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EDITAL DE PREGÃO N.º 079/2018 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção, manutenção e 

iluminação de cenografia e adereços do espetáculo Reencontros de Natal, 

integrante da programação do 33º Natal Luz de Gramado. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur é responsável pela 

realização dos principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal 

Luz de Gramado, que nesta edição completa 33 anos. Os eventos do 

município de Gramado fomentam o turismo durante o período em que 

acontecem, destacando-se a importância no setor turístico da cidade. Na 

programação do Natal Luz realizam-se quatro principais espetáculos: “Show 

de Acendimento dos Senhores do Tempo”, “Natal Pelo Mundo”, “Grande 

Desfile Os Sentimentos de Natal” e “Reencontros de Natal”, além da “Parada 

de Natal” que ocorre gratuitamente durante o evento nas principais ruas da 

cidade. 

2.2. Para a perfeita realização do espetáculo “Reencontros de Natal”, faz-se 

necessária a contratação de empresa especializada para confecção, 

manutenção e iluminação de cenografia e adereços do espetáculo, conforme 

especificado no presente memorial descritivo. 

 

3. DESCRIÇÃO OS SERVIÇOS: 

Deve-se fazer uma visita ao acervo para constatar a situação das 

cenografias e adereços EXISTENTES NO ACERVO, caso peças descritas 

neste memorial estejam AUSENTES OU DANIFICADAS elas deverão ser 

refeitas parcialmente ou totalmente de acordo com este documento. Todos os 

elementos descritos deverão ser restaurados: limpeza, manutenção, reparos 

estruturais, pintura, decoração e iluminação.  
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Serão fornecidas referências para produção de arquivos digitais e 

recortes eletrônicos, essa produção é de responsabilidade da CONTRATADA 

e deverá ser aprovada pela direção artística antes da sua execução e ou 

instalação. 

 

3.1. Considerações Iniciais: 

3.1.1. A composição cenográfica principal do espetáculo “Reencontros de Natal” 

sugere uma casa em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Esta 

composição é dividida em quatro módulos (balsas triangulares), sendo dois 

correspondentes a área externa e outros dois correspondentes à área 

interna da casa.  

3.1.2. Outras três composições cenográficas móveis construídas sobre 

praticáveis com rodas virão sugerir as casas dos filhos e suas famílias, 

sendo a primeira denominada “casa São Paulo”, a segunda “casa NY” e a 

terceira “casa Itália”. 

3.1.3. Todos os painéis do conjunto principal de leds do palco receberão 

molduras cenográficas que serão fixadas nas estruturas Q30 que circulam 

os módulos. Outras cinco molduras cenográficas serão instaladas três nas 

passarelas flutuantes do espetáculo e duas na cenografia principal da casa. 

3.1.4. Os ângulos laterais das passarelas receberão conjuntos de pontes 

cenográficas que serão fixados às extremidades dos módulos flutuantes.  

3.1.5. Além dos itens cenográficos, integram também este projeto as 

manutenções de elementos do acervo do espetáculo “Eu Sou Maria” que 

serão utilizados na cena do nascimento. 

3.1.6. A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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3.2. Casa da serra (módulo triangular nº 01 – Frente da Casa) 

 

 

 

 

3.2.1. A cenografia deste módulo representa a frente da casa e deverá seguir a 

seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

3.2.1.1. Instalação de caixa de correio cenográfica na cor branca. Deve passar por 

manutenção e no caso de reposição quando danificado ou inexistente os 

modelos devem ser semelhantes ao existente ou ao projeto, pinturas e 

texturas serão definidas e informadas pela direção artística e deve-se 

seguir as dimensões descritas no desenho técnico. 

 

3.2.1.2. Forração do piso de toda a base da balsa triangular em compensado 

naval 18mm com tratamento anti infiltração e aplicação de revestimento 

(piso sintético) que represente pedras no acesso ao portão e grama 
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sintética nas laterais com área de aplicação de aproximadamente 77m², 

conforme desenho técnico; 

 

 

 

