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EDITAL DE PREGÃO N.º 067/2018 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresas habilitadas para serviços de marcenaria, 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. 

 

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.  

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

construtivos necessários para a execução do projeto de marcenaria para a 

construção da casa do Papai Noel, as casas para a Villa de Natal e as casas para 

as houses mix com o objetivo de qualificar as festividades programadas para o 

33º Natal Luz de Gramado. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. As casas a serem construídas e a iluminação descritas neste Memorial Descritivo 

deverão ser instaladas nos seguintes locais: 

3.1.1. Praça das Etnias – Casa do Papai Noel e 10 Casas Villa de Natal 

3.1.2. Largo da Igreja Matriz – 01 Casa para House Árvore Cantante 

3.1.3. Praça Major Nicoletti – 01 Casa para House Acendimento 

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

empregadas atividades de: 
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3.2.1. 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); 

3.2.2. 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 realizar impressão em 

plotter com tecnologia jato de tinta de alta resolução com tratamento ultravioleta 

(UV). 

3.2.3. 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). 

3.2.4. 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 na praça, manutenção e retirada do 

material ao término do evento.  
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3.3. Aquisição e instalação de 01 casinha para o Papai Noel com medida 6,60m x 

4,10m com área total de 27m² conforme o projeto em anexo. 
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3.3.1. A casa deverá ser construída com tábuas de pinus elliottii deitadas aplainadas 

e lixadas em toda a sua extensão, o telhado será com telhas de zinco pintadas 

na cor verde escuro.  O primeiro piso da casa receberá forração no teto com 

madeira pinus tratada aplainadas e lixadas com encaixe tipo macho e fêmea 

conforme detalhamento do projeto. A pintura da casa do Papai Noel será nas 
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cores vermelho, verde e branco conforme projeto. Todas as esquadrias deverão 

abrir e fechar. 

3.3.2. Os detalhes da casa como nos corrimões e os beirais de telhado receberão 

acabamento tipo lambrequins que deverão ser em mdf 18mm tipo ultra verde 

recortados a laser e instalados e pintados conforme projeto. 

3.3.3. Prever a confecção e a instalação dos vidros nas janelas transparentes de 

4mm. 

3.3.4. Prever a confecção de floreiras em madeira pinus elliottii aplainadas e lixadas 

conforme projeto e preenchimento com flores naturais tipo kalanchoe vermelha 

plantadas no húmus. Pintar as floreiras de vermelho. 

3.3.5. A casa terá a aplicação de um relógio em mdf tipo ultra verde de 18mm com 

1,05m de diâmetro na fachada da casa. Este relógio deverá ter os números e 

ponteiros recortados a laser em mdf de 18mm e pintura nas cores conforme 

referência no projeto. Prever o funcionamento do relógio. 

3.3.6. Aquisição e instalação de 06 arandelas sextavadas em metal de parede na cor 

ouro velho com medida de 21cm de altura x 19cm de largura x 30cm de 

comprimento com lâmpada tipo bulbo de 6W em led 3000K conforme imagem 

de referência. 

 

Referência arandela casa do Papai Noel 

3.3.7.  Dez (10) conjuntos de cascata Led warm White cabo branco (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

3.3.8. LOCAÇÃO de 20 ribaltas RGBW IP65 220V DMX, distribuídas na parte inferior 

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

3.3.9. Quinze (15) refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca morna, para fazer 

fachos no telhado. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 
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3.3.10. Seis (06) arandelas sextavadas com lâmpada de led 6W 3000k. 

 

3.3.11. Observação: Construir a casa em painéis de modo a facilitar o transporte a 

montagem e a desmontagem da casa. 

3.4. Feira Villa de Natal 

3.4.1. Aquisição e instalação de 10 casas para feira da Villa de Natal medindo 

3,00mx2,20m com 6,60m² de área, conforme imagem e projeto que segue: 
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3.4.2. Cada casa deverá ser construída com três paredes em compensado 

multilaminado de 18mm adesivados com impressão de tijolos- vinil fosco PAG e 

uma parede com tabuas em madeira pinus elliotti aplainadas e lixadas conforme 

projeto. Solicitar os arquivos digitais para a impressão da arte da parede de 

tijolos com a Gramadotur. 

3.4.3. A sustentação da casa deverá ser por pilares de madeira de pinus elliotti 

aplainadas e lixadas conforme projeto. 

3.4.4. O telhado das casas deverá ser com telhas de zinco e pintadas na cor verde 

escuro acetinado conforme projeto. 



