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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019 
ANEXO 09 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para a montagem, desmontagem e execução do 

Projeto de Cenográfico Urbano para Festa da Colônia em Gramado 2019. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos 

construtivos necessários para a execução de projeto cenográfico urbano com o 

objetivo de qualificar as festividades programadas para a Festa da Colônia em 

Gramado 2019, que ocorrerá no período compreendido entre 1º de maio a 19 de 

maio de 2019. A decoração da Festa da Colônia, tem como objetivo, mostrar os 

produtos e matérias prima, que é visto na mesa das pessoas que vivenciam a 

experiência Gramado, passando uma imagem de boa comida, boa qualidade, 

qualidade de vida, interior, vida simples, abundância, felicidade, amor e carinho, 

paixão por aquilo que produz. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. 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. 
3.2. Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não 

estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a 

utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao fiscal do contrato e 

acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência. 
3.3. Todos os serviços especificados são de inteira responsabilidade da empresa 

contratada, devendo ser executados pela mesma pois fazem parte da 

empreitada global. 
3.4. Temos como elementos, madeira, impressões digitais, pintura, material 

cenográfico (ex: regadores, tarro, feno, cadeiras, roupas, pedras...), telha 
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de zinco, vegetações (flores e verduras), casca de árvore moída, e demais 

elementos que constam no projeto de Apresentação e Execução. 

3.5. Todos os votos de uma “Festa da Colônia” estão representados nos 

cenários e ornamentações da cidade, demonstrando todos os valores e 

requintes de Gramado. 

 

3.6. Pórtico 1 – Bairro: Várzea Grande: 
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3.6.1. Materiais EXISTENTES na Autarquia Municipal de Turismo, para serem 

utilizados na decoração dos pórticos: 

      3.6.1.1.  01 (uma) carreta de madeira rústica. 

3.6.2. Materiais NOVOS para serem utilizados na decoração dos pórticos: 

         3.6.2.1.  03 (três) Molduras de madeira envelhecida, dimensões 1,50m x 

2,70m, conforme ilustração. Deve ser colocado fundo em MDF para receber 

adesivo fosco, imagens escolhidas pela Neka Pante (Imagens da Festa) e 

enviadas pela Gramadotur. 

: 

 

 
3.6.2.2. 16 (dezesseis) fardos de feno. 

3.6.2.3. 02 (duas) chapas de mdf ultra resistentes, dimensões 2,40m x 

1,20m, adesivadas com as bandeiras de Portugal, Itália e Alemanha, 
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conforme ilustração abaixo, cada bandeira deverá ter a dimensão de 0,80m 

x 1,20m fixadas nos peitoris das sacadas, dos dois lados do pórtico. 

 

 
3.6.2.4. Cordão de lâmpada bolinha e lâmpada bolinha (80 unidades) na 

cor amarela 220w, junto ao telhado do pórtico conforme desenho, medidas 

a serem tiradas no local. 

          3.6.2.5. 01 (uma) Placa Festa da colônia, adesivar com o logotipo da Festa 

da Colônia de 2019; 
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3.7. Pórtico 2 – Bairro: Casa Grande 
 

 
 

3.7.1. Materiais EXISTENTES na Autarquia Municipal de Turismo, para 

serem utilizados na decoração dos pórticos: 

            3.7.1.1.  01 (uma) carreta de madeira rústica. 

 

   3.7.2. Materiais NOVOS para serem utilizados na decoração dos pórticos: 

     3.7.2.1.  03 (três) Molduras de madeira envelhecida, dimensões 

1,50m x 2,70m, conforme ilustração. Deve ser colocado fundo em 

MDF para receber adesivo fosco, imagens escolhidas pela Neka 

Pante (Imagens da Festa) e enviadas pela Gramadotur. 

:   
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          3.7.2.2. 16 (dezesseis) fardos de feno. 

        3.7.2.3. 02 (duas) chapas de mdf ultra resistentes, dimensões 2,40m x 

1,20m, adesivadas com as bandeiras de Portugal, Itália e Alemanha, 

conforme ilustração abaixo, cada bandeira deverá ter a dimensão de 

0,80m x 1,20m fixadas sobre as janelas (conforme ilustração), dos dois 

lados do pórtico. 
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     3.7.2.4.  Adquirir e instalar cordão de lâmpada bolinha e lâmpada bolinha 

(90 unidades) na cor amarela 220w, junto ao telhado do pórtico conforme 

desenho, medidas tem que ser tiradas no local. 

