição e instalação de três bases para a bolas de natal em formato de 

taças em fibra de vidro com acabamento efeito porcelana com pintura 

automotiva na cor verde escuro conforme as medidas que seguem: 

3.20.6.1. 01 base medindo 0,50cm de altura x 0,60cm de diâmetro 

3.20.6.2. 01 base medindo 0,30cm de altura x 0,60cm de diâmetro 

3.20.6.3. 01 base medindo 0,10cm de altura x 0,60cm de diâmetro 

3.20.7. Aquisição e instalação de: 

3.20.7.1. 06 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado na base 

da rótula contornando a decoração. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 

  



                      

 

3.21. Rotula Praça das Mães  

 

 



                      

 

3.21.1. Aquisição e instalação de uma estrutura em formato de anjo em fibra de 

vidro com efeito tipo porcelana com medida de 4,00m de altura x 2,20m de 

diâmetro com pintura conforme imagem de referência. O detalhe em formato de 

árvore na saia e a estrela na mão do anjo deverá ser em fibra de vidro 

transparente e com pintura com verniz vitral transparente para iluminação 

interna da estrutura.  A pintura da peça deverá obedecer ao projeto em anexo 

conforme detalhamento na imagem de referência. 

3.21.2. Aquisição e instalação de quatro estruturas em ferro tipo tubo 1” em formato 

de árvore com medida de 2m de altura x 1m de diâmetro com arcos de 

sustentação e instalação de floreiras da base ao topo intercalando com vasos e 

que deverá ser revestido por potes de pvc verde escuro e flores naturais, tipo 

poinsétia na cor vermelho escuro conforme referência que segue.  A pintura da 

estrutura deverá ser em verde escuro. 

3.21.3. A empresa contratada deverá prever a troca e reposição das flores naturais 

sempre que danificadas pelas ações climáticas. 

3.21.4. Aquisição e instalação de 04 estrelas com 0,50m de diâmetro, vazadas dos 

dois lados e terá que ser bipartida para os dois lados para que possa fazer a 

colocação da iluminação interna, leia-se a estrela terá que ser desmontável. 

Para a confecção das estrelas será usado aço cortem de 0,5m/m, vincada com 

espessura de aproximadamente 10cm pronta montada. A Pintura zarcão, a 

estrela em cor ouro velho e com acabamento verniz automotivo. Instalar uma 

em cada árvore. 

3.21.5. Aquisição e instalação de 5,50m² de difusor de luz na parte interna da 

estrela com filtro difusor e-colour #250 half White diffusion tipo rosco por 

estrela. Prever fixação na estrutura. 

     

Imagem de referência 



                      

 

3.21.6. Iluminação - Aquisição e instalação de 

3.21.6.1. 02 Refletores Led de 50W 220V 3000K (branco morno), a ser 

instalado dentro da saia da anja. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.21.6.2. 20 conjuntos de Led 8 funções branco frio, a ser instalado 

internamente por toda a estrela. 

3.21.6.3. 08 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado na base 

da rótula contornando a decoração. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.21.6.4. 10 metros de mangueira de Led verde, a ser instalado no contorno do 

vestido no desenho da arvore. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.21.6.5. 15 conjuntos de Led branco frio 220V cabo branco, a ser instalado na 

aureola e nas asas. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

     

3.22. Rotula Av. Borges de Medeiros X Rua Senador Salgado Filho 

 



                      

 

   

3.22.1. Aquisição e instalação de uma base medindo 1,80m de diâmetro x 0,40cm 

de altura em ferro tubo 30x40 com acabamento em fibra de vidro tipo porcelana 

e pintura automotiva cor marrom escuro com movimento circular lento. Prever 

um arco em chapa de ferro chato de 5/16 com 7mm de espessura para o 

movimento da peça. 

3.22.2. O papai-noel deverá ficar com os pés sobre a base marrom. Não 

confeccionar a parte branca neve sobre a base. 

3.22.3. Aquisição e instalação de um papai-noel em fibra de vidro medindo 3,00m de 

altura x 1,20m com mecanismo de movimento circular lento conforme imagem 

de referência. 

3.22.4. Aquisição e instalação de uma echarpe em tecido de veludo na cor verde 

escuro medindo 0,80cm de altura x 1,20m de comprimento com acabamento 

de nervuras e finalização na parte inferior da peça na cor dourado. 

