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3.21.1  Aquisição e instalação de uma base circular em ferro de tubo 70x70 com 

parede de 1,50mm medindo 7m  de diâmetro x 1,50m de altura. 

 

3.21.2  A estrutura da base interna deverá ser executada em madeira de eucalipto 

5x16 para a sustentação do pinheiro de 10m de altura existente. É de 

responsabilidade  da  contratada  prever e sugerir a estrutura e a quantidade de 

material para que a estrutura tenha segurança para comportar a árvore de 10 metros 

de altura x 5m de diâmetro. Prever método de fixação da base da árvore sobre a 

base interna em madeira eucalipto de modo que a estrutura fique segura durante 

todo o período do evento. 

 

3.21.3 Prever movimento giratório do pinheiro de modo lento. A base dos anjos 

deverá ser fixa para que a posição dos anjos não seja alterado. 

 

3.21.4  A base giratória deverá ser executada  com chapa de ferro ¼” e sobre a 

chapa aplicar os anjos e renas.  

 

3.21.5 A base externa deverá ser executada em chapas de metal 10mm com pintura 

automotiva de auto brilho com efeito laqueado na cor vermelho escuro e dourado 

conforme projeto.  

 

3.21.6  Aquisição e instalação de 8 arabescos em fibra de vidro para instalação na 

parte externa da base como efeito decorativo. O elemento decorativo deverá ser em 

auto relevo com pintura automotiva de auto brilho na cor vermelho escuro. As 

medidas  dos arabescos decorativos deverão ser adequadas conforme a solicitação 

da decoradora Claudia. 

 



128 
 

 
3.21.7   Aquisição e instalação de 4 estrelas decorativas para instalação na base do 

pinheiro junto aos arabescos com medida de 0,80m de diâmetro. As peças deverão 

ser construídas em fibra de vidro com efeito tipo porcelana e pintura com tinta 

automotiva de auto brilho na cor vermelho escuro. 

 
 

3.21.8  Manutenção, reforma, pintura e  instalação de uma estrutura de ferro em 

formato de árvore de natal medindo 10m de altura x 5m de diâmetro. A estrutura da 

árvore  está  em 3 módulos sendo que o primeiro módulo em três partes, o segundo 

em duas partes e o superior em uma só parte. Prever fixação da base ao topo 

conforme normas de segurança. 

 

3.21.9 Aquisição de  Movimento:  aquisição e instalação de motor 2CV de 1,135 

RPM (baixa velocidade) com redutor de velocidade de número 2, 1:60 movimentos 

final com 8 RPM. USO EXTERNO. 
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3.21.10  Festão (existente) da árvore: Prever limpeza e instalação. Os festões 

deverão cobrir toda a estrutura da árvore da base até o topo.  

 

3.21.10 Aquisição e instalação 130 unidades  de  estrelas côncavas em estrutura de 

aço cortem de 0,5m/m  com medida de 0,65m de diâmetro “ponta a ponta” da 

estrela, a estrela deverá ser fixa de um só lado (abaulada). A pintura será em zarcão 

em vermelho escuro e com acabamento verniz automotivo. A pintura do arabesco e 

do cervo na estrela deverá ser com a técnica stencil.  

 
 

3.21.12   Aquisição e instalação 130 unidades de  estrelas com medida de 0,60m de 

diâmetro em chapas de mdf ultra verde  18mm em corte a laser com efeito tipo 

porcelana com pintura automotiva auto brilho na cor dourado. 

 

 
 

3.21.13  Aquisição e instalação de 02 renas  com medida de 2,90m  de altura. As 

esculturas deverão ser executadas em resina poliéster com reforço em fibra de vidro 

tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas em 

fibra/roving). A pintura (acabamentos finais) será executado primeiramente em fundo 

fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores dourado 

conforme imagens de referência. A aplicação final de verniz automotivo auto brilho 

para maior durabilidade das peças. Todas as  esculturas deverão ser modeladas em 

massa  profissional ou argila,  moldado em silicone e reprodução em resina poliéster 

e com acabamento em resina poliéster e  fibra de vidro. A pintura da peça deverá 
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ser na cor dourado. Prever a confecção do laço e dos laçarotes em chapas de  

ferro com 20” ou 0,90. O laço e os laçarotes deverão ser pintados com tinta 

automotiva de auto brilho  na cor dourado. 

3.21.14  A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme fotos de 
esculturas fornecidas,  observando de forme similar os padrões de anatomia, 
expressões faciais acabamento, proporção, medidas, qualidade dentre outros 
detalhes. 
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3.21.15   Aquisição e instalação de 02 anjos com trombeta  com medida de 3,00m  

de altura. As esculturas deverão ser executadas em resina poliéster com reforço em 

fibra de vidro tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas 

em fibra/roving). A pintura (acabamentos finais) será executado primeiramente em 

fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores 

dourado conforme imagens de referência. A aplicação final de verniz automotivo 

auto brilho para maior durabilidade das peças. Todas as  esculturas deverão ser 

modeladas em massa  profissional ou argila,  moldado em silicone e reprodução em 

resina poliéster e com acabamento em resina poliéster e  fibra de vidro. A pintura 

da peça deverá ser na cor dourado. 

3.21.16  A trombeta e as asas  do anjo deverão ser confeccionados em chapas 
de ferro de 20” ou 0,90.  A  trombeta  deverá ter medida de 0,70m de 
comprimento e as asas do anjo medidas de 1,10 de comprimento x 0,60m de 
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largura. As asas do anjo deverão ser recortadas em plasma ou cnc. As peças 
deverão obedecer criteriosamente o detalhamento conforme a imagem do 
anjo de trombeta do projeto. A pintura da peça será em tinta automotiva na 
cor dourado. 