3.2.1.3. Instalação de 06 (seis) elementos decorativos em serralheria artística com 

pintura em esmalte sintético em cor a ser definida e informada pela direção 

artística e vegetação artificial que representam o acesso ao jardim da casa 

conforme dimensões descritas no desenho técnico.  
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3.2.1.4.  Instalação de caixa de correio cenográfica confeccionada em marcenaria 

com pintura artística na cor branca, conforme dimensões descritas no 

desenho técnico. Deve passar por manutenção ou reposição quando 

danificado ou inexistente. 
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3.2.1.5 Árvore de natal com farta decoração e iluminação natalina que deverá 

seguir os padrões estéticos e volumétricos propostos na referência e dimensões 

descritas no desenho técnico. Deve passar por manutenção ou reposição quando 

danificado ou inexistente. Descrição dos elementos: 

50cm – estrela dourada do topo 

300m – festão dourado 10 cm diâmetro 

1000m – cordão de luz branco fixo 

180 unidades de bolas em 5 tamanhos, sendo: 12 bolas de 5cm. 24 bolas de 

10cm. 36 bolas de 20cm. 48 bolas de 30cm. 60 bolas de 40cm. 

150 unidades de laços dourados em 5 tamanhos, sendo: 10 laços de 10cm. 20 

laços de 20cm. 30 laços de 30cm. 40 laços de 40cm. 50 laços de 50cm. 
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3.3. Casa da serra (módulo triangular nº 02 – Jardim) 

 

3.3.1. A cenografia deste módulo representa o jardim da casa e deverá seguir a 

seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

3.3.1.1. Forração do piso de toda a base da balsa triangular em compensado 

naval 18mm com tratamento anti infiltração e aplicação de revestimento 

(piso sintético) que represente pedras no percurso entre o portão e a 

entrada da casa e grama sintética nas laterais com área de aplicação de 

aproximadamente 77m², conforme desenho técnico; 

 

 



                     
  

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

 

3.3.1.2 Instalação de 04 (quatro) elementos decorativos em serralheria artística 

com pintura em esmalte sintético em cor a ser definida e informada pela direção 

artística e aplicação de vegetação artificial que representam o acesso à casa, 

conforme dimensões descritas no desenho técnico. Deve passar por manutenção 

ou reposição quando danificado ou inexistente. 
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3.3.1.3 Praticável circular confeccionado em estrutura metálica com fundo anti 

ferrugem com forração em compensado naval 18mm com tratamento anti 

infiltração e revestimento em piso sintético que represente pedras (mesma textura 

aplicada nas passarelas de acesso à casa), com dimensões descritas no desenho 

técnico. Deve passar por manutenção ou reposição quando danificado ou 

inexistente. 

 

 

3.3.1.4 - Instalação de 01 (um) banco de jardim sobre o praticável, nas dimensões 

descritas no desenho técnico; 

Deve passar por manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente. 
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3.3.1.5 Instalação de 01 (um) poste metálico decorativo ao lado do banco de 

jardim, incluindo instalação elétrica da iluminação deste elemento; 

Deve passar por manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente. 

 

3.4. Casa da serra (módulo triangular nº 03 – Sala de estar /  Escritório   
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3.4.1. A cenografia deste módulo representa a sala de estar e escritório da casa e 

deverá seguir a seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

3.4.1.1 - Aplicação de sobrepiso com estrutura em marcenaria e forração em 

compensado naval 18mm com revestimento final em piso sintético 

representando madeira (tipo Taboão) em todas as faces, com área de 

aplicação de aproximadamente 50m² que deverá ser instalado sobre a balsa 

após a instalação da estrutura metálica da casa cenográfica; Dimensões e 

sistema construtivo descritos no desenho técnico; 

 

 

3.4.1.1. Aplicação de mobília cenográfica (sala) no térreo da casa cenográfica 

incluindo 01 tapete, 01 sofá de 3 lugares com 04 almofadas, 01 poltrona, 

01 mesinha redonda de canto com abajur e 01 lustre confeccionados em 

serralheria e/ou marcenaria com forrações em tecido impermeabilizado. 

Prever pontos de luz para o abajur e lustre. Deve passar por manutenção 

e no caso de reposição quando danificado ou inexistente os modelos 

devem ser semelhantes ao existente ou ao projeto, pinturas e texturas 

serão definidas e informadas pela direção artística e deve-se seguir as 

dimensões descritas no desenho técnico. 
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3.4.1.2 Forração do piso nas áreas da balsa não contempladas pelo sobrepiso em 

grama sintética com área de aplicação de aproximadamente 27m², conforme 

desenho técnico; 
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3.4.1.3 Casa cenográfica construída em colunas de perfil “U” metálico enrijecido 

100mm duplado e vigas em tubo metálico 40mm x 40mm com 

tratamento anti ferrugem, nas dimensões e sistema construtivo descrito 

no desenho técnico; Forração de todas as colunas e vigas metálicas 

com chapa de madeira e bagum cor marrom médio. 