                      

 

 
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

3.4.5. O oitão das casas será com tábuas de madeira pinus elliottii aplainadas e 

lixadas conforme projeto. 

3.4.6. O assoalho das casas deverá ser com tábuas de madeira de pinus elliottii 

aplainadas e lixadas conforme projeto. 

3.4.7. Para cada casa confeccionar um toldo decorativo e para proteção de sol e 

chuva medindo 3,04m x 1,00m com estrutura de ferro e revestimento de lona 

vinílica com impressão digital em vermelho e branco e acabamento na parte da 

frente com uma barra de cor verde escuro e a escrita Natal Luz na cor dourado. 

Solicitar arquivo digital para a impressão dos toldos com a Gramadotur. 

3.4.8. Cada casa deverá receber um expositor de material na parte externa com 

medida de 0,80m x 0,80m em compensado naval e pintado na cor verde escuro. 

3.4.9. Cada casa terá três janelas cenográficas medindo 1,24m x 0,82m em madeira 

com fechamento em vidro transparente. Na parte interna da estrutura da janela 

será instalado um adesivo transparente no lugar do vidro, com o cenário a ser 

definido com a decoradora do projeto. Cada janela terá uma iluminação interna 

na cor âmbar. 

3.4.10. As casas deverão ter uma porta de acesso e um expositor de material 

conforme projeto. 

3.4.11. A pintura das casas deverá seguir o projeto de referência. 

3.4.12. Listagem de materiais para (01) uma casinha – Feira Vila de Natal: 

3.4.12.1. Paredes: 5 chapas multilaminado de 18mm 1,60x2,50x1,80 

3.4.12.2. Paredes: 10 tábuas de madeira pinus elliottii 2,50x2,50x2,00 

3.4.12.3. Cantoneiras: 8 tábuas madeira pinus elliotti 2,20x1,20x2,00 

3.4.12.4. Oitão: 16 tábuas de madeira pinus elliottii 2,20x1,20x2,00 

3.4.12.5. Janelas tampão: 8 tábuas madeira pinus elliottii 1,30x2,50x2,00 

3.4.12.6. Tampo de apoio para expositor: 8 tábuas de madeira pinus elliotti 

1,40x0,30x2,00 

3.4.12.7. Porta: 3 tabuas madeira pinus elliottii 2,00x2,50x2,00 

3.4.12.8. Pilares: 9 peças de pinus elliottii 8,00x8,00x2,20 

3.4.12.9. Pilares: 4 peças de pinus elliottii 4,00x8,00x2,20 
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3.4.12.10. Caibros: 3 peças pinus elliottii 12,00x8,00x3,00 

3.4.12.11. Caibros: 4 peças pinus elliottii 12,00x8,00x2,04 

3.4.12.12. Telhado: 8 peças pinus elliottii 12,00x8,00x1,00 

3.4.12.13. Viga Contorno: 02 peças pinus elliottii 3,08x0,20x2,00 

3.4.12.14. Viga Contorno: 02 peças pinus elliottii 2,28x0,20x2,00 

3.4.12.15. Piso (Assoalho): 15 peças de pinus elliottii 2,20x0,20x2,00 + mais 

estrutura cama do piso 

3.4.12.16. Telhado Cobertura:  14m² + cumeeira 

3.4.12.17. Expositor Externo: 5m lineares de prancha de 20 de pinus 

3.4.12.18. Ferragens: 9 dobradiças, 1 maçaneta bolinha com chave na cor ouro 

velho, 1 fecho para um cadeado grande e um cadeado grande. 

3.4.12.19. Observação: toda a madeira precisa ser aplainada e lixada. 

3.4.13. Aquisição e instalação de adesivos para as janelas cenográficas de todas as 

casinhas conforme imagem de referência que segue: 
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Observação: Arquivos digitais das imagens como paredes de tijolos, janelas 

cenográficas e toldos, solicitar para a GRAMADOTUR. 

3.5. Iluminação Casinhas da Vila de Natal 

3.5.1. Trezentas (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). 

3.5.2. Cento e cinquenta (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). 

 

3.5.3. Construir a casa em painéis de modo a facilitar o transporte a montagem e a 

desmontagem da casa. 
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3.6. House mix Árvore Cantante 

3.6.1. Aquisição e instalação de duas casas para House Árvore Cantante e House 

Acendimento medindo 3,00mx2,20m com 6,60m2 de área, conforme imagem e 

projeto que segue: 
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3.6.2. As casas deverão ser construídas com três paredes em compensado 

multilaminado de 18mm com adesivo de vinil fosco PAG com impressão digital 

de tijolos e uma parede com tabuas em madeira pinus elliottii aplainadas e 

lixadas conforme projeto. 