3.21.17  A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme fotos de 
esculturas fornecidas,  observando de forme similar os padrões de anatomia, 
expressões faciais acabamento, proporção, medidas, qualidade dentre outros 
detalhes. 
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3.21.18  Aquisição e instalação de uma estrela em 3D com medida de 1,50m de 

diâmetro em mdf ultra verde de 18mm em corte a laser com pintura automotiva de 

auto brilho na cor dourado. É de responsabilidade da contratada prever um 

mecanismo de instalação da estrela no topo da árvore de modo que de segurança, 

estabilidade e estética. Solicitar arquivo digital para a Gramadotur. 
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Ponteira da árvore 

 
Ponteira da árvore vista de cima 

 

3.21.19  Aprovação das cores com a decoradora Claudia Casagrande. 

3.21.20  Prever fixação das peças sem a utilização de cabos de aço. 

 

3.21.21 Iluminação 

 

3.21.21.1  Aquisição e instalação de 200 conjuntos de cordões de Led com lâmpada 

C7 220V, luz 3000k, branco morno, cordão preto, Uso Externo, espalhado 

uniformemente por toda a arvore, (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

 

3.21.21.2  Aquisição e instalação de 220 unidades de strobo 6W de fixação 220V. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 
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3.21.21.3  Aquisição e instalação de 100 Tubos Snowfall 80cm 220V. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.21.21.4  Aquisição e instalação de 44 refletores slim Led de 10W 220V 3000k 

(branco morno) 

 

3.21.21.5  Locação de 20 PROJETORES DE LED  RGBW IP65 220V DMX, a ser 

instalado no contorno da arvores.  

 

3.21.21.6  Aquisição e instalação de motor 2CV de 1,135 RPM (baixa velocidade) 

com redutor de velocidade de número 2, 1:60 movimentos final com 8 RPM. 
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3.22 Rotula Av. Das Hortênsias X Rua Garibaldi 
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3.22.1  Aquisição e instalação de uma base circular em madeira de pinus ilhote com 

medida 2,00m de diâmetro x 0,10m de altura com pintura na cor verde escuro que 

deverá ser fixado sobre a estrutura da rótula para receber os elementos decorativos. 

 

3.22.2  Aquisição e instalação de um papai-noel  com medida de 3,00m  de altura da 

base ao topo do elemento decorativo conforme a imagem de referência. As 

esculturas deverão ser executadas em resina poliéster com reforço em fibra de vidro 

tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas em 

fibra/roving).  A pintura (acabamentos finais) será executado primeiramente em 

fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores 

conforme imagem de referência. A aplicação final de verniz automotivo auto brilho 

para maior durabilidade das peças. Todas as  esculturas deverão ser modeladas em 
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massa  profissional ou argila,  moldado em silicone e reprodução em resina poliéster 

e com acabamento em resina poliéster e  fibra de vidro.  

3.22.3 A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme foto da 

escultura fornecida,  observando de forma similar os padrões de anatomia, a 

expressão facial com acabamento, proporção, medida e qualidade dentre 

outros detalhes. 

 

3.22.4 Aquisição e instalação de  um  floco de neve “chapado” com medida de 

1,75m de diâmetro no corte laser com material mdf ultra verde  18mm  na cor 

dourado. O floco deverá ser fixado nas costas do papai-noel conforme imagem de 

referência. 

 

3.22.5  Aquisição e instalação de um cavalinho em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana  medindo 0,80m comprimento x 0,65m altura com pintura automotiva de 

auto brilho na cor branco (ver a cor branco com decoradora). 

 

3.22.6  Aquisição e instalação de um cordão de Santo Antônio na cor dourado com 

espessura de 20mm. 

 

 
                      Referencia de cordão 

3.22.7   Aquisição e instalação de  três  flocos de neve em 3 D  com medida de 

1,20m de diâmetro no corte laser com material mdf ultra verde  18mm  nas cores 

dourado. Definir quantidades por modelo com a Diretora de Decoração Claudia. 
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3.22.8  Solicitar o arquivo digital para a confecção dos flocos para a Gramadotur. 

 

3.22.9  Aquisição e instalação de 3 bases para os flocos de neve em formato de 

taças em fibra de vidro com acabamento efeito porcelana com medida de 0,10m de 

altura x 0,50m de diâmetro com pintura automotiva na cor verde escuro conforme 

imagem de referência: 

 

 
Referencia de base para os flocos 
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3.22.10  Iluminação 

 

3.22.10.1 Aquisição e instalação de 06 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a 

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

projeto de especificação elétrica).  

 

3.22.10.2 Aquisição e instalação de um refletor led slim 50w cor 3000k para 

iluminação do resto do papai noel. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica).  
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3.23 Rotula Praça das Mães  
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3.23.1  Aquisição e instalação de uma Pirâmide de Natal  em formato de polígono 

com medida de 7,10m  da base ao topo, para a construção da pirâmide deverá ser 

utilizado  madeira de pinus ilhote tratada (toda a madeira precisa ser aplainada e 

lixada de todos os lados), chapas de mdf ultra-verde de 18mm com corte a laser 

ferro e fibra de vidro transparente. O mdf terá detalhes em recorte a laser, solicitar 

os arquivos digitais para a Gramadotur.  Definir a pintura da pirâmide junto a diretora 

de decoração Claudia.  A decoração interna da pirâmide dar-se-á com um presépio 

em tamanho natural.  

.  
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3.23.2  Prever o funcionamento do movimento das pás: Aquisição e instalação de 

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

número 2, 1:60 movimento das pás no topo da pirâmide com 8 RPM, movimentado 

por correia de motocicleta.  USO EXTERNO BLINDADO. 

 

3.23.3  É de responsabilidade da empresa contratada, prever agendamento com o 

Horto Municipal e a Gramadotur para fazer a retirada das plantas para a instalação 

da decoração e pós-instalação prever o ajardinamento.  

 

3.23.4  Decoração da Pirâmide de Natal 

 

3.23.4.1  Aquisição e instalação de um presépio de natal em fibra de vidro em 

tamanho natural leia-se medidas entre 1,60m e 1,70m de altura. As esculturas 

deverão ser executadas em resina poliéster com reforço em fibra de vidro tendo uma 

aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas em fibra/roving). A 

pintura (acabamentos finais) será executado primeiramente em fundo fosco, com 

aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores naturais conforme 

imagens de referência. A aplicação final de verniz automotivo fosco para maior 

durabilidade das peças. Todas as  esculturas deverão ser modeladas em massa  

profissional ou argila,  moldado em silicone e reprodução em resina poliéster e com 

acabamento em resina poliéster e  fibra de vidro.  

3.23.4.2  A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme fotos de 
esculturas fornecidas,  observando de forme similar os padrões de anatomia, 
expressões faciais acabamento, proporção, medidas, qualidade dentre outros 
detalhes. 
 

3.23.4.3   O presépio deverá contemplar: uma escultura menino Jesus (ver medida 

na proporção), uma escultura Maria, uma escultura José, três esculturas de  Reis 

Magos e um Anjo com trombeta. Pintura das peças deverá ser em tinta automotiva 

com acabamento acetinado. 