3.22.5. As nervuras e a parte inferior da echarpe deverão receber o acabamento 

com corda trançada (tipo cortina) na cor dourado. 

3.22.6. Aquisição e instalação de saco tipo pochete em tecido de veludo na cor azul 

escuro medindo 45cm de altura x 30cm de largura. Providenciar enchimento 

em fibra para dar volume. Como acabamento aquisição e instalação de cordão 

de finalização para cortinas. 



                      

 

 

Referência acabamento pochete 

3.22.7. Para instalação no urso da estrutura do papai-noel:  Aquisição e instalação 

de laço de veludo medindo 5m de comprimento x 15cm de largura na cor 

vermelho escuro com finalização de aplicação de azevinhos. 

3.22.8. Ver mecanismo de movimento circular na base.  Prever fixação da peça sem 

a utilização de cabos de aço. 

3.22.9. Movimento: O motor 2CV de 1,135 RPM (baixa velocidade) com redutor de 

velocidade de número 2, 1:60 movimentos final com 8 RPM. 

3.22.10. Iluminação – Aquisição e instalação de 12 Refletores Led slim IP65 RGB 

30W 220V, a ser instalado na base da rótula contornando a decoração. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.23. Pórtico Várzea Grande 

 

3.23.1. Aquisição e instalação de 4 estruturas (curvo) de ferro galvanizado medindo 

5,40m de comprimento x 0,50cm largura que deverá ser coberto por festão 

aramado na cor verde escuro com medida de 2,40m de comprimento x 0,25cm 



                      

 

de largura lado a lado até completar toda a extensão da estrutura. As 

estruturas serão aplicadas na entrada e saída do pórtico. 

3.23.2. Aquisição e instalação de 25 festões aramados na cor verde escuro com 

medida de 2,40m de comprimento x 0,30cm de diâmetro para instalação nas 

sacadas do pórtico. 

3.23.3. Aquisição e instalação de 8 guirlandas aramadas e estruturadas de 1m de 

diâmetro na cor verde escuro com revestimento de festão de 35cm de parede 

para instalação nas beiras das sacadas. 

3.23.4. Aquisição e instalação de 36 laços de veludo aramados e estruturados com 

35cm de altura o tope, 45cm de extensão das pernas do laço e 60cm de 

largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda 

a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro com 10cm 

de espessura com revestimento em manta acrílica 10cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. As pontas dos laços deverão 

ser executados com acabamento em “V”. 

 



                      

 

3.23.5. Aquisição e instalação de 04 anjos em fibra de vidro com 4m de altura x 

1,50m de diâmetro com acabamento tipo porcelana. A pintura da estrutura 

deverá ser em duas partes, a parte superior do anjo, leia-se, o tronco, braços e 

cabeça deverá ser na cor dourado e da cintura para baixo a pintura da 

estrutura deverá ser em ouro branco. 

3.23.6. Aquisição e instalação de oito asas para o anjo medindo 1,50m de 

comprimento x 1,10 de altura em material chapa galvanizada na cor dourado. 

3.23.7. Aquisição e instalação de quatro cornetas deverá ser em chapa galvanizada 

medindo 2,00m de comprimento x 0,20m de diâmetro. 

3.23.8. Aquisição e instalação de quatro laçarotes contornando a silhueta dos anjos 

e descendo em chapa galvanizada na cor dourado. 

3.23.9. Os anjos deverão ser instalados dois de cada lado da entrada do pórtico. Ver 

a posição com a decoradora Claudia. 

3.23.10. Iluminação - Aquisição e instalação de: 

3.23.10.1. 650 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado em 

todo o contorno da fachada (janelas, portas). (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.23.10.2. 200 strobe 6W de fixação 220V, a ser distribuído por todo o teto do 

pórtico. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.23.10.3. 08 Refletores de Led 50W 220V, luz 6500K, branca fria, a ser 

instalado 02 por anjo. 

3.23.10.4. 384 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde. A ser instalado 

nas guirlandas sendo 4 por guirlanda, e nas estruturas de pet sendo 15 

conjuntos nas de 5,40m e 10 conjuntos nas estruturas de 3 m. 