3.4.1.4 Aplicação de telhado de chapas de acrílico translúcido 4mm e lambrequim 

em recorte eletrônico nas faces do telhado. Arquivo digital do recorte 

eletrônico deverá ser produzido pela contratada com as referências e 

aprovação da direção artística; 

3.4.1.5 Forração do piso do segundo pavimento da casa com chapas de 

compensado naval 18mm com tratamento anti infiltração e revestimento 

final em piso sintético representando madeira; (tipo Taboão) 
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3.4.1.6 Instalação de escada modelo “caracol” para acesso ao segundo 

pavimento da casa cenográfica em estrutura metálica com eixo principal 

em tubo metálico 100mm com braços de suporte dos degraus em tubo 

40mm x 40mm com tratamento anti ferrugem e aplicação de degraus 

em marcenaria com tratamento anti infiltração e pintura geral em 

solução anti derrapante em cores a serem definidas e informadas pela 

direção artística. Deve passar por manutenção e ou reposição quando 

danificado ou inexistente; 
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3.4.1.7 Aplicação de mobília cenográfica (sala) no térreo da casa cenográfica 

incluindo 01 tapete, 01 sofá de 3 lugares com 04 almofadas, 01 

poltrona, 01 mesinha redonda de canto com abajur e 01 lustre 

confeccionados em serralheria e/ou marcenaria com forrações em 

tecido impermeabilizado. Prever pontos de luz (que deverão ser 

comandadas pela mesa de iluminação cênica do espetáculo) para o 

abajur e lustre. Deve passar por manutenção e no caso de reposição 

quando danificado ou inexistente os modelos devem ser semelhantes 

ao existente ou ao projeto, pinturas e texturas serão definidas e 

informadas pela direção artística e deve-se seguir as dimensões 

descritas no desenho técnico; 
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3.4.1.8 Aplicação de mobília cenográfica no segundo pavimento da casa 

cenográfica incluindo 01 cama com jogo de cama, 01 criado mudo, 01 

cavalinho de balanço e 01 luminária confeccionados em serralheria e/ou 

marcenaria com forrações em tecido impermeabilizado com pintura e 

texturas a serem definidas e informadas pela direção artística, com 

dimensões descritas no desenho técnico; Prever ponto de luz para a 

luminária. Deve passar por manutenção e ou reposição quando 

danificado ou inexistente; 
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3.3.1.9 Aplicação de mobília cenográfica no segundo pavimento da casa 

cenográfica, confeccionada em serralheria e/ou marcenaria com revestimento em 

tecido impermeabilizado incluindo 01 tapete, 01 escrivaninha, 01 cadeira, 01 

poltrona, 06 caixas organizadoras, 01 mesinha com vitrola e 01 lustre pendente 

com dimensões descritas no desenho técnico; Prever ponto de energia para 

oLustre pendente. (que deverão ser comandadas pela mesa de iluminação cênica 

do espetáculo) Deve passar por manutenção e ou reposição quando danificado ou 

inexistente; 
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3.5. Casa da serra (módulo triangular nº 04 – Jantar /  Quarto   
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3.5.1. A cenografia deste módulo representa a sala de jantar e a sala de 

escrivaninha da    casa e deverá seguir a seguinte listagem de elementos e 

orientação construtiva: 

3.5.1.1. Forração do piso de toda a área da balsa em piso sintético com textura de 

madeira com área de aplicação de aproximadamente 77m², conforme 

desenho técnico; 

 

 

 

3.5.1.2. Casa cenográfica construída em colunas de perfil “U” metálico enrijecido 

100 mm duplado e vigas em tubo metálico 40 mm x 40 mm com 

tratamento anti ferrugem, nas dimensões e sistema construtivo descrito 

no desenho técnico; Forração de todas as colunas e vigas metálicas com 

chapa de madeira e bagum cor marrom médio. 
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3.5.1.3. Aplicação de telhado de chapas de acrílico translúcido 4 mm e 

lambrequim em recorte eletrônico nas faces do telhado. Arquivo digital do 

recorte eletrônico deverá ser produzido pela contratada com as 

referências e aprovação da direção artística); 