A instalação das peças do presépio deverá ser definido com a Diretora de 

Decoração Claudia Casagrande. 
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3.23.4.4   No entorno da pirâmide de natal será instalado quatro estruturas de ferro 

em formato de árvore de natal  (existentes) com medida de 2,00m de altura x 1,00m 

de diâmetro com arcos de sustentação e instalação de floreiras da base ao topo. As 

estruturas deverão receber manutenção e pintura na cor verde escuro. Prever a 

compra e o plantio de flores naturais  tipo “beijinho” na cor vermelho escuro  em 

vasos de pvc verde escuro. A contratada deverá prever junto a Gramadotur e ao 

Horto Municipal  a irrigação diária das plantas.  É de responsabilidade da contratada 

a troca das flores sempre que solicitado pela Gramadotur. 

 

3.23.4.5  No topo das estruturas das 4 árvores em ferro com flores, prever a reforma, 

manutenção, pintura e instalação de 4 estrelas (existentes) em ferro com medida de 

0,50m de diâmetro. As estrelas são vazadas e bipartidas. Prever a instalação de 

5,50m²  de difusor de luz na parte interna da estrela com filtro difusor e-colour #250 

Half White diffusion tipo rosco por estrela. Prever fixação na estrutura. 
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 Imagem de referência 

 

3.23.4.6 Aquisição e instalação de 07 pinheiros natalinos 1,80m de altura com 

diâmetro de 0,80m com 758 galhos com base em metal na cor verde escuro. Prever 

fixação interna da árvore e a fixação da base ao solo de modo a ter segurança, 

estabilidade e estética. 

 

3.23.4.7  Iluminação  

 

3.23.4.7.1    Aquisição e instalação de 08 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a 

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

projeto de especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.2   Aquisição e instalação de 200 metros de mangueira de Led warm White 

em torno das aberturas e contornos da pirâmide de natal (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.3  Aquisição e instalação de 10 projetores de 10w cor 2700k ip66 para 

iluminar cada um dos personagens do presépio (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.4   Aquisição e instalação de 8 refletores slim 10w 3000k ip65 para iluminar 

as pás que estarão em movimento(Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica).  
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3.23.4.7.5  Aquisição de 10 refletores slim 50w ip65 3000k para completar a 

iluminação externa da pirâmide de natal. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.6  Aquisição e instalação de 40 Cordão de LEDs estáticos  PARA USO 

EXTERNO,LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V para iluminação das arvores de natal 

do cenário (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.7  Aquisição e instalação de 6 conjuntos  cascata de led branco quente 

,220v,para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes(Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.23.4.7.8  Aquisição e instalação de 5 refletores Q 20W 22V IP65 Cor vermelho 

para iluminar parte do presépio ver posição com a decoradora. 

 

3.23.4.7.9  Aquisição e instalação de 6 soquetes de abajur nas pontas das chamas 

internamente  

 

3.23.4.7.10  Aquisição e instalação de 6 lâmpadas led cor 2700k rosca E27 vidro 

transparente 5w de potencia  
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3.24 Rotula Av. Borges de Medeiros X Rua Senador Salgado Filho 
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3.24.1  A decoração da rótula será composta por 2  bases (uma em madeira 

aparente externa e outra base em fibra interna ) e um  elemento  decorativo  em 

formato anjo com medida de 3,00m de altura da base ao topo (leia-se até a cabeça). 

O elemento decorativo deverá ser confeccionado em metal, chapas de ferro com 

recorte a laser, fibra de vidro, ferro e cordões tipo Santo Antônio. O elemento 

decorativo deverá ter  movimento circular lento.  

 

3.24.2  Aquisição e instalação de uma base redonda em madeira com medida de 

1,00m de diâmetro x 0,20m de altura confeccionada em madeira pinus ilhote com 

acabamento frontal de chapa de compensado naval de 10mm com pintura 

automotiva de auto brilho com efeito laqueado na cor verde escuro. 

 

3.24.3  Aquisição e instalação de 01 base circular em fibra de vidro com acabamento 

efeito tipo porcelana com medida de 0,70m  diâmetro x 0,60m de altura. Prever 

pintura com tinta automotiva na cor verde escuro com acabamento acetinado. Base 

para sobrepor a saia do anjo de modo que o sistema de base giratório fique 

camuflado. 

 

3.24.4  Aquisição e instalação de uma saia em chapa de metal 0,90 com recorte a 

laser de flocos vazados . A medida da saia deverá ser de  1,78m de altura x 0,90m 

de diâmetro com pintura zarcão e tinta automotiva com cor vermelho escuro com 

acabamento acetinado.  

 

3.24.5   Aquisição e instalação de um corpo  (busto, cabeça, cabelo, braços e mãos) 

com medida de 1,22m  de altura, leia-se da base da cintura da saia até a cabeça 

conforme a imagem de referência. As esculturas deverão ser executadas em resina 

poliéster com reforço em fibra de vidro tendo uma aplicação mínima de 03 (três) 

camadas, (Gel + 02 camadas em fibra/roving).  A pintura (acabamentos finais) será 

executado primeiramente em fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte 

sintético automotivo em cores conforme imagem de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo auto brilho para maior durabilidade das peças. Todas as  

esculturas deverão ser modeladas em massa  profissional ou argila,  moldado em 
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silicone e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina poliéster e  

fibra de vidro.   Prever pintura automotiva com acabamento acetinado. 

3.24.6  A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme foto da 

escultura fornecida,  observando de forma similar os padrões de anatomia, a 

expressão facial com acabamento, proporção, medida e qualidade dentre 

outros detalhes.  

 

3.24.7 O rosto e as mãos não deverão ter definições de pintura. A cor será nude 

acetinado (definir com decoradora Claudia). 

 

 
                          Referência rosto 
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3.24.8   O busto e os braços deverão receber pintura automotiva na cor vermelho 

escuro com acabamento acetinado (definir com decoradora Claudia). A peça deverá 

ser reproduzida conforme imagem de referência.  

 

3.24.9  Aquisição e instalação de uma pomba com medida de 0,13m de altura x  

0,27m de comprimento em esculturas modeladas em massa profissional ou argila 

moldado em silicone e reprodução em resina poliéster com acabamento em resina 

poliéster e fibra de vidro.  Prever pintura do elemento em pintura automotiva na cor 

branco com acabamento acetinado.  A peça deverá ser reproduzida conforme 

imagem de referência.  