       

 



                      

 

3.24. Pórtico Nova Petrópolis 

 

3.24.1. Aquisição e instalação de 4 estruturas (curvo) de ferro galvanizado medindo 

5,40m de comprimento x 0,50cm largura que deverá ser coberto por festão 

aramado cor verde escuro com medidas de 2,40m de comprimento x 0,25cm 

de largura, instalados lado a lado até completar o revestimento da estrutura. As 

estruturas serão aplicadas na entrada e saída do pórtico. 

3.24.2. Aquisição e instalação de 04 guirlandas de festão aramado medindo 1,20m 

de diâmetro que deverão ser instaladas duas de cada lado do pórtico, leia-se, 

duas na entrada e duas na saída.  

3.24.3. Aquisição e instalação de 12 laços de veludo aramados e estruturados com 

40cm de altura o tope, 40cm de extensão das pernas do laço e 80cm de 

largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda 

a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro com 10cm 

de espessura com revestimento em manta acrílica 10cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. As pontas dos laços deverão 

ser executados com acabamento em “V”. 



                      

 

 

3.24.4. Aquisição e instalação de 04 anjos em fibra de vidro com 4m de altura x 

1,50m de diâmetro com acabamento tipo porcelana. A pintura da estrutura 

deverá ser em duas partes, a parte superior do anjo, leia-se, o tronco, braços e 

cabeça deverá ser na cor dourado e da cintura para baixo a pintura da 

estrutura deverá ser em ouro branco. 

3.24.5. Aquisição e instalação de oito asas para o anjo medindo 1,50m de 

comprimento x 1,10 de altura em material chapa galvanizada na cor dourado. 

3.24.6. Aquisição e instalação de quatro cornetas deverá ser em chapa galvanizada 

medindo 2,00m de comprimento x 0,20m de diâmetro. 

3.24.7. Aquisição e instalação de quatro laçarotes contornando a silhueta do anjo e 

descendo em chapa galvanizada na cor dourado. 

3.24.8. Os anjos deverão ser instalados dois de cada lado da entrada do pórtico. Ver 

a posição com a decoradora Claudia. 

3.24.9. Aquisição e instalação de: 

3.24.9.1. 250 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado em todo 

o contorno da fachada (janelas, portas). (Detalhamento conforme projeto 

de especificação elétrica). 

3.24.9.2. 08 Refletores de Led 50W 220V, luz 6500K, branca fria, a ser 

instalado 02 por anjo. 



                      

 

3.24.9.3. 132 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde. A ser instalado 

nas guirlandas sendo 5 por guirlanda, e nas estruturas de pet sendo 15 

conjuntos nas de 5,40m. 

3.25. Subida Expogramado 

 

3.25.1. Aquisição e instalação de tablado de madeira em pinus ilhote medindo 

4,00m de largura x 4,00m de comprimento x 4,00m de profundidade na cor 

verde escuro para sobrepor o papai-noel. Prever declive do asfalto. A parte 

frontal da base de madeira terá aproximadamente 0,80cm de altura e terminar 

em zero na parte traseira. 

3.25.2. Aquisição e instalação de 20 festões aramados na cor verde escuro com 

medida de 2,40m de comprimento x 0,25cm de diâmetro para instalar como 

arremate na base do tablado. 

3.25.3. Reforma, reconstrução, pintura e instalação de um papai-noel gigante 

(papai-noel do livro existente no acervo da Autarquia) medindo 5,20m de altura 

x 3,70m de largura para instalação no canteiro central do acesso aos pavilhões 

do Expogramado.  



                      

 

3.25.4. Aquisição de um quebra-nozes em madeira medindo 0,80cm de altura 

conforme imagem de referência que deverá ser instalado sobre o livro aberto 

do papai-noel. 

 

3.25.5. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.25.5.1. 06 refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado na base da 

rótula contornando a decoração. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.25.5.2. 01 refletores de Led 30W, 220V, luz 3000k, luz branca morna, a ser 

instalado em frente ao soldadinho de chumbo de baixo para cima. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

   

3.26. Praça Várzea Grande  

3.26.1. Reforma, pintura e instalação de uma bola de natal gigante com 3 acessos 

(estrutura existente no acervo da Autarquia) medindo 5m de diâmetro x 4,20m 

de altura em quatro partes com pintura na cor dourada. Prever fixação 

conforme as normas de segurança. Prever acesso do público. 