 

3.5.1.4. Forração do piso do segundo pavimento da casa com chapas de 

compensado naval 18mm com tratamento anti infiltração e revestimento 

final em piso sintético representando madeira; 
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3.5.1.5.  Instalação de escada modelo “caracol” para acesso ao segundo 

pavimento da casa cenográfica em estrutura metálica com eixo principal 

em tubo metálico  

100 mm com braços de suporte dos degraus em tubo 40 mm x 40 mm 

com tratamento anti ferrugem e aplicação de degraus em marcenaria com 

tratamento anti infiltração e pintura geral em solução anti derrapante em 

cores a serem definidas e informadas pela direção artística; 
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3.5.1.6. Aplicação de mobília cenográfica no térreo da casa cenográfica, 

confeccionada em serralheria e/ou marcenaria com revestimento em 

tecido impermeabilizado, incluindo 01 tapete, 01 mesa de jantar de 10 

lugares com jogo de louças fixados à mesma, 01 bandeja com peru 

cenográfico, 01 balcão com castiçal e vaso de flor cenográficos, 01 fogão 

campeiro com 04 panelas cenográficas e chaminé que percorre toda a 

altura da casa e 02 arandelas instaladas nas colunas estruturais da casa 

cenográfica; Prever pontos de energia para o funcionamento das 

arandelas; (que deverão ser comandadas pela mesa de iluminação cênica 

do espetáculo) 

 

 

 

3.5.1.7 Disponibilizar e instalação de máquina de fumaça com projeção 

direcionada para o topo da chaminé cenográfica e sistema flame light para a 

abertura frontal do fogão com previsão de pontos de energia para 

funcionamento destes equipamentos; 
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3.6. Módulo cenográfico casa filha Itália 

A cenografia deste módulo representa a casa da filha na Itália e deverá seguir a 

seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

 

3.6.1 - A base cenográfica deverá ser construída em estrutura metálica sobre rodas 

com revestimento em compensado naval 18 mm com acabamento em piso 

sintético nas dimensões descritas no desenho técnico. Deve passar por 

manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente; 

 

3.6.2 - Balcão cenográfico com abajur confeccionado em marcenaria nas medidas 

descritas no desenho técnico com pintura em cores a serem definidas e informadas 

pela direção artística; Prever fonte de energia 12 v para acionamento da lâmpada 

do abajur. pendente. Deve passar por manutenção e ou reposição quando 

danificado ou inexistente; 

 

3.6.3 - Fogão cenográfico em isopor esculpido e fibrado com pintura imitando ferro 

fundido nas dimensões propostas no desenho técnico com máquina de fumaça 

direcionada para a tubulação do elemento; Prever bateria 40A e inversora 12 v > 

220 v compatível com a potência do equipamento. Deve passar por manutenção e 

ou reposição quando danificado ou inexistente; 
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3.6.4 - Tapete aplicado sobre o piso do módulo cenográfico; 

 

3.6.5 - Elemento decorativo “Torre de Pisa” Confeccionado em serralheria artística 

com pintura em esmalte sintético fosco em tonalidade a ser definida pela 

direção artística do evento; Os arquivos digitais e vetores deverão ser 

produzidos pela contratada com as referências e aprovação da direção 

artística; 
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3.7. Módulo cenográfico casa filho NY 

3.7.1. A cenografia deste módulo representa a casa do filho em NY e deverá 

seguir a seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

 

3.7.1.1 - A base cenográfica deverá ser construída em estrutura metálica sobre 

rodas com revestimento em compensado naval 18 mm com acabamento em piso 

sintético nas dimensões descritas no desenho técnico. Deve passar por 

manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente; 

 

3.7.1.2 - Mesa de consultório médico cenográfica confeccionada em marcenaria 

com luminária de mesa nas medidas descritas no desenho técnico com pintura em 

cores a serem definidas e informadas pela direção artística; Prever fonte de 

energia 12v para acionamento da lâmpada da luminária de mesa. Deve passar por 
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manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente; 

 

3.7.1.3 - Cadeira de escritório cenográfica com giro fixada à base do módulo 

cenográfico; 