 

3.24.10   O acabamento no busto como gola e punhos deverá ser com cordões de 

Santo Antônio de 30mm na cor dourado. Prever a instalação na peça com os 

cordões duplos para punhos e gola. A peça deverá ser reproduzida conforme 

imagem de referência.  

 

3.24.10  Aquisição e instalação de um par de asas com medida de 1,60m de 

envergadura x 0,43m de altura em estrutura de ferro com acabamento em chapas de 

metal 0,90 trabalhadas na técnica “chapa batida” . A pintura das asas deverá  ser em 

zarcão e pintura  automotiva na cor prata com acabamento acetinado. A peça 

deverá ser reproduzida conforme imagem de referência.  

 

3.24.11   Aquisição e instalação de um coração estruturado com medida de 0,44m 

de largura x 0,42m de altura em estrutura de ferro com revestimento em chapas de 

metal 0,90 trabalhadas na técnica “chapa batida”. A pintura do coração deverá  ser 

em zarcão e pintura  automotiva na cor bronze com acabamento acetinado. A peça 

deverá ser reproduzida conforme imagem de referência.  

 

3.24.12  Aquisição e instalação de 01 auréola com medida de 0,65m de diâmetro em 

ferro tipo tubo ½” com acabamento em detalhes decorativos tipo mini estrelas. A 

pintura deverá ser com zarcão e tinta automotiva na cor dourado com acabamento 

acetinado.  
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3.24.13  É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura interna 

para o elemento decorativo de modo que a peça tenha estabilidade, segurança e 

estética durante o período do evento.  Não será permitido a utilização de cabos de 

aço na parte externa do elemento decorativo. 

 

3.24.14 Solicitar  o arquivo digital para o corte a laser para a Gramadotur. 

 

3.24.15    Ver mecanismo de movimento circular na base.  Prever fixação da peça 

sem a utilização de cabos de aço. 

 

3.24.16 Iluminação 

 

3.24.16.1  Aquisição e instalação de 1 motor 1CV de 1,135 RPM (baixa velocidade) 

com moto redutor de velocidade de número 2, 1:60 movimentos final com 8 RPM. 

Prever polias para redução de velocidade. Uso Externo Blindado. 

 

3.24.16.2  Aquisição e instalação de 1 refletor slim de led 200w ip65 cor 3000k 220v 

para iluminação interna da saia da anja. 

  

3.24.16.3  Aquisição e instalação de 4 refletores HQI 400W vapor de sódio, a ser 

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

projeto de especificação elétrica). 
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3.25 Pórtico Várzea Grande 
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3.25.1 Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 3,5m de altura  (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 

utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.25.1.1 Tambor  com medida de 0,75m de altura x 0,68m de diâmetro de na cor 

vermelho com detalhes em dourado  

3.25.1.2 Bota na cor preto 

3.25.1.3 Calça na cor verde escuro 



162 
 

3.25.1.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.25.1.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.25.1.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.25.1.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 

 

3.25.2 Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 3m de altura  (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 

utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.25.2.1 Tambor com medida de 0,64m de altura x 0,59m de diâmetro na cor 

vermelho com detalhes em dourado 

3.25.2.2 Bota na cor preto 

3.25.2.3 Calça na cor verde escuro 

3.25.2.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.25.2.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.25.2.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.25.2.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 

 

3.25.3 Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo  2,5m de altura  (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 

utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.25.3.1 Tambor com medida de 0,53m de altura x 0,48m diâmetro na cor vermelho 

com detalhes em dourado 

3.25.3.2 Bota na cor preto 

3.25.3.3. Calça na cor verde escuro 

3.25.3.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.25.3.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.25.3.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.25.3.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 
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3.25.4 Reforma, manutenção, pintura e instalação de quatro bolas natalinas em fibra 

de vidro (existentes) com medida de 1,00m  de diâmetro. Prever pintura cromada na 

cor vermelho escuro e com a escrita Natal Luz de Gramado na cor branco. 

 

 
 

3.25.5 Aquisição e instalação de quatro bases  em formato de taças  com medida de 

0,64m de altura x 0,60m de diâmetro em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As 

bases  deverão ser pintados com tinta automotiva na cor verde escuro. 

 

 
 Imagem da base 

 

3.25.6 A instalação dar-se-á com a composição de dois conjuntos de 3 quebra-

nozes (um de cada tamanho), duas bases e duas bolas natalinas Natal Luz de 

Gramado em cada lado do pórtico conforme ilustração. 

 

3.25.7 A instalação dar-se-á com a composição de dois conjuntos de 3 quebra-

nozes (um de cada tamanho), duas bases e duas bolas natalinas Natal Luz de 

Gramado em cada lado do pórtico conforme ilustração. 

 

3.25.8 Manutenção, reforma, pintura, limpeza e instalação de 05 árvores cônicas 

(existentes) com medida de 3,20m de altura x 1,00m de diâmetro em estrutura de 

ferro com revestimento de festão aramado na cor verde escuro. 
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3.25.9  Manutenção, reforma, pintura e instalação de 05 ponteiras em fibra de vidro 

(existentes) com medida de 0,60m de altura. Prever a cromagem das peças na cor 

vermelho escuro. 

 

3.25.10  Aquisição e instalação de 10 laços decorativos aramados com arame de 

número 18 com medida de 5m de comprimento x 0,15m de largura. O laço deverá 

ser em veludo com base manta na cor vermelho escuro e borda aramada na cor 

dourado. 

 

3.25.11  Aquisição e instalação de 25 festões aramados na cor verde escuro com 

medida de 2,40m de comprimento x 0,30m de diâmetro para instalação nas sacadas 

do pórtico. 

 

3.25.12  Reforma, limpeza  e instalação de 8 guirlandas aramadas  (existentes) com 

1m de diâmetro na cor verde escuro com revestimento de festão de 0,35m de 

parede para instalação nos beiras das sacadas. 

 

3.25.13  Aquisição e instalação de 36 laços de veludo aramados e estruturados com 

0,35m de altura o tope, 0,60m de extensão das pernas do laço e 0,60m de largura. 