                      

 

 

3.26.2. Reforma, pintura e instalação de um papai noel sentado (material existente 

no acervo da Autarquia) numa cadeira em estrutura de metal, revestido com 

isopor e fibra de vidro medindo 3m de altura. 

 

3.26.3. Reforma, pintura e instalação de duas bengalas com faces retas decorativas 

(material existente no acervo da Autarquia) em estrutura de ferro com 

revestimento interno de juta nas cores branco e vermelho uma medindo 3m de 

altura e outra medindo 2m de altura com base de fixação tipo grelha. 



                      

 

3.26.4. Reforma, pintura e instalação de duas bolas aramadas decorativas em 

estrutura de ferro uma medindo 1,50m de altura de diâmetro e outra medindo 

0,80cm de diâmetro. 

 

3.26.5. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.26.5.1. Bola Gigante 

3.26.5.1.1. 250 conjuntos de Led branco frio 220V cabo branco ou cristal, a 

ser instalado uniformemente por toda a bola 

3.26.5.1.2. 50 metros de mangueira de Led warm White, a ser instalado em 

todo o contorno das aberturas da bola. 

   

3.26.5.2. Papai Noel 

3.26.5.2.1. Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser instalado 

contornando a decoração. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 



                      

 

3.26.5.3. Bolas aramadas 

3.26.5.3.1. 40 conjuntos de Led warm White 220V cabo branco, a ser 

instalado uniformemente por toda a bola. 

 

3.26.5.4. Bengalas 

3.26.5.4.1. 20 conjuntos de Led warm White 220V cabo branco, 220V, Uso 

Externo, instalado na delimitação de cor branca do tecido internamente. 

3.26.5.4.2. 20 conjuntos de cordões de Led luz vermelha cordão verde, 

220V, Uso Externo, instalado na delimitação de cor vermelha do tecido 

internamente. 

   

3.26.5.5. Árvore 

3.26.5.5.1. 4 refletores HQI 400W de lâmpada vapor metálico com luz 

verde, instalados ao redor da árvore. 

3.26.5.5.2. 300 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde. Sendo 100 

conjuntos para o tronco e 200 conjuntos para a copa. 

   



                      

 

3.27. Rua São Pedro (Padaria São Pedro até o Mercado Berti) 

3.27.1. Iluminação de árvores naturais conforme projeto elétrico. Aquisição e 

instalação de: 

3.27.1.1. 100 refletores de Led 50W verde, a serem instalados no interior da 

arvore para iluminar a copa, deverá ser escolhida as 50 arvores maiores, 

dando preferência para um sim outra não. 

3.27.1.2. 1000 conjuntos de Led warm White 220V cabo verde, a ser instalados 

nos troncos e caules primários de da 50 arvores escolhidas. 

 

3.28. Rua Garibaldi  

 

3.28.1. Aquisição e instalação de 44 arabescos decorativos em ferro, armação em 

“L” em tubo de ferro 30x50 e os flocos em ferro redondo 5/16 medindo 1,55m 

de altura x 0,68 cm de largura que deverá ser fixado em todas as treliças 



                      

 

existentes na Rua Garibaldi. Prever fixação com cantoneira de ferro e 

abraçadeira de ferro e parafusos de fixação. A estrutura deverá ser pintada na 

cor verde escuro. 

3.28.2. Iluminação – Aquisição e instalação de: 

3.28.2.1. 176 conjuntos de Led azul de 6,5m cabo branco ou cristal, a ser 

instalado nos flocos grandes de 70cm. 

3.28.2.2. 88 conjuntos de Led azul de 6,5m cabo branco ou cristal, a ser 

instalado nos flocos pequenos de 35 cm. 

3.28.2.3. 264 conjuntos de Led branco frio 220V cabo branco ou cristal, a ser 

instalado nos 3 flocos pequenos de 32cm. (conforme detalhamento 

elétrico) 

   

3.29. Referências de Cores Memorial Descritivo: 

3.29.1. Referência de cor verde escuro -  

3.29.2. Referência cor vermelho escuro -                 



                      

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou por ela designado desde que 

devidamente credenciado para a execução dos serviços, proporcionando todas 

as facilidades para a execução do trabalho. 