Elemento decorativo “Estátua da Liberdade” confeccionado em serralheria artística 

com pintura em esmalte sintético fosco em tonalidade a ser definida pela direção 

artística do evento; Os arquivos digitais e vetores deverão ser produzidos pela 

contratada com as referências e aprovação da direção artística. Deve passar por 

manutenção e ou reposição quando danificado ou inexistente; 
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3.8. Módulo cenográfico casa filho SP 

3.8.1. A cenografia deste módulo representa a casa do filho em São Paulo e 

deverá seguir a seguinte listagem de elementos e orientação construtiva: 

3.8.1.1.  A base cenográfica deverá ser construída em estrutura metálica sobre 

rodas com revestimento em compensado naval 18mm com acabamento 

em piso sintético nas dimensões descritas no desenho técnico. Deve 

passar por manutenção ou reposição, caso inexistente; 

3.8.1.2. Sofá cenográfico confeccionado em marcenaria com revestimento em 

tecido impermeabilizado nas medidas descritas no desenho técnico com 

pintura em cores a serem definidas e informadas pela direção artística. 

Deve passar por manutenção ou reposição, caso inexistente; 

3.8.1.3. Mesinha cenográfica com abajur fixada à base do módulo cenográfico; 

Prever fonte de energia 12v para acionamento da lâmpada do abajur. 

Deve passar por manutenção ou reposição, caso inexistente; 

 

3.8.1.4. Tapete aplicado sobre o piso do módulo cenográfico; 
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3.8.1.5. Elemento decorativo “Monumento Imigrantes SP” confeccionado em 

serralheria artística com pintura em esmalte sintético fosco em tonalidade 

a ser definida pela direção artística do evento. Os arquivos digitais e 

vetores deverão ser produzidos pela contratada com as referências e 

aprovação da direção artística; 
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3.9. Molduras cenográficas dos painéis de led e passarelas flutuantes 

3.9.1. 21 molduras cenográficas para os painéis de led do palco, confeccionadas 

a partir de estrutura metálica para fixação dos elementos no contorno Q30 

dos painéis com feitos com recorte digital em chapa de madeira tratada e 

pintada para exposição a intempéries e iluminação interna com fita led; Os 

arquivos digitais e vetores deverão ser produzidos pela contratada com as 

referências e aprovação da direção artística; 

 

3.9.1.1. 3 molduras com dimensões internas de 7,68m x 3,84m; 

3.9.1.2. 3 molduras com dimensões internas de 4,80m x 6,72m; 

3.9.1.3. 3 molduras com dimensões internas de 3,84m x 4,80m; 

3.9.1.4. 3 molduras com dimensões internas de 3,84m x 3,84m; 

3.9.1.5. 3 molduras com dimensões internas de 4,80m x 1,92m; 

3.9.1.6. 3 molduras com dimensões internas de 2,88m x 4,80m; 

3.9.1.7. 3 molduras com dimensões internas de 5,76m x 2,88m; 
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3.9.1.8. 03 molduras cenográficas fixadas nas passarelas flutuantes através de 

estrutura metálica com estaiamento com cabos de aço e revestimento 

duplo em tecido com impressão digital e iluminação interna com fita led; 

Os arquivos digitais e vetores deverão ser produzidos pela contratada 

com as referências e aprovação da direção artística;  
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3.10. Praticáveis revestimento flutuantes  

3.10.1. .      Construção de dois praticáveis de compensado naval 18mm com 

tratamento anti infiltração e pintura antiderrapante em esmalte sintético 

branco fosco no formato e dimensões propostos no desenho técnico (3.11), 

que serão aplicados sobre a supefície metálica das balsas nos triângulos 

internos das passarelas denominadas “áreas de interligação” dos piers 

flutuantes. 
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3.11. Elementos complementares de composição cenográfica 

 

3.11.1 - 20 cestos de vime com flores artificiais para decoração do jardim e área 

externa do módulo cenográfico “casa da serra” com 40 cm de altura x 80 

cm de diâmetro, conforme referência artística. . Deve passar por 

manutenção ou reposição, caso inexistente; 
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3.11.2 -07 porta-retratos que deverão ser dispostos nos móveis dos módulos 

cenográficos “Casa Serra”, “Casa Itália”, “Casa São Paulo” e “casa NY” 

conforme referência artística. Deve passar por manutenção ou reposição, 

caso inexistente; 

 

 

3.11.2.1 04 aparelhos telefônicos de época em cores diferentes que deverão ser 

dispostos nos móveis dos módulos cenográficos “casa serra”, “casa 

Itália”, “casa São Paulo” e “casa NY” conforme referência artística. . 