O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem 

(laterais) com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro com 0,10m de espessura 

com revestimento em manta acrílica 0,10m de espessura e coberto por veludo 

vermelho escuro tipo spandex 

 

 

3.25.14 Iluminação 

 

3.25.14.1  Aquisição e instalação de 650 metros de mangueira de Led warm White 

3000k, a ser instalado em todo o contorno da fachada (janelas, portas). 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.25.14.2  Aquisição e instalação de 1200 conjuntos  Cordão de Led 10metros 

IP65,10w,220V, conexão entre um cabo e outro por macho e femea rosqueado com 

borracha de vedação cabo Branco emborrachado anti chama, 1x0.5mm², led luz 
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3000k,acompanhando cabo de força USO EXTERNO (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

 

3.25.14.3 Aquisição e instalação de 10 Refletores de Led 50W 220V, luz 6500K, 

branca fria, a ser instalado nos quebra nozes de forma uniforme. 

 

3.25.14.4  Aquisição e instalação de 400 conjuntos de Led warm White 220V cabo 

verde uso externo . A ser instalado nas guirlandas sendo 4 por guirlanda, sendo 15 

conjuntos nas de 5,40m e 10 conjuntos nas estruturas de 3 m, nos festões e demais 

enfeites que exigem piscas. 

 

3.25.14.5 Aquisição e instalação de 4 refletores slim 30w ip65 3000k 220v para 

iluminação das bolas de natal  
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3.26 Pórtico Nova Petrópolis 
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3.26.1  Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana  medindo 3,5m de altura  (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 
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utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.26.1.1 Tambor com medida de 0,75m de altura x 0,68m de diâmetro na cor 

vermelho com detalhes em dourado 

3.26.1.2 Bota na cor preto 

3.26.1.3 Calça na cor verde escuro 

3.26.1.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.26.1.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.26.1.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.26.1.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 

 

3.26.2 Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 3m de altura  (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 

utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.26.2.1 Tambor com medida de 0,64m de altura x 0,59m de diâmetro na cor 

vermelho com detalhes em dourado 

3.26.2.2 Bota na cor preto 

3.26.2.3 Calça na cor verde escuro 

3.26.2.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.26.2.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.26.2.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.26.2.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 

 

3.26.3 Aquisição e instalação de 02 elementos decorativos tipo quebra-nozes em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 2,5m de altura (leia-se altura do 

elemento a partir do tambor até o chapéu do soldado). Prever fixação da peça sem a 

utilização de cabos de aço.  A pintura dos elementos deverá ser com tinta 

automotiva auto brilho conforme segue: 

3.26.3.1 Tambor com medida de 0,53m de altura x 0,48m de diâmetro na cor 

vermelho com detalhes em dourado 

3.26.3.2 Bota na cor preto 

3.26.3.3 Calça na cor verde escuro 
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3.26.3.4 Casaco na cor vermelho escuro 

3.26.3.5 Cinto na cor preto com dourado 

3.26.3.6 Chapéu na cor vermelho com aba preta 

3.26.3.7 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado 

 

3.26.4 Reforma, manutenção, pintura e instalação de quatro bolas natalinas 

(existentes) com medida de 1,00m  de diâmetro. Prever pintura cromada na cor 

vermelho escuro e com a escrita Natal Luz de Gramado na cor branco. 

 
 

3.26.5 Aquisição e instalação de quatro bases em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana com medida de 0,64m de altura x 0,59m de diâmetro. Prever pintura com 

tinta automotiva de auto brilho na cor verde escuro. 

 

 
3.26.6 A instalação dar-se-á com a composição de dois conjuntos de 3 quebra-

nozes (um de cada tamanho), duas bases e duas bolas natalinas Natal Luz de 

Gramado em cada lado do pórtico conforme ilustração. 

 

3.26.7  Manutenção, reforma, pintura, limpeza e instalação de 05 árvores cônicas 

(existentes) com medida de 3,20m de altura x 1,00m de diâmetro em estrutura de 

ferro com revestimento de festão aramado na cor verde escuro. 

 

3.26.8  Manutenção, reforma, pintura e instalação de 05 ponteiras em fibra de vidro 

(existentes) com medida de 0,60m de altura. Prever a cromagem das peças na cor 

vermelho escuro. 
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3.26.9  Aquisição e instalação de 10 laços decorativos aramados com arame de 

número 18 com medida de 5m de comprimento x 0,15m de largura. O laço deverá 

ser em veludo com base manta na cor vermelho escuro e borda aramada na cor 

dourado. 

 

3.26.10 Iluminação 

 

3.26.10.1 Aquisição e instalação de 250 metros de mangueira de Led warm White, a 

ser instalado em todo o contorno da fachada (janelas, portas). (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

 

3.26.10.2 Aquisição e instalação de 08 Refletores de Led 50W 220V, luz 6500K, 

branca fria, a ser instalado 1 por quebra nozes. 

 

3.26.10.3  Aquisição e instalação de 4 refletores slim de 30w 220v ip65 3000k para 

iluminar as bolas decorativas. 

 

3.26.10.4  Aquisição e instalação de 200 conjuntos de Led warm White 220V cabo 

verde. A ser instalado nas arvores cone de natal. 

 

3.26.10.5 Aquisição e instalação de 800 conjuntos Cordão de Led 10metros 

IP65,10w,220V, conexão entre um cabo e outro por macho e femea rosqueado com 

borracha de vedação cabo verde emborrachado anti chama, 1x0.5mm², led luz 

3000k,acompanhando cabo de força USO EXTERNO cobrir toda a parte de pedra, 

tento como limite a carda led. 

 

3.26.10.6  Aquisição de 40 conjunto  cascata de led branco quente 32W,220V, cabo 

verde emborrachado conexão macho/fêmea,para USO EXTERNO, com três caídas 

de luz diferentes 
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3.27 Subida Expogramado 
 

 
3.27.1 Aquisição  e instalação de um tablado em madeira em formato redondo em 

madeira medindo 3,00m de diâmetro com madeira pinus ilhote aplainado e lixado na 

cor verde escuro para sobrepor  o elemento em formato de anjo. Prever declive do 

asfalto. A parte frontal da base de madeira deverá ser em chapa de compensado 

naval de 10mm, a pintura deverá ser com tinta automotiva de auto brilho com efeito 

laqueado na cor verde escuro. A medida da base  terá aproximadamente 0,80m de 

altura e deverá terminar em zero na parte traseira.   
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3.27.2 Reforma, pintura  e instalação de 3 (três) elementos decorativos em formato 

de floco de neve (existentes) com medida de 0,60 m de diâmetro. A pintura dos 

elementos decorativos deverá ser com tinta automotiva de auto brilho na cor 

vermelho escuro. 