4.2. Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo dúvidas. 

4.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo para a 

retirada por parte da empresa contratada. 

4.4. Disponibilizar equipe técnica 24 horas para esclarecimento de dúvidas e para 

solucionar problemas durante o evento. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A empresa contratada será responsável pelo recebimento e entrega do 

patrimônio devendo o mesmo estar nas mesmas condições recebidas após o 

término do evento. Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados 

deverão ser devidamente repostos após o término da desmontagem. 

5.2. Compete a Contratada, fazer prévia visita aos locais de montagens, para 

minucioso exame das condições locais, levantamento das dimensões e 

sugestões técnicas, sempre visando a segurança e a qualidade do trabalho a ser 

executado. 

5.3. Os elementos da decoração devem ser compatíveis para a instalação da 

iluminação e passagem de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho, que 

obrigatoriamente deverá fazer a instalação nas peças produzidas pela 

Contratada. Dar prioridade de produção nas peças que necessitam prévia 

instalação elétrica. 

5.4. A Contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e 

internos considerando: 

5.4.1. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sus 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 



                      

 

5.4.2. Contraventamento: sistema de proteção contra a ação do vento através da 

ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de 

aumentar a rigidez; 

5.4.3. O cálculo estrutural deve ser realizado por profissional habilitado em 

Engenharia Civil ou Arquitetura, de acordo com as normas de segurança 

regidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

5.5. A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR 

exigidas: 

5.5.1. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

5.5.2. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão; 

5.5.3. NR 10 – Segurança e instalações e serviços em eletricidade; 

5.5.4. Instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS; 

5.5.5. Aterrar todos os componentes metálicos, painéis, eletro calhas, leitos, 

estruturas metálicas, suportes metálicos, estruturas de anjos, árvores, 

alegorias metálicas, que não se destinam-se a conduzir energia. Conforme 

rege a norma NBR 5410. 

5.6. A Contratada deverá, em alguns casos, fornecer o detalhamento complementar, 

com o intuito de elucidar a sua solução técnica para as mais diversas montagens 

propostas. Caberá a equipe técnica da GRAMADOTUR avaliar o aceite ou 

sugerir a alteração. 

5.7. Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração sejam no solo, 

canteiros, prédios ou estruturas estão sujeitos a aprovação do fiscal de contrato. 

Caberá a Contratada avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixação 

propostos no Memorial Descritivo levando em conta sua responsabilidade pela 

estabilidade dos itens. 

5.7.1. Sempre que a Contratada adotar modos de fixação diferentes daqueles 

previstos, ou quando o modo de fixação não estiver explícito, a Contratada 

deverá submeter a solução da fixação para a aprovação da Contratante. As 

soluções de fixação propostas pela Contratada deverão primar pela 

invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o mínimo possível aos olhos dos 

observadores externos. 



                      

 

5.8. A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de forma a assumir a 

responsabilidade civil, penal, ambiental por todas as estruturas a serem 

instaladas, a ART deverá ser registrada no Conselho de Engenharia e 

Agronomia (CREA) do estado do Rio Grande do Sul e/ou RRT deverá ser 

registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Rio Grande do 

Sul. 

5.9. A Contratada deverá submeter à aprovação da Contratante foto e características 

técnicas (dimensões e materiais) dos itens de decoração a serem adquiridos de 

catálogos de terceiros tais como festões, tecidos, laços, entre outros. 

5.10. A Contratada será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto a 

execução do projeto, devendo refazer, sem custos adicionais para a 

Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o Memorial 

Descritivo. 

5.11. Será de responsabilidade da Contratada a realização de toda e qualquer tipo 

de manutenção dos itens previstos no projeto durante todo o período do evento. 

Quando não houver condições de manutenção ou reparo nos objetos da 

decoração, comprometendo a estética do projeto a empresa Contratada deverá 

substituir as peças danificadas. 

5.12. Todas as chapas com corte a laser ou CNC, devem passar por tratamento de 

impermeabilização, além de chapa ser própria para uso externo e resistente às 

ações das intempéries. 

5.13. Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com a 

impressão na mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com tratamento 

UV, prevendo todo o período do evento. 