Deve passar por manutenção ou reposição, caso inexistente; 
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3.11.3 44 cartas tamanho A4 impressas em papel couchê 300g com laminação 

em prolan fosco; Os arquivos digitais e vetores deverão ser produzidos 

pela contratada com as referências e aprovação da direção artística; Prever 

substituição das peças danificadas, rasgadas, amassadas ou molhadas 

durante toda a temporada de apresentações; 

 

 

                                      

 

 

3.11.4  - 01 caneta para o pai escrever a carta aos filhos, conforme imagem de 

referência; Prever peça reserva para substituição emergencial em caso de 

extravio; 
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3.11.5  - 01 caixa de presente com tampa e laço com 60cm x 60cm x 60cm 

confeccionada em mdf 10mm com forração em tecido conforme referência, 

contendo 3 peças do presépio idênticas às do item 3.11.12: “Maria” com 

30cm de altura, “José” com 30cm de altura e o “menino Jesus” com 18cm de 

comprimento x 14cm de largura x 10cm de altura; Deverá receber uma 

luminária de emergência presa no fundo da caixa com acabamento em 

tecido semi translúcido criando assim um efeito de luz no momento de 

abertura da caixa; Deve passar por manutenção ou reposição, caso 

inexistente no acervo. 
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3.11.6 -  01 caixa de presente com tampa e laço com 60cm x 60cm x 60cm 

confeccionada em mdf 10mm com forração em tecido conforme referência, 

contendo as 3 peças do presépio idênticas às peças individuais citadas no 

item anterior; Deverá receber uma luminária de emergência presa no fundo 

da caixa com acabamento em tecido semi translúcido criando assim um 

efeito de luz no momento de abertura da caixa; Deve passar por 

manutenção ou reposição, caso inexistente. 
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3.11.7 - 01 álbum de fotos cenográfico para a “Casa da Serra”, com capa 

confeccionada em mdf 4mm com forração em couro e medidas 

aproximadas de 8cm de lombada x 40cm de altura x 30cm de largura e 30 

páginas internas com impressão de fotos de família em papel couchê com 

laminação em prolan fosco; Prever manutenção incluindo substituição das 

páginas que se danificarem pelo manuseio ou efeito da chuva durante toda 

a temporada de espetáculos. Deve passar por manutenção ou reposição, 

caso inexistente; 
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3.11.8 - 38 malas coloridas com design antigo com aplicação de cintas de 

couro e adesivamentode selos de viagem e cantoneiras com 80cm x 50cm 

x 35cm conforme referência; As malas deverão contar com rodado 

embutido a fim de tornar-se imperceptível para o público; As aplicações 

das malas deverão passar pela aprovação da direção artística e os 

arquivos digitais e vetores deverão ser produzidos pela contratada com as 

referências e aprovação da direção artística; 
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3.11.9 Manutenção das 40 lanternas marroquinas (existentes no acervo da 

contratante) incluindo pintura, troca de vidros quebrados, manutenção 

elétrica e troca de lâmpadas e baterias danificadas; Serão utilizadas 30 

unidades nos espetáculos, considerando as 10 unidades restantes para 

eventuais substituições emergenciais; 
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3.11.10 - 01 baú confeccionado em marcenaria com tampa móvel e pintura 

artística imitando madeira antiga (tipo demolição) com dimensões de 85cm 

de largura x 55cm de altura x 50cm de profundidade, para composição 

cenográfica da “casa da serra”. Deve passar por manutenção ou reposição, 

caso inexistente; 

 

 

 

3.11.11  43 brinquedos antigos confeccionados em madeira com dimensões 

de aproximadamente 40cm, sendo 01 bonequinho articulado, 01 

aviãozinho, 01 pião, 01 ioiô e 01 carrinho de brinquedo que serão dispostos 

dentro do baú de madeira. Deve passar por manutenção ou reposição, 

caso inexistente; 
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3.11.12  01 conjunto de presépio completo que será instalado sob à árvore de 

natal da “Casa da Serra”, composto por Maria, José, menino Jesus, 3 reis 

magos, 1 pastor, 1 burrico, 1 vaca e 2 ovelhas, conforme referência; Os 

modelos das peças do presépio a serem compradas ou confeccionadas 

deverão passar pela aprovação da direção artística do evento, a fim de 

garantir que atenda as exigências estéticas de formas e cores para perfeito 

entendimento pelo público; 