3.6.3. A sustentação das casas deverá ser por pilares de madeira de pinus elliottii 

aplainadas e lixadas conforme projeto. 

3.6.4. Os telhados das casas deverão ser com telhas de zinco e pintadas na cor 

verde escuro acetinado conforme projeto. 

3.6.5. Os oitões das casas serão com tábuas de madeira pinus elliottii aplainadas e 

lixadas conforme projeto. 

3.6.6. Os assoalhos das casas deverão ser com tábuas de madeira de pinus elliottii 

aplainadas e lixadas conforme projeto. 

3.6.7. Para as casas deverá ser confeccionado toldo decorativo para proteção de sol 

e chuva medindo 3,04m x 1,00m com estrutura de ferro e revestimento de lona 

vinílica com impressão digital em vermelho e branco e acabamento na parte da 

frente com uma barra de cor verde escuro e a escrita Natal Luz na cor dourado. 

3.6.8. Cada casa terá três janelas cenográficas medindo 1,24m x 0,82m em madeira 

com fechamento em vidro transparente. Na parte interna da estrutura da janela 

a instalação de um vidro transparente adesivado com com o cenário a ser 

definido com a decoradora do projeto. Cada janela terá uma iluminação interna 

na cor âmbar. 

3.6.9. As casas deverão ter uma porta de acesso e um expositor de material 

conforme projeto. 

3.6.10. A pintura das casas deverão seguir o projeto de referência. 

3.6.11. Listagem de materiais para uma casinha: 
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3.6.11.1. Paredes: cinco (05) chapas multilaminado de 18mm 1,60x2,50x1,80 

3.6.11.2. Paredes: dez (10) tábuas de madeira pinus elliottii 2,50x2,50x2,00 

3.6.11.3. Cantoneiras: oito (08) tábuas madeira pinus elliottii 2,20x1,20x2,00 

3.6.11.4. Oitão: dezesseis (16) tábuas de madeira pinus elliottii 2,20x1,20x2,00 

3.6.11.5. Janelas tampão: oito (08) tábuas madeira pinus elliottii 1,30x2,50x2,00 

3.6.11.6. Tampo de apoio para expositor: oito (08) tábuas de madeira pinus 

elliottii  1,40x0,30x2,00 

3.6.11.7. Porta: três (03) tabuas madeira pinus elliotti 2,00x2,50x2,00 

3.6.11.8. Pilares: nove (09) peças de pinus elliottii 8,00x8,00x2,20 

3.6.11.9. Pilares: quatro (04) peças de pinus elliottii 4,00x8,00x2,20 

3.6.11.10. Caibros: três (03) peças pinus elliottii 12,00x8,00x3,00 

3.6.11.11. Caibros: quatro (04) peças pinus elliottii 12,00x8,00x2,04 

3.6.11.12. Telhado: oito (08) peças pinus elliottii 12,00x8,00x1,00 

3.6.11.13. Viga Contorno: duas (02) peças pinus elliottii 3,08x0,20x2,00 

3.6.11.14. Viga Contorno: duas (02) peças pinus elliottii 2,28x0,20x2,00 

3.6.11.15. Piso (Assoalho): quinze (15) peças de pinus elliottii 2,20x0,20x2,00 

+ mais estrutura cama do piso 

3.6.11.16. Telhado Cobertura:  14m2 + cumeeira 

3.6.11.17. Ferragens: nove (9) dobradiças, 1 maçaneta bolinha com chave na 

cor ouro velho, 1 fecho para um cadeado grande e um cadeado grande. 

3.6.11.18. Observação: toda a madeira precisa ser aplainada e lixada. 

3.6.12. Aquisição e instalação de adesivos transparentes para as janelas 

cenográficas de todas as casinhas conforme imagem de referência que segue: 
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3.6.13. Arquivos digitais das imagens disponíveis, solicitar para a GRAMADOTUR. 

3.7. Iluminação House 

3.7.1. Trinta (30) lâmpadas bolinha incandescente 15W em soquete de teto preto 

em cada oitão lateral da casinha. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.7.2. Cinco (5) metros fita Led 12V IP65 warm White 7,2W/M por janela. Serão 

ligadas por fonte de 3A, sendo 1 fonte por janela. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.7.3. Observação:  Construir a casa em painéis de modo a facilitar o transporte a 

montagem e a desmontagem da casa. 