5.14. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários 

específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e 

NR-08 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, recolher leis sociais 

referentes, assim como alimentação, estadia quando necessário e quaisquer 

outras despesas referentes aos funcionários que trabalharem na mesma; 



                      

 

apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de todas as estruturas e iluminação descritas neste 

Memorial Descritivo. 

5.15. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento. 

5.16. Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo 

da contratada. Poderá ser utilizado gradil de isolamento, fita zebrada e cones de 

trânsito. 

5.17. Deverão ser fornecidos e contemplados pela Contratada, todos os materiais, 

acabamentos, acessórios, mão-de-obra, transportes, translado, locações, 

mobiliários, equipamentos, documentações, atestados de capacidade e 

responsabilidade, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações 

e/ou projetos. Deve estar no escopo da contratada a desmontagem e 

armazenamento de forma organizada e cuidadosa, utilizando embalagens 

quando necessário. O local de armazenamento será determinado 

posteriormente pela Contratante. 

5.18. Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para 

suportarem todo o período do Evento, minimizando danos e consequentemente 

manutenções, que também estarão a cargo da Contratada.  

5.19. Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montagem feita pela Contratada 

deverá estar previsto o conserto imediato. Deverá ser contabilizado uma equipe 

de manutenção, com profissionais das diversas áreas da decoração e 

iluminação. 

5.20. A empresa Contratada deverá prever e contar com peças de reposição no 

local, prevendo eventuais substituições de peças danificadas, seguindo critérios 

da Contratante. 

 

6. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com o 

fiscal do contrato designado para acompanhar a execução destes serviços. 



                      

 

6.2. Todos os serviços, deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes da sua utilização. 

6.3. A Contratada, antes da elaboração de todas as peças de decoração, deverá 

apresentar uma unidade dos itens de decoração ao Fiscal do Contrato que, em 

conjunto com a decoradora, decidirá se os itens apresentados estão de acordo 

com o descrito neste Memorial, em especial os seguintes itens:  

6.3.1. Ponteira de 2,00m de altura cromado; 

6.3.2. Ponteira de 1,80m de altura cromado; 

6.3.3. Bola decorativa 1,00m de diâmetro cromado; 

6.3.4. Arabesco decorativo iluminado 4,50m da Av. Borges de Medeiros; 

6.3.5. Decoração Aérea Rua Pedro Benetti; 

6.3.6. Estrelas Côncavas Av. Borges de Medeiros; 

6.3.7. Estrelas Bipartidas Rua Coberta; 

6.3.8. Fractais 1,50m diâmetro;  

6.3.9. Laço Estruturado com espuma vulcanizada e revestimento de veludo; 

6.3.10. Laço Estruturado com arame de número 18 com veludo vermelho e borda 

dourada; 

6.3.11. Cabeça da Rena Pórtico Rua Pedro Benetti; 

6.3.12. Cavalo de Balanço Árvore Gigante da Rótula Av. Borges de Medeiros x 

Av. das Hortênsias; 

6.3.13. Bandeira em veludo com Bordado; 

6.3.14. Flâmula em veludo com Bordado; 

6.3.15. Um biscoito pão de mel árvore Praça das Etnias; 

6.3.16. Arabesco decorativo Rua Garibaldi; 

6.3.17. Lustre decorativo Av. Borges de Medeiros – Tradicional; 

6.3.18. Anjo pórticos; 

6.3.19. Flocos decorativos árvore gigante da Rótula Av. Borges de Medeiros x Av. 

das Hortênsias – uma peça de cada modelo e tamanho; 

6.3.20. Guirlanda com azevinhos e laços – Praça Major Nicoletti; 

6.4. Cronograma de entrega de peças decorativas para a Autarquia antes da 

montagem da decoração na rua: 



                      

 

Descrição Quantidade Data 

Ponteiras 2,00m 26 unid. 15/09/18 

Ponteiras 1,80m 52 unid. 15/09/18 

Ponteiras 0,60cm 14 unid. 15/09/18 

Bolas 1,00m diâmetro 19 unid. 15/09/18 

Arabescos decorativos Av. Borges de Medeiros 

4,50m 
33 unid. 15/09/18 

Decoração aérea Rua Pedro Benetti 09 unid. 15/09/18 

Rótula Hotel Alpestre 01 unid. 15/09/18 

Rótula São Pedro x Av. das Hortênsias 01 unid. 15/09/18 

Rótula Principal – Av. Borges x Av. das 

Hortênsias 
01 unid. 15/09/18 

Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 01 unid. 15/09/18 

Rótula Praça das Mães 01 unid. 15/09/18 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador 