 

3.27.3 Reforma e instalação de uma estrutura em formato de anjo em fibra  de vidro 

( existente) com efeito tipo porcelana com medida de 4,00m de altura x 2,20m de 

diâmetro com pintura conforme imagem de referência. O detalhe em formato de 

árvore na saia e a estrela na mão do anjo deverá ser em fibra de vidro transparente 

e com pintura com verniz vitral transparente para iluminação interna da estrutura. A 

pintura da peça deverá obedecer ao projeto em anexo conforme detalhamento na 

imagem de referência.  . 

 
3.27.4 Iluminação 

 

3.27.5.1 Aquisição e instalação de 02 refletores Led de 50W 220V 3000K (branco 

morno), a ser instalado dentro da saia da anja. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

 

3.27.5.2 Aquisição e instalação de 20 conjuntos de Led 8 funções branco frio, a ser 

instalado internamente por toda a estrela. 

 

3.27.5.3 Aquisição e instalação de 05 Refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser 

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

projeto de especificação elétrica). 

3.27.5.4  Aquisição e instalação de 10 metros de mangueira de Led verde, a ser 

instalado no contorno do vestido no desenho da arvore. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 
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3.27.5 Rótula antes subida da Expogramado 

 

 
 

3.27.6.1 Aquisição e instalação de 175 conjuntos de Led warm White estático 3000k 

220V cabo verde, a ser instalado no caule e galhos primários das 04 arvores da 

praça. . (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 
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3.28 Praça Várzea Grande  
 

 
 

3.28.1 Reforma, reconstrução, pintura e instalação de um papai-noel gigante 

(papai-noel do livro existente no acervo da Autarquia) medindo 5,20m de altura x 

3,70m de largura para instalação no gramado da praça. 

 

3.28.2 Reforma, manutenção  e instalação de um quebra-nozes em madeira 

medindo 0,80m de altura conforme imagem de referência que deverá ser instalado 

sobre o livro aberto do papai-noel. 
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3.28.3 Iluminação 

 

3.28.3.1  Aquisição e instalação de 06 refletores de HQI 400W vapor de sódio, a ser 

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

projeto de especificação elétrica). 

 

3.28.3.2 Aquisição e instalação de 01 refletores de Led 30W, 220V, luz 3000k, luz 

branca morna, a ser instalado em cima do livro iluminando o rosto do papai Noel 

atrás do soldadinho de chumbo.. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 

   
 

 

3.28.3 Árvore Natural 

 

3.28.3.1 Aquisição e instalação de 6 refletores HQI 400W de lâmpada vapor metálico 

com luz verde, instalados ao redor da árvore. 

 

3.28.3.2 Aquisição e instalação de 500 conjuntos de Led warm White estático 220V 

cabo verde. Sendo 100 conjuntos para o tronco e 200 conjuntos para a copa. 
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3.29 Rua São Pedro  
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3.29.1 A decoração da Rua São Pedro dar-se-á em três rotatórias:  

3.29.1.1 Rua São Pedro com Rua Euzébio Balzaretti; 

3.29.1.2 Rua São Pedro com Rua das Fontes; 

3.29.1.3   Rótula Rua São Pedro com Rua Senador Salgado Filho; 
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3.29.2 Para a decoração das rotatórias a empresa contratada deverá prever em 

todas as rotatórias a confecção de uma fundação onde deverá ser chumbado a 

sustentação da árvore de natal. 

 

3.29.3 Não será permitida a fixação de nenhuma estrutura nos postes de iluminação 

pública. O poste de iluminação pública deverá ser levemente envolvido por um 

“sanduíche” composto por duas partes de árvore.  

 

3.29.4  É de responsabilidade da empresa contratada prever o cálculo estrutural 

para a contrutução da fundação e a  confecção da estrutura de árvore de natal, 

levando em consideração a segurança, estabilidade, a trepidação do solo e a 

estética. 

 

3.29.5   A estrutura da árvore deverá ser em ferro tipo tubo com medida de 4,95m de 

altura. Para  a confecção dos arcos utilizar ferro tipo tubo com 1”.  

 

3.29.6  A estrutura de ferro deverá ser confeccionada em duas partes  de modo que 

a instalação seja um “sanduiche” envolvendo o poste de iluminação. O  poste de 

iluminação não poderá servir como suporte. Prever a confecção de uma estrutura 

interna que dê sustentação a estrutura junto a fundação. 

 

3.29.7 Iluminação 

3.29.7.1 Aquisição e instalação de 1500 Cordão de Led 20/30metros 

IP65,50w,220V, conexão entre um cabo e outro por macho e fêmea rosqueado com 

borracha de vedação cabo Branco emborrachado anti chama, 1x0.5mm², led luz 

3000k,acompanhando cabo de força USO EXTERNO, instalados nas arvores das 

rotulas conforme imagem ilustrativa. . (conforme detalhamento elétrico) 

 

3.29.7.2 Aquisição e instalação de 60 strobos 220v uso externo para fixar na base 

da arvore distribuindo entre seu eixo. (conforme detalhamento elétrico) 
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3.30 Rua Garibaldi  

 

 
3.30.1 Aquisição e instalação de 44 estruturas decorativas em ferro, armação em 

“L” em tubo de ferro 30x50 e os flocos em ferro redondo 5/16 medindo 1,55m de 

altura x 0,75m de largura que deverá ser fixado em todas as treliças existentes na 

Rua Garibaldi. Prever fixação com cantoneira de ferro e abraçadeira de ferro e 

parafusos de fixação. A estrutura deverá ser pintada na cor verde escuro.  

 

3.30.2  Todas as estruturas em “L” deverão receber arabescos decorativos em ferro 

chato 3/16 x 5/8” conforme imagem ilustrativa. Os arabescos deverão ser 

construídos com um avanço sobre a estrutura “L” de 0,10m no comprimento. Os 

arabescos deverão ser pintados com tinta automotiva de auto brilho na cor dourado. 

  

3.30.3 Aquisição e instalação de 44 estrelas com 0,75m de diâmetro, vazadas dos 

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

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

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

de aproximadamente 20cm pronta montada. A Pintura   da estrutura zarcão, a 

estrela em cor ouro velho e com acabamento verniz automotivo. 
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3.30.4  Aquisição e instalação de 8m² de difusor de luz na parte interna da estrela 

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

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

Prever modo de fixação. 