 3.7.2.5.  01 (uma) Placa Festa da colônia, adesivar com o logotipo da 

Festa da    Colônia de 2019; 
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 3.8. Restaurantes e edificações – Festa da Colônia – ExpoGramado 
       3.8.1. Limpeza e restauração das edificações com substituição das peças e 

elementos danificados. 

       3.8.2. Restauração da fachada da Festa da Colônia. 

3.8.3. Limpeza e restauração e instalação das guirlandas dos acessos e da 

placa, EXISTENTES, de identificação da Festa da Colônia. 

 

 
 

3.8.4. Reforma das guirlandas, EXISTENTES, decorativas dos restaurantes e 

acessos. 

 
 

        3.8.4.1.  23 (vinte e três) placas de madeira de 0,60 x 0,20 m com 

indicação do nome de todas as colônias: limpar e restaurar. 
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          3.8.4.2  100 Mudas de Flores Diversas (Lavandas, Margaridas, 

Camélias, Gerânios, Azaléias…) 

3.8.4.3.   80 Mudas de Temperos Diversos (Salvia, Salsa, Alecrim, 

Tomilho…) 

 

   3.9. Canteiro – Capela São Pedro - Festa da Colônia 
3.9.1. Construção de uma capela, em madeira envelhecida, paredes simples 

de guias de 25cm com estrutura de madeira, pintadas com cal branco, 

simulando descascados e desgaste. As fundações deverão ser feitas com 

eucalipto roliço tratado, com vãos externos preenchidos com taipa de pedra. A 

cobertura deve ser estruturada em madeira e coberta com telhas de chapa de 

zinco envelhecido, simulando ferrugem. O campanário devera seguir o mesmo 

sistema construtivo do restante da edificação, incluindo um sino de 

aproximadamente 30 cm de altura. O assoalho da “nave” deverá ser de madeira 

com guias 25 cm, e, o piso do campanário de tijolos ou plaquetas simulando 

tijolos para piso. 
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Planta Baixa 
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Corte “Nave” 

 
Corte Campanário 
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       3.9.2. Madeira: 

100 un.  0,25m x 1” x 3,00m (madeira rústica) 

 28 un.  0,25m x 1” x 2,00m (madeira rústica) 

 42 m²   de assoalho de 0,20 

 42 m²   forrinho 

  4 un.  0,15 m x 0,15m  5,40m 

 28 un.   0,10m x 0,05m x 2,70m (madeira rústica) 

 20 un.   0,10m x 1” x 2,70m (madeira rústica) 

 20 un.   telha ondulada de zinco oxidado 

 98 ml   de ripas 0,025m x 0,025m 

 14 un.   0,10m x 0,10m x 3,00m (madeira rústica) 

 10 un.   0,05m x 1” x 2,70m (madeira rústica) 

  5 un.   0,05m x 1” x 2,00m (madeira rústica) 

  8 un.   0,15m x 0,05m x 3,50m (madeira rústica) 

  8 un.   0,15m x 0,05m x 3,00m (madeira rústica) 

  8 un.   0,15m x 0,10m x 3,50m (madeira rústica) 

 7 un.   0,10m x 0,05m x 5,40m (madeira rústica) 



 

           
 

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

 7 un.   0,10m x 0,05m x 3,00m (madeira rústica) 

20 un.   0,05m x 0,05m x 3,50m (madeira rústica) 

 6 un.   Roliça eucalipto autoclavado 0,20m x 2,00m  

 8 un.   Roliça eucalipto autoclavado 0,20m x 1,50m 

20 un.   0,15m x 0,05m x 2,00m 

                 10 un.   0,15m x 0,05m x 5,40m 

 2 un.   0,15m x 0,05m x 4,00m 

 

3.10. Elementos da Capela: 
         3.10.1. Aberturas: 

            3.10.1.1. 06 (seis) unidades em madeira envelhecida com dimensões 

conforme ilustração, VIDROS LISOS TRANSPARENTES. 

      3.10.1.2. 02 (duas) unidades em madeira envelhecida com 

dimensões conforme ilustração, VIDROS COLORIDOS, conforme 

ilustrações. 

 

 
 

 

           3.10.2. Lampiões: 
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                  3.10.2.1. 06 (seis) lampiões a querosene comuns, cor verde, 

adaptados para energia elétrica. Posicionados da seguinte 

maneira:  03 (três) em uma linha central no interior da “nave”; 

01 (um) no interior do campanário e 02 (dois) na face externa 

frontal do campanário junto aos pilares. 