Salgado Filho 
01 unid. 15/09/18 

Pórticos – Anjos de Fibra 08 unid. 15/09/18 

Estruturas Rua Garibaldi 44 unid. 15/09/18 

Rótula do Carrossel 01 unid. 15/09/18 

 

6.5. A decoração e iluminação deverá ser instalada a partir do dia 01 de outubro de 

2018 e totalmente finalizada até 20 de outubro de 2018. 

Local 
Data de entrega da 

decoração 
Data de entrega da 

iluminação 
Rua São Pedro 01/10/2018 05/10/2018 

Rua Garibaldi 02/10/2018 07/10/2018 

Igreja Matriz e Igreja do Relógio 10/10/2018 12/10/2018 

Rua Coberta 13/10/2018 20/10/2018 
Pórtico Várzea Grande e Nova 
Petrópolis 

14/10/2018 17/10/2018 

Rua Pedro Benetti 14/10/2018 20/10/2018 

Av. Borges de Medeiros Lúdica 14/10/2018 20/10/2018 



                      

 

Av. Borges de Medeiros Sofisticada 14/10/2018 20/10/2018 

Av. Borges de Medeiros Tradicional 14/10/2018 20/10/2018 
Praça das Etnias e Casa do Papai-
noel 

15/10/2018 18/10/2018 

Árvore Cantante 15/10/2018 20/10/2018 
Rótula Av das Hortênsias x Rua das 
Flores (Carrossel) 

15/10/2018 20/10/2018 

Centro de Informações e Praça Major 
Nicoletti 

16/10/2018 19/10/2018 

Prefeitura Municipal de Gramado 17/10/2018 19/10/2018 
Rótula Av. das Hortênsias x Rua São 
Pedro 

17/10/2018 20/10/2018 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua 
Senador Salgado Filho 

17/10/2018 20/10/2018 

Rótula Rua Garibaldi x Av. das 
Hortênsias 

17/10/2018 20/10/2018 

Rótula Praça das Mães (Anja) 17/10/2018 20/10/2018 

Rótula Hotel Alpestre 17/10/2018 20/10/2018 

Praça Rotary – Posto Bezzi 17/10/2018 20/10/2018 

Subida Expogramado 17/10/2018 20/10/2018 

Rótula das Bandeiras 18/10/2018 20/10/2018 
Rótula Principal Av. Borges de 
Medeiros x Av. das Hortênsias 

18/10/2018 20/10/2018 

 

6.6. A instalação da decoração e iluminação poderá ser realizado durante o dia e a 

noite, respeitando as determinações das equipes do trânsito da Prefeitura 

Municipal de Gramado. 

6.7. Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue 

totalmente limpo, livre de entulhos, em condições iguais ou melhores as 

encontradas quando do início dos serviços, com os pisos, solos e forrações 

vegetais (grama) devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas. 

6.8. A desmontagem das estruturas deverá ocorrer após a realização do último 

espetáculo que acontecerá no dia 13 de janeiro de 2019, sendo previsto a 

retirada total de todas as estruturas até o dia 31 de janeiro de 2019, sendo 

embaladas e armazenadas em locais definidos pelo fiscal do contrato. 

6.8.1. Após a retirada dos elementos decorativos a empresa Contratada se 

responsabilizará por todo e qualquer dano que possa ocorrer nos mobiliários 



                      

 

urbanos da cidade, estando vinculado a execução destas recuperações a 

última parcela do pagamento deste Memorial com a devida anuência do 

Fiscal do Contrato. 

6.9. Todo material previsto neste Memorial descritivo, exceto se contiver de forma 

expressa que será objeto de locação, será de propriedade da Gramadotur ao 

final do evento. 

6.10. O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudia Casagrande 

 

 

 

  



                      

 

ANEXO I – PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 

 



                      

 

 

ANEXO II - PRANCHAS DECORAÇÃO 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 



                      

 

 