 

3.30.5  A estrela deverá ser instalada de modo fixo e não pendente. 

 
 

3.30.6  Iluminação  

 

3.30.6.1 Aquisição e instalação de 550m de Mangueira de LED 13mm  3000K, 

3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 lâmpadas). contornar com 

mangueira os arabescos de forma uniforme, não afetando seu visual. (conforme 

detalhamento elétrico) 

 

3.30.6.2  Aquisição e instalação de 260 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, a 

serem instalados 2 em cada estrela iluminando-as internamente. 
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3.31 Avenida das Hortênsias – Frente do Banco Sicoob até Rótula do Alpestre 
 

 
 
 

3.31.1 Aquisição e instalação de 09 elementos decorativos de  árvores natalinas em 

estrutura de ferro tipo cantoneira 1/8 x 5/8”  com medida de  3,00m de altura x 0,30m 

de profundidade. É de responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e estética do elemento 

decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura automotiva na cor 

dourado. 
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3.31.2  Aquisição e instalação de 18 elementos decorativos  árvores natalinas em 

estrutura  de ferro tipo cantoneira 1/8 x 5/8” com medida de  2,50m de altura x 0,30m 

de profundidade. É de responsabilidade da contratada prever uma estrutura interna 

para a peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e estética do elemento 

decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura automotiva na cor 

dourado. 
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3.31.3  Aquisição e instalação de 11 elementos decorativos  em formato de estrela 

de  5 pontas de ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com medida de 3,00m de diâmetro x 

0,20m de profundidade.   É de responsabilidade da contratada prever uma estrutura 

interna da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança e estética do 
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elemento decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura 

automotiva na cor dourado. 

 

 

 
 

3.31.4  Aquisição e instalação de  22 elementos decorativos estruturas  em formato 

de estrela 5 pontas em estrutura de ferro tipo cantoneira 1/8 x 5/8” com medida de 

2,50m de diâmetro x 0,20m de profundidade. É de responsabilidade da contratada 

prever uma estrutura interna da peça de modo que se tenha estabilidade, segurança 

e estética do elemento decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com 

pintura automotiva na cor dourado. 
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3.31.5  Iluminação  

 

3.31.5.1 Aquisição e instalação de 1800 Cordão de Led 20/30metros 

IP65,50w,220V, conexão entre um cabo e outro por macho e femea rosqueado com 

borracha de vedação cabo Branco emborrachado anti chama, 1x0.5mm², led luz 

3000k,acompanhando cabo de força USO EXTERNO, instalação nas estrelas e 

arvores conforme figura ilustrativa. . (conforme detalhamento elétrico) 

 

3.31.5.2  Árvores grandes 25 conjuntos por peça. Árvores pequenas 20 conjuntos 

por peça. Estrelas pequenas 15 conjuntos por peça.  Estrelas grandes 20 conjuntos 

por peça. . (conforme detalhamento elétrico). 
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3.32  Houses  Árvore Cantante e Acendimento 

 

 
3.32.1 Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação de 02 casas 

(existentes) para Houses Árvore Cantante e Acendimento medindo 3,00mx2,20m 

com  6,60m2 de área, conforme imagem e projeto que segue: 
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3.32.2 Todas as casas da villa  deverão ser  reconstruída com três paredes 

(existentes) em compensado multilaminado de 18mm.  Prever para as 3 paredes  

em compensado o revestimento com banner  (lona vinílica 440gramas) com 

impressão digital de tijolos com acabamento fosco. A parede frontal de todas as 

casinhas (já existentes) são com tabuas em madeira pinus ilhote aplainadas e 

lixadas conforme projeto, prever reforma, pintura e instalação.  Observar a pintura 

das casinhas conforme cores na imagem de referencia, nas cores verde e marrom. 

3.32.3 Solicitar os arquivos digitais para a impressão das paredes de tijolos junto a 

Gramadotur. 

3.32.4  Prever a pintura dos telhados (existentes) em zinco com tinta automotiva na 

cor verde escuro com acabamento acetinado conforme projeto. 

 

3.32.5  Prever a aquisição e instalação de lona vinílica com impressão digital em 

vermelho e branco e acabamento na parte da frente com uma barra na cor verde 

escuro com a escrita Natal Luz  para todos os toldos das casinhas da villa de natal. 
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3.32.6 A medida do toldo é de 3,04m x 1,00m.  A  estrutura do toldo é em ferro  

(existente) nos pavilhões da Autarquia.  Solicitar arquivo digital para a impressão dos 

toldos para a Gramadotur. 

3.32.7  Prever a reposição de fechaduras para as portas e janelas das casinhas da 

villa. Todas as portas deverão estar com uma fechadura padrão em formato de 

bolinha com acabamento em ouro velho e duas chaves. As janelas (tampão) prever 

uma corrente para fixação no teto (corrente que dará apoio para suportar o tampão 

aberto) e fechaduras com cadeado grande 40mm (um cadeado por janela). A 

corrente deverá suportar o peso do tampão janela aberto. 

3.32.8  Cada casa (existente) está com três janelas fake medindo 1,24m x 0,82m em 

madeira com fechamento em vidro transparente. Na parte interna da janela prever  a 

instalação de um vidro transparente que deverá ser  receber um adesivo 

transparente com o cenário conforme referencia. Cada janela terá uma iluminação 

interna  na cor âmbar. 

        

Imagens de referência para   janelas fake. 

 

3.32.9 Observação: Arquivos digitais das imagens como paredes de tijolos, janelas      

fake e toldos, solicitar para a GRAMADOTUR. 

3.32.10 Iluminação 

3.32.10.1 Aquisição e instalação de 30 Lâmpadas bolinha incandescente E27, 

15W,220V . 

3.32.10.2 Aquisição e instalação de 30 Soquete fixo , para lâmpada E27 

3.32.10.3 Aquisição e instalação de 20m Fita de led,7,2w/metro 12V IP65, branco 

quente 3000k. 

 



189 
 

 

 

    

 

3.33 Referências de Cores Memorial Descritivo: 
 

3.33.1 Referência de cor verde escuro -  

3.33.2 Referência cor vermelho escuro -             
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 Permitir o livre acesso da contratada ou por ela designado desde que 

devidamente credenciado para a execução dos serviços, proporcionando todas as 

facilidades para a execução do trabalho. 

 

4.2 Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo dúvidas. 

 

4.3 Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo para a 

retirada por parte da empresa contratada. 