 

 

 
 

      3.10.3. Porta: 

            3.10.3.1.  01(uma) porta duas folhas em madeira envelhecida com        

dimensões conforme ilustração, VIDROS COLORIDOS, conforme 

ilustrações. 
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      3.10.4. Bancos: 

3.10.4.1.  08 (oito) bancos simples em madeira com dimensões 

conforme ilustração. 

 
 

       3.10.5.  Mesa Altar: 

               3.10.5.1.  01 (uma) mesa simples em madeira com dimensões 

conforme ilustração. 
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3.10.6. Reutilização das pedras da moldura do canteiro existente no local 

para confecção de novo canteiro nas laterais da capela conforme 

orientação da Neka Pante. 

3.10.7. Jardim - replantar verduras e flores conforme orientação da Neka 

Pante. 

3.10.8. 80 Mudas de Flores Diversas, (Lavandas, Margaridas, Begônias, 

Camélias, Azaleias...) 

    3.10.9.  60 Mudas de verduras diversas (alface, radite, couve...) 

    3.10.10.  01 Sino metálico de aproximadamente 0,30m de altura. 

      
3.11. Subida – Entrada da Expo Gramado  

 



 

           
 

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

 

 
 

 
 

3.11. 1. Recuperar, restaurar parte dos fundos da Casa EXISTENTE     

utilizada em 2017, na rua coberta, usar mesmas decorações e 

disposições. 
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3.11.2.  Para a casa existente, executar uma nova base com estrutura em 

madeira de 5,00X2,00m, deixando em nível, fazer um espelho de 

fechamento, acompanhando o caimento da rua. 

3.11.3.  45 Mudas de Flores Diversas, (Lavandas, Margaridas, Begônias, 

Camélias, Azaleias...) 

          3.11.4.  30 (quinze) Mudas de milho 

3.11.5.  Canteiro com moldura de pedras, sobre o asfalto, profundidade 

25 cm. 

3.11.6. Elementos de Decoração 

 

30 - Vasos de Milho 

45 - Vasos de Flores 

01 - Carroça 

70 - Pedras de L=30 (Aproximado) 

04 - Baldes Antigos 

01 - Carroça (Porão da Expo) 

01 - Chapéu de Palha 

05 - Garrafões 

02 - Tarros de Leite 

01 - Barril 

08 - Sacos 

02 - Fenos 
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          04 - Vasos de Flor para Pendurar 

          02- Cadeiras de Palha 

     

Lenhas 1.6X0.7 

 

Usamos 4 Hastes com: 

3 - Bandeiras das Etnias. 

1 - Bandeira da Festa da Colônia. 

 

(As bandeiras e os mastros, estão no porão da Expo Gramado, 

mandar para lavanderia e fazer limpeza dos mastros). 

 

3.12. Rótula – Entrada da Expo Gramado 
 

 
 

       3.12.1. Colocação de 4 (quatro) bandeiras existentes nos mastros, e 1 

(uma) carroça existente, de acordo com imagem. 

       3.12.2. Elementos de Decoração:  
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       3.12.3. Para esta rótula serão usados dentro da carroça 8 sacos e 2 fenos, 

as rodas serão revestidas por guirlandas como mostra imagem. 

 

3.13. Postes – Inicio Av. Borges de Medeiros / Canteiros 
 

 

EXISTENTE
01 - Carroça
04 - Hastes de Bandeira 

EXISTENTE / mandar para Lavanderia
01 - Bandeira Festa da Colônia 
01 - Bandeira da Itália 
01 - Bandeira da Alemanha. 
01 - Bandeira de Portugal 

X1

08 - Sacos 
02 - Fenos 

Decoração das Rodas 
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3.13.1. Em 26 postes da cidade, serão colocadas 04 bandeiras, 52 

brasões dos países, no tamanho de 0,40 X 0,45m, adesivados nas laterais 

transversais a via, como mostra imagem; 

 

 
 

3.13.2. Limpeza, lavagem e instalação de 104 bandeiras existentes. As 

bandeiras 26 de cada cor, tem quatro cores, verde, amarelo, vermelho e 

branco.  Serão aplicadas em grupos de 4 de cada cor por poste, nos 

locais já existentes. 