 

 

3.12. Elementos cenográficos cena nascimento 

3.12.1. O conjunto cenográfico existente no acervo da contratada será utilizado 

na cena do nascimento do menino Jesus e deverá passar por manutenção 

estrutural,  artística e elétrica, incluindo os seguintes elementos: 

3.12.1.1. 01 caramanchão (arcos da manjedoura) formado por dois semi arcos 

metálicos com decoração em galhos e ramos fixada sobre base com 

rodas revestida com pedras cenográficas esculpidas; O conjunto deverá 

passar por manutenção estrutural, recuperação da decoração, fibragem e 

pintura além de manutenção elétrica, troca de cordões de led com defeito 

e instalação das baterias e inversoras compatíveis, caso as existentes no 

acervo estejam danificadas ou não sejam encontradas as mesmas 

deverão ser fornecidas novas; 
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3.12.1.2  Confecção de 01 manjedoura cenográfica construída em base metálica 

sobre rodas com acabamento em galhos, palha e feno idêntica à 

referência com 90cm de altura x 1m de profundidade x 1,5m de largura; 

Prever sistema de cobertura no berço da manjedoura (cobertor de juta 

com aplicação de feno) para ocultar o bebê cenográfico que representa 

o menino Jesus na cena do nascimento. Deve passar por manutenção 

ou reposição, caso inexistente; 
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3.12.1.3 - 03 Camelos cenográficos existentes no acervo que deverão passar por 

manutenção da estrutura metálica e rodados, troca das madeiras danificadas, 

recuperação da pintura e galhos de acabamento, troca das fitas de led danificadas 

e manutenção da instalação elétrica incluindo compra e instalação de 03 baterias 

de motocicleta para acionamento da iluminação; 

 

 

3.12.1.4 03 Ovelhas cenográficas existentes no acervo que deverão passar por 

manutenção da estrutura metálica, troca das madeiras danificadas, 

recuperação da pintura e manta acrílica de acabamento, troca das fitas 

de led danificadas e manutenção da instalação elétrica incluindo 

compra e instalação de 03 baterias de motocicleta para acionamento da 

iluminação; 
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3.12.1.5 01 Burrinho cenográfico existente no acervo que deverá passar por 

manutenção da estrutura metálica e rodados, troca das madeiras 

danificadas, recuperação da pintura e galhos de acabamento, troca das 

fitas de led danificadas e manutenção da instalação elétrica incluindo 

compra e instalação de 01 baterias de motocicleta para acionamento da 

iluminação; 

 

 

 

 

3.12.1.6 Manutenção e pintura de 01 cajado de madeira de 2,1m de 

comprimento e 3 cajados de madeira de 1,7m de comprimento 

(existentes no acervo) para personagens “José” e “pastores”; 
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3.12.1.7 Manutenção de um bebê cenográfico em vinil siliconado de corpo 

inteiro nas proporções de 50 cm de comprimento com feições humanas 

de um bebê real (existente no acervo); 

 

 

 

3.12.1.8 Manutenção de um baú em madeira e detalhes em cenográficos com 

textura de metal, com 30 cm de largura e 15 cm de altura com tampa, 

que será carregado por um dos reis magos; 

 

 

 

3.12.1.9 Manutenção de dois jarros cenográficos com textura de metal, 

passando a ideia de uso e sinais da época, com 24 cm de altura para a 

mirra de um dos Reis Magos; 
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3.12.1.10 Manutenção de um incensário (turíbulo) cenográfico com textura de 

metal e pedrarias nas medidas de 23 cm de altura e 10,5 cm de 

diâmetro, que será carregado por um dos reis magos; 

 

  2.12.1.11 – Fornecer um kit de jardinagem pequeno com cesto ou bolsa que o 

acompanhe, contendo tesoura de jardim e pequeno regador para ser usado em 

cena pela atriz conforme referencia.  
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1. Prestar os serviços de descritos no edital, devendo submeter-se à eventuais 

ajustes técnicos propostos pela direção artística do evento; 

4.2. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução 

descrita no presente memorial descritivo; 