3.8. Referências de Cores Memorial Descritivo: 

3.8.1. Referência de cor verde escuro -  

3.8.2. Referência cor vermelho escuro -    
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3.9. Projeto de Iluminação 
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3.9.1. Execução de 150m (cento e cinquenta metros) de rede elétrica de baixa 

tensão subterrânea passada em eletrodutos corrugados, com todo o material 

necessário para ligação das 10 (casas) unidades da Vila de Natal localizado na 

Praça das Etnias e 06 pontos para espaço da casa do Papai Noel: 

3.9.1.1. Deverá ser executada rede em cabo PP 4x10mm² - 1kV para a 

alimentação da rede da Vila de Natal e casa do Papai Noel, derivação desta 

rede deverá ser executado uma extensão de 4,00m (quatro metros) em 

cabo PP 3x4mm² - 1 kv cada no local deverá ser instalado um CD (centro 

de distribuição) com no mínimo 2 (dois) disjuntores, sendo 1 (um) 

disjuntores de 20A para o circuito de tomada 1 (um) disjuntor de 16A para 

o circuito de iluminação, 1 um dispositivo IDR bipolar de 25A 30mA, desta 

rede deverá ser executada as derivações para 2 (duas) tomadas em locais 

a serem definidos, estas derivações deverão ser em cabo PP 3x2,5mm² - 

1kV; 

3.9.1.2. Execução de 150m (cento e cinquenta metros) de rede elétrica de baixa 

tensão subterrânea passada em eletrodutos corrugados, com todo o 

material necessário para ligação de iluminação decorativa de 10 (casas) 

unidades da Vila de Natal localizado na Praça das Etnias e casa do Papai 

Noel: 

3.9.2. Deverá ser executada rede em cabo PP 4x4mm² - 1kV para a alimentação da 

rede de iluminação da decoração Vila de Natal, esta rede devera acionar toda a 

iluminação decorativa instaladas em cada casinha, num mesmo comando, este 

comando vai ser instalado próximo a entrada de luz, em um quadro de comando 

400x400x200 com dobradiça, com disjuntor 3x25A, contactora 32A, Timer de 

trilho, e nesse mesmo quadro instalar um disjuntor geral de 3x50A para rede 

elétrica das casinhas 

3.9.3. Todos os cabos externos deverão ser passados em eletrodutos corrugados 

de 2” e devem ser enterrados, prever aterramento em todas as casinhas. Em 

cada emenda devera ser colocado um balde de inspeção, serão usados 20 

baldes para essa finalidade. 
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3.9.4. Execução de 100m (cem metros) de rede em cabo PP 3x2,5mm para 

iluminação e tomadas na house mix junto a arvore cantante. 

3.9.4.1. Prever 02 pontos de iluminação; 

3.9.4.2. Prever 04 tomadas; 

3.9.5. Execução de 100m (cem metros) de rede em cabo PP 3x2,5mm para 

iluminação e tomadas na house mix junto a rua Coberta. 

3.9.5.1. Prever 02 pontos de iluminação; 

3.9.5.2. Prever 04 tomadas; 

3.9.6. Obrigatório a emissão de ART de execução. 

 

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 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. 
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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 sua 

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. 

5.4.4. A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR 

exigidas: 

5.4.4.1. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

5.4.4.2. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão; 

5.4.4.3. NR 10 - Segurança e instalações e serviços em         eletricidade; 

5.4.4.4. Instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS; 

5.4.4.5. 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. 

5.4.5. 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. 
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5.4.6. 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. 

5.4.6.1. 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. 

5.4.7. 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. 

5.4.8. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 
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5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento. 

5.11. Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo 

da contratada. Poderá ser utilizado gradil de isolamento, fita zebrada e cones de 

trânsito. 

5.12. 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. 

5.13. 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.  
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5.14. 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. 

5.15. 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 decoração e iluminação deverá ser instalada a partir do dia 15 de outubro de 

2018 e totalmente finalizada com a iluminação interna e externa até 20 de outubro 

de 2018. 

6.4. A instalação das casas e iluminação poderá ser realizado durante o dia e a noite, 

respeitando as determinações das equipes do trânsito da Prefeitura Municipal de 

Gramado. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. 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 com a devida anuência do Fiscal do Contrato. 
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6.8. O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudia Casagrande e 

Claudio Carlucci Silveira 
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DETALHAMENTO DO PROJETO 
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