 

     3.14. Vasos – Av. Borges de Medeiros 
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3.14.1. Decorações para 3 tipos de vasos: 

        3.14.1.1. Vaso tipo 1:  EXISTENTE, restaurar, limpar e repintar 

cercas de madeira com flores em madeira em três tamanhos; 

                 3.14.2. Vaso tipo 2:  EXISTENTE, restaurar, limpar e repintar placas 

de madeira com 4 plaquinhas de indicação como os nomes das 

colônias, e indicações de distância da festa, conforme desenho 

abaixo; 

                 3.14.3. Vaso tipo 3:  terá 3 pés de milho de mdf de tamanhos 

diferentes em recorte eletrônico, devendo ser impermeabilizado 

com resina para depois receber aplicação de pintura artística e 

acabamento final em verniz automotivo, os “cabelos” das espigas 

deverão ser feitos com cordas de sisal amarelada. 

 
 

                  3.14.1.4 . Serão 27 vasos do tipo 1, 27 vasos do tipo 2 e 27 vasos 

do tipo 3; 

                  3.14.1.5 Medidas dos pés de Milho 
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     3.15. Postes – Av. Borges de Medeiros 
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   3.15.1. Colocação de 18 flamulas na medida L 0,80x H 2,00 em chapas 

de Polionda (adesivo fosco) impresso nos dois lados, colocados 

alternadamente às 18 flamulas com imagens de cada bandeira 

da Itália, Portugal e Alemanha, totalizando 72 flamulas; 

 

 

 

 

  3.16. Rótula – Av. Borges de Medeiros / Av. das Hortênsias  
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       3.16.1. Construção de um Moinho, feito em madeira Rústica, com uma roda 

de moinho funcionado com sistema Hidráulico com as seguintes dimensões: 
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REFERÊNCIA:

 
 

         3.16.1.1. Tablado de madeira existente, utilizado em 2018, 

limpeza, reforma e instalação. 

 

           3.16.1.2. Madeira: 

48 un.  0,20m x 1” x 2,20m (madeira rústica) 

24 un.  0,20m x 1” x 1,40m (madeira rústica) 

48 un.  Mata-junta 0,04m x 1” x 2,20m (madeira rústica) 

22 un.  Mata-junta 0,04m x 1” x 1,40m (madeira rústica) 

48 un.  Mata-junta 0,04m x 1” x 2,20m (madeira rústica) 

02 un.   0,15m x 1” x 2,50m (madeira rústica) 

04 un.   0,15m x 1” x 1,90m (madeira rústica) 

05 un.   0,15m x 0,10m x 2,70m (madeira rústica) 

06 un.   0,10m x 0,05m x 2,70m (madeira rústica) 

24,00 m² de telha de madeira 

41,00 ml de ripas 0,025m x 0,025m 

04 un.   0,15m x 0,05m x 1,80m (madeira rústica) 

02 un.   0,15m x 0,05m x 1,40m (madeira rústica) 

02 un.   0,15m x 0,05m x 2,20m (madeira rústica) 



 

           
 

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

08 un.   0,10m x 0,05m x 2,20m (madeira rústica) 

08 un.   0,10m x 0,10m x 2,25m (madeira rústica) 

05 un.   0,15m x 1” x 1,80m (madeira rústica) 

08 un.   0,10m x 0,10m x 0,80m (madeira rústica) 

 

           3.16.1.3. Aberturas: 

04 un. Janela madeira rústica simulando guilhotina de 0,34m x 0,47m 

01 un. Janela madeira rústica simulando tampo de 0,34m x 0,47m  

04 un. Porta madeira rústica de 1,02m x 0,50m 

 

           3.16.1.4. Decoração: 

1,00 m³ de pedra de roça para taipa; 

01 un. Mastro existente; 

01 un. Bandeira Festa da Colônia, mandar para lavanderia e aplicar 

no mastro; 

60 Mudas de Flores Diversas, (Lavandas, Margaridas, Camélia, 

Gerânios, Azaleias...) 

20 Mudas de Verduras Diversas; 

28 vasos de flores; 

03 mudas de de 2,00m de árvores frutíferas á serem definidas pela 

Neka Pante  

03 galinhas de madeira; 

01 cachorro de madeira; 

16 Sacos;  

03 Fenos; 

01 Carroça Pequena com 1,00X2,25 m 

01 cesta de palha com 0,35m de diâmetro e altura de 0,50m; 

01 feixe de trigo com 0,30m de diâmetro; 

01 cadeira de palha; 

05 módulos de cerca existentes de 0,75m x 0,50m; 

01 portão de madeira existente de 0,75m x 0,75m. 