4.3. Acompanhar os ensaios e espetáculos prestando os eventuais serviços de 

ajustes e manutenções, sempre que necessário; 

4.4. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 

4.5. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente 

para a perfeita realização dos serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pela remuneração de todos os contratados para a 

execução dos serviços, bem como a imediata substituição dos profissionais 

nos casos de ausência ou não correspondência das funções pretendidas 

com a contratação; 

4.7. Coordenar a equipe para o fiel cumprimento dos serviços; 

4.8. Responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio público utilizado na execução 

dos serviços; 

4.9. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção dos profissionais 

contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, 

incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, 

seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 

obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada 

denunciação a lide e chamamento ao processo; 

4.10. Manter o ambiente de ordem e respeito nos locais de trabalho, 

promovendo o bem estar geral e as relações de cordialidade entre todos os 

envolvidos, repudiando atos de agressão física e moral, afastando, se 

necessário, os profissionais que as provocarem; 

4.11. Qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das estruturas deverá 

ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato nomeado pelos agentes da 

Gramadotur e direção artística para acompanhar a execução destes 

serviços. 



                     
  

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

4.12. A empresa deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, 

fornecer EPIs (equipamentos de proteção individual) aos funcionários, 

recolher encargos sociais referentes, assim como alimentação, estadia 

quando necessária e quaisquer despesas referentes aos funcionários que 

trabalharem na mesma. 

4.13. Apresentar certificado dos funcionários da empresa vencedora do certame 

licitatório da NR 35 e NR18. 

4.14. Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade técnica ou RRT (Registro 

de Responsabilidade técnica) de execução de todas as estruturas acima 

citadas. 

4.15. A empresa contratada deverá apresentar laudos conclusivos de estabilidade 

estrutural com especificações para suportar esforços solicitantes 

permanentes de torção e flexão com visitas periódicas durante a realização 

de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e entrega de laudo após a 

entrega dos serviços ao encarregado nomeado pelos agentes da 

Gramadotur. 

4.16. Todos os materiais necessários para a execução da montagem das 

estruturas deverão ser fornecidos pela contratada, incluso o transporte 

destes materiais, equipe de montagem e desmontagem e todo suporte 

necessário para esta equipe, incluindo o aluguel de guindastes, plataformas 

elevatórias. 

4.17. Após instalação da cenografia sobre os quatro módulos triangulares 

flutuantes denominados “casa da serra” a empresa contratada deverá prever 

o nivelamento dos pisos em seus encontros garantindo perfeito acabamento 

estético e facilidade de circulação do elenco entre os módulos; 

4.18. Os pavimentos superiores dos dois módulos cenográficos “casa da serra” 

deverão receber instalação de guarda corpo metálico 90cm de alguar com 

duas linhas de cabos de aço e pintura em esmalte sintético preto fosco em 

todo o seu contorno; 

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

acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas citadas, 

durante todo evento. 
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4.20 A contratada deverá ser responsável por quaisquer manutenções e/ou 

substituição de peças que sejam danificadas, seja pelas intempéries climáticas ou 

pela utilização pelo elenco e equipes de produção, durante toda a temporada de 

apresentações. 

4.21Todos os serviços deverão se orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato e direção artisticas, antes de 

sua execução. 

 

5.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Disponibilizar local e estrutura física para montagem do palco; 

5.2. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde 

que devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando 

todas as facilidades para que possa desempenhar seus serviços; 

5.3. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas; 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇOS 

6.1 Imediatamente após a contratação, a empresa contratada deverá agendar 

reunião com a direção artística do evento a fim de esclarecer eventuais 

dúvidas sobre espaços para a montagem e questões técnicas pertinentes a 

viabilização da perfeita harmonia com o ambiente, espaços e dinâmicas de 

produção e operação do espetáculo, além de estudo do local de montagem 

em relação aos ângulos de visibilidade e acesso para o público, incluindo 

ajustes que poderão ser sugeridos pela direção artística. 

6.2 Todos os serviços devem estar concluídos até a data máxima de 

13/10/2018 

6.3 Ensaios: 10/10/2018 à 24/10/2018 

6.4 Estreia do espetáculo: 27/10/2018 

6.5 Evento: 25/10/2018 à 13/01/2019 

6.6 Desmontagem: 14/01/2019 à 31/01/2019 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Cristiane Taborda 