Letras caixas conforme fachada 
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3.17. Rótula – Av. Borges de Medeiros / Praça das Etnias 
    3.17.1. Construção de réplica de casa alemã, em madeira, com pinturas 

típicas “bauernmalerei” nos tampos das janelas, característico da 

arquitetura mais modesta de origem alemã. Paredes brancas, 

esquadrias das janelas cor creme e porta e tampos verdes. 

.  
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          3.17.2. Madeiras: 

43 un.  0,18m x 1” x 1,50m;  

15 un.   0,18m x 1” x 1,00m ; 

 07 un.  0,10m x 0,05 x 2,70m;  

 04 un.  0,10m x 0,10 x 1,50m;  

 04 un.  0,10m x 0,05m x 1,40m;  

 02 un.  0,10m x 0,05m x 1,80m; 

 02 un.  0,10m x 0,05m x 0,90m;    

 7,00 m² de telha de madeira; 

 20,00 ml de ripas 0,025m x 0,025m; 

 

           3.17.3. Aberturas: 

 02 un. Janela madeira rústica simulando guilhotina de 0,70m x 0,52m; 

 02 un. Janela madeira rústica simulando tampo de 0,70m x 1,10m;  

                  04 un. Porta madeira rústica de 1,30m x 0,80m;  

 

           3.17.4. Elementos decorativos:       

150  tijolos maciços; 

03 un. Madeira 0,10m x 0,10m x 1,00m; 

01 un  Balde de chapa; 

1,50 m Corda sisal; 

   01un.  manivela com eixo com aproximadamente 0,80 m de 

comprimento; 

   01 un.  Guirlanda de 0,30m com flores artificiais; 
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     07 módulos de cerca existentes de 0,75m x 0,50m; 

     02 floreiras de madeira 0,55m x 0,12m x 0,12m; 

     02 floreiras de madeira 1,10mx 0,12m x 0,12m; 

     45 maças artificiais existentes; 

     01 tina de madeira com diâmetro de 0,30m e 0,25m de altura; 

     25 mudas de mini rosa de no mínimo 0,50m e atura; 

     01 un. Mastro existente; 

   01 un. Bandeira da Alemanha, existente, mandar para lavanderia e aplicar 

no mastro; 

   60 vasos com flores diversas (Lavandas, Margaridas, Camélia, Gerânios,  

Azaleias...) 

   40 vasos com verduras diversas; 

   0,50m³ de pedra de roça; 

   0,50m³ casca moída; 

 

3.17.5. Tablado de madeira existente, utilizado em 2018, limpeza, reforma 

e instalação. 

 

      3.18. Rótula – Av. das Hortênsias / R. São Pedro 
    3.18.1. Construção de cata-vento em madeira, simulando o bombeamento 

de água. 
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  3.18.2. Madeira: 

                 08 un.  0,15m x 1’ x 3,00m;  

                 04 un.  0,15m x 1’ x 2,00m; 

                 08 un.  0,15m x 1’ x 3,50m;  

                 10 un.  0,15m x 1’ x 1,00m; 

                 03 hélices de madeira com 1,00m de comprimento; 

                 01 eixo de madeira de1,00 m; 

 

3.18.3. Elementos Decorativos: 

       01 barril de madeira com 0,95m de altura; 

                 01 tina de madeira com aproximadamente 0,49m de altura e 0,70m 

de diâmetro; 

       01 árvore frutífera de aproximadamente 2,00 m de altura; 

       15 vasos com mudas de flores; 

       5,00 m de Mangueira transparente; 

       01 bomba elétrica para água; 

 

3.18.4. Tablado de madeira existente, utilizado em 2018, limpeza, reforma 

e instalação. 
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  3.19. Rótula – Av. Borges de Medeiros / R. Sen. Salgado Filho 
 
        3.19.1. Casa com inspiração italiana, evidenciando os elementos e 

características da arquitetura italiana. 

 
 

 

 
 



 

           
 

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

 

 
 

 

 

 
 

 



 

           
 

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

 

 

 



 

           
 

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

 

 

 



 

           
 

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

                  50 un.  0,18m x 1” x 2,00m;  

                  18 un.  0,10m x 0,10 m x 2,00m ; 

                  10 un.   0,10m x 0,05 x 2,70m;  

                   6 un.   0,15m x 0,05 x 2,70m;  

                   4 un.   0,10m x 0,05m x 1,40m;  

                   8,00 m² de telha ondulada de zinco; 

                   15,00 ml de ripas 0,025m x 0,025m; 

 

       3.19.3. Aberturas: 

              16 un. Janela madeira simulando guilhotina de 0,47m x 0,34m; 

              02 un. Janela madeira simulando guilhotina de 0,57m x 0,34m;  

              02 un. Porta madeira rústica de 0,36m x 0,80m;  

 

        3.19.4. Elementos decorativos:       

               40 tijolos maciços; 

               Lenha 1,00m x 0,70m; 

               01 Placa festa da Colônia; 

               0,5m³ de pedra de roça; 

               01 un. Mastro existente; 

01 un. Bandeira da Itália, existente, mandar para lavanderia e aplicar 

no   mastro; 

60 un.  vasos com flores diversas(Lavandas, Margaridas, Camélia,   

Gerânios, Azaleias...) 

    40 un. vasos com verduras diversas; 

              30 un. Vasos de Milho; 

              45 un.  Vasos de Flores;  

              01 un. Chapéu de Palha; 

              01 un. Tarro de Leite; 

              01 un. Árvore frutífera de aproximadamente 2,00m; 

              01 corda para varal; 
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 03 un. Peças de roupa para o varal, preferencialmente camisa, calça 

ou    pano; 

              01un. Capelinha com santo 

 

3.20. Rótula – Av. das Hortênsias / R. Garibaldi 
3.20.1 Construção de uma réplica da casa colonial portuguesa. 
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        3.20.2. Referências 

 
 

 

        Fachada simulando azulejos pintados a mão 
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  3.20.3. Madeira: 

                   06 chapas  mdf  0,025m resistente a água; 

                   04 chapas  mdf  0,018m resistente a água; 

                   10 un.  0,10m x 0,05 m x 2,70m; 

                   04 un.  0,10mx 0,10 m x 2,70m; 

                   02 un.   0,10m x 0,05 x 2,70m;  

                   05 un.   0,15m x 0,05 x 2,70m;  
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               4 un.   0,10m x 0,05m x 1,40m;  

              9,00 m² de telha cerâmica colonial (capa –canal);  

              25,00 ml de ripas 0,025m x 0,025m; 

 

       3.20.4. Aberturas: 

              03 un. Janela madeira simulando guilhotina de 0,70m x 0,80m; 

              01 un. Porta madeira de 1,65m x 0,68m;  

 

        3.20.5. Elementos decorativos:       

              01 un. Mastro existente; 

01 un. Bandeira da Portugal, existente, mandar para lavanderia e 

aplicar no mastro; 

              02 un.  vasos com bananeiras; 

    06 un. vasos com aipim; 

              02 un. Vasos de bounganville floridas; 

              10 un.  Sacos  simulando açúcar e farinha;  

              01 un.  Carro de bois; 

01 un.  Feixe de cana de açúcar, que preencha o espaço de carga do 

carro de bois; 

 

 

        3.21. PRAÇA MAJOR NICOLETTI 
          

3.21.1. Recuperar, restaurar e remontar TODOS os elementos, 

estruturas e decorações existentes, utilizadas em anos anteriores, na 

rótula da praça das Etnias (chiqueiro de porcos) e na rótula da av. das 

Hortênsias com Garibaldi (galinheiro), usar mesmas decorações e 

disposições de objetos. 
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        3.21.2. Elementos decorativos:   

 

  25 m² galhos triturados do Horto; 

         3m³ Pedras de roça de no mínimo 15cm de diâmetro; 

         01 guirlanda diâmetro 30cm; 

         90 un. Plantas diversas; 

         40 un. Flores; 

        14 porcos corte 2d tamanhos diversos, existentes, limpar, restaurar, 

recuperar e aplicar; 

20 galinhas 2d tamanhos diversos, existentes, limpar, restaurar, 

recuperar e aplicar; 

  07 tábuas de carne, existentes, limpar, restaurar, recuperar e aplicar; 

  05 placas festa da colônia, existentes, limpar, aplicar nova 

adesivagem, restaurar, recuperar e aplicar; 

 

 

 

      

 

 



 

           
 

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

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
    4.1. 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; 

    4.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas; 

    4.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo, para 

retirada por parte da empresa. 

    4.4. Disponibilizar o layout da identificação do evento nas placas para a 

Contratada por meio de arquivo em vetor. 

   4.5. Fornecer referências de estampas e cores e de todos os elementos para    

embasamento da qualidade dos produtos a serem fornecidos na execução do 

projeto. 

    4.6. Todos os materiais EXISTENTES, estão ao cuidado da Gramadotur, que 

indicará onde se encontram os itens. 

 

 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
     5.1. Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos 

deverão ser aferidas no local. 

     5.2. Todos os materiais necessários para a produção e execução dos serviços 

deverão ser fornecidos pela contratada, incluso o transporte destes materiais, 

equipe de montagem e desmontagem e todo suporte necessário para esta 

equipe. 

     5.3. A montagem, soluções de ancoragem e fixação e transporte de todos os 

objetos ficará por conta total da contratada. 

5.4. Realizar a retirada do acervo disponibilizado pela Gramadotur, os quais 

deverão ser submetidos a reforma, adaptações e se necessário a réplicas. 

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

para a perfeita realização dos serviços; 

     5.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração 

dos profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução 

contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 
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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; 

     5.7. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, 

recolher leis sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando 

necessária e quaisquer outras despesas referentes aos funcionários que 

trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela EXECUÇÃO com 

fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT – 

Registro de Reserva Técnica. 

  5.8. Apresentar certificado da NR 35 dos funcionários que forem executar 

trabalho em altura. 

     5.9. Toda execução de um novo elemento, deve ser feito um teste e 
apresentado para o Fiscal do Contrato e Neka Pante, para aprovação. 
5.10. A empresa deverá encaminhar as bandeiras a lavanderia para duas 

lavagens de acordo com as datas informadas posteriormente pelo fiscal do 

contrato. 

     5.11. A empresa contratada deverá ser responsável por quaisquer manutenções 

e/ou substituição de peças que sejam danificadas, inclusive por intempéries 

climáticas, durante toda a temporada da decoração. 

5.12. Todos os elementos deverão ser submetidos a aprovação do fiscal do 

contrato e da idealizadora do projeto, como cores e materiais, mediante a 

apresentação de amostras. 

5.13. Os itens produzidos passarão a compor o acervo da Gramadotur após o 

término do evento. 

5.14. Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo 

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser 

indicado pela Gramadotur. 

 5.15. Qualquer dúvida surgida, deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do   

contrato nomeado pelos agentes da Gramadotur para acompanhar a execução 

destes serviços. 
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 6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por 

quaisquer imperfeições quanto a execução do projeto, devendo refazer, sem 

custos para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o 

Memorial Descritivo. 

6.2. A decoração deverá estar totalmente finalizada até dia 29 de abril, de acordo 

com o cronograma abaixo: 

     6.3. Cronograma de Entrega dos Trabalhos: 

 

Descrição  Data de Inicio  Data do Fim  
Restaurante da Expo    15/04/19   28/04/19 

Canteiro da Expo    15/04/19   28/04/19   

Capela São Pedro   15/04/19   28/04/19 

Rotula da Expo Gramado    15/04/19   28/04/19 

Postes Inicio da Av. Borges de Medeiros- expo   15/04/19   28/04/19 

Vasos da Av. Borges de Medeiros    22/04/19   30/04/19 

Postes - Principais da Borges de Medeiros    22/04/19   30/04/19 

Praça Major Nicoletti   22/04/19   30/04/19 

Rótula Av. Borges de M. com R. Salgado Filho   22/04/19   30/04/19 

Rótula Principal    22/04/19   30/04/19 

Rótula R. São Pedro com Av. das Hortênsias    22/04/19   30/04/19 

Rótula da R. Garibaldi com Av das Hortênsias    22/04/19   30/04/19 

Rótula da Praça das Etnias    22/04/19   30/04/19 

Pórtico 1 - Bairro: Várzea Grande   22/04/19   30/04/19 

Pórtico 2 - Bairro: Casa Grande   22/04/19   30/04/19 

 

    6.3.1.  A instalação deverá ser realizada no horário compreendido entre 20:00 e     

05:00; 
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       6.3.1.1. Excepcionalmente, a instalação da decoração poderá ocorrer fora 

do horário estipulado, mediante justificativa fundamentada, que deverá 

ser autorizada pela Gramadotur. 

      6.3.2.  A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 31 

de maio de 2019. 

 
Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Neka Pante e Claudio 

Carlucci Silveira 