 

4.4 Disponibilizar equipe técnica 24 horas para esclarecimento de dúvidas e para 

solucionar problemas durante o evento. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 A empresa contratada será responsável pelo recebimento e entrega do 

patrimônio devendo o mesmo estar nas mesmas condições recebidas após o 

término do evento. Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados 

deverão ser devidamente repostos após o término da desmontagem. 

 

5.2 Compete a Contratada, fazer prévia visita aos locais de montagens, para 

minucioso exame das condições locais, levantamento das dimensões e sugestões 

técnicas, sempre visando a segurança e a qualidade do trabalho a ser executado. 

 

5.3 Os elementos da decoração devem ser compatíveis para a instalação da 

iluminação e passagem de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho, que 

obrigatoriamente deverá fazer a instalação nas peças produzidas pela Contratada. 

Dar prioridade de produção nas peças que necessitam prévia instalação elétrica. 
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5.4 A Contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e 

internos considerando: 

5.4.1 Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sus 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

 

5.4.2 Contraventamento: sistema de proteção contra a ação do vento através da 

ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar 

a rigidez; 

 
 

5.4.3 O cálculo estrutural deve ser realizado por profissional habilitado em 

Engenharia Civil ou Arquitetura, de acordo com as normas de segurança regidas 

pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

5.4.4 A empresa contratada deverá cumprir  obrigatoriamente  os padrões e NBR 

exigidas: 

• ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão; 

• NR 10 – Segurança e instalações e serviços em eletricidade; 

• NR 35 – Execução de trabalho em altura. 

• Instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS; 

• 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. 

 

5.5 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. 

 

5.6 Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração sejam no 

solo, canteiros, prédios ou estruturas estão sujeitos a aprovação do fiscal de 
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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. 

 
 

5.6.1 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. 

 

5.7 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 e/ou RRT deverá ser registrada no órgão fiscalizador competente do Rio 

Grande do Sul. 

 

5.8 A Contratada deverá ter devidamente registrado em seu quadro de 

funcionários (comprovação mediante contrato de trabalho registrado e com vinculo 

no órgão fiscalizador competente), um Engenheiro Civil e um Engenheiro Elétrico ou 

Técnico em Eletrotécnica.  O Engenheiro Civil deverá emitir uma ART para as 

estruturas e o Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica (por se tratar de 

baixa tensão) emitir uma ART de Iluminação Pública conforme normas do órgão 

fiscalizador competente. Caso proprietário da empresa prever comprovação através 

de contrato social. 

 

5.9 A Contratada deverá submeter à aprovação da Contratante foto e 

características técnicas (dimensões e materiais) dos itens de decoração a serem 

adquiridos de catálogos de terceiros tais como festões, tecidos, laços, entre outros. 

 

5.10 A Contratada será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto a 

execução do projeto, devendo refazer, sem custos adicionais para a Contratante, 

todos os itens que estiverem em desacordo com o Memorial Descritivo. 
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5.11 Será de responsabilidade da Contratada a realização de toda e qualquer tipo 

de manutenção dos itens previstos no projeto durante todo o período do evento. 

Quando não houver condições de manutenção ou reparo nos objetos da decoração, 

comprometendo a estética do projeto a empresa Contratada deverá substituir as 

peças danificadas. 

5.12 Todas as chapas com corte a laser ou CNC, devem passar por tratamento de 

impermeabilização, além de chapa ser própria para uso externo e resistente às 

ações das intempéries. 

 

5.13 Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com a 

impressão na mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com tratamento UV, 

prevendo todo o período do evento. 

 

5.14 A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários 

específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-08 

da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, recolher leis sociais referentes, assim 

como alimentação, estadia quando necessário e quaisquer outras despesas 

referentes aos funcionários que trabalharem na mesma; apresentar ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de 

todas as estruturas e iluminação descritas neste Memorial Descritivo. 

 

5.15 A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento. 

 

5.16 Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo 

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

trânsito. 

 

5.17 Deverão ser fornecidos e contemplados pela Contratada, todos os materiais, 

acabamentos, acessórios, mão-de-obra, transportes, translado, locações, 

mobiliários, equipamentos, documentações, atestados de capacidade e 

responsabilidade, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou 

projetos. Deve estar no escopo da contratada a desmontagem e armazenamento de 
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forma organizada e cuidadosa, utilizando embalagens quando necessário. O local de 

armazenamento será determinado posteriormente pela Contratante. 

 

5.18 Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para 

suportarem todo o período do Evento, minimizando danos e consequentemente 

manutenções, que também estarão a cargo da Contratada.  

 

5.19 Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montagem feita pela Contratada 

deverá estar previsto o conserto imediato. Deverá ser contabilizado uma equipe de 

manutenção, com profissionais das diversas áreas da decoração e iluminação. 

 

5.20 A empresa Contratada deverá prever e contar com peças de reposição no 

local, prevendo eventuais substituições de peças danificadas, seguindo critérios da 

Contratante. 

 

6. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS 
 
6.1 Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com 

o fiscal do contrato designado para acompanhar a execução destes serviços. 

 

6.2 Todos os serviços, deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes da sua utilização. 

 

6.3 A Contratada, antes da elaboração de todas as peças de decoração, deverá 

apresentar uma unidade dos itens de decoração ao Fiscal do Contrato que, em 

conjunto com a decoradora, decidirá se os itens apresentados estão de acordo com 

o descrito neste Memorial, em especial os seguintes itens:  

6.3.1 Bola “Natal Luz” (existentes) 1,00m de diâmetro com pintura cromada; 

6.3.2 Ponteira de 1,80m de altura (existentes) com pintura  cromada; 

6.3.3 Pinheiro Cristal – Av. Borges Lúdica 

6.3.4 Floco Mod 01 com base  - Av. Borges Lúdica 

6.3.5 Floco Mod 02 com base  – Av. Borges Lúdica 

6.3.6 Globo –  Av. das Hortênsias x Rua Emilio Leobet; 

6.3.7 Estrelas Côncavas com ramos Rua Emilio Leobet; 



195 
 

6.3.8 Rena modelo 01 – Rua Emilio Leobet; 

6.3.9 Rena modelo 02 – Rua Emilio Leobet; 

6.3.10 Lustre – Rua Emilio Leobet; 

6.3.11 Estrelas refletivas 1,30m diâmetro Rua Borges Sofisticada;  

6.3.12 Guirlanda de 1,30m de diâmetro com Letreiro Natal Luz e Laço Rua Borges 

Sofisticada; 

6.3.13 Arabesco decorativo (existente) iluminado 4,50m da Av. Borges 

Sofisticada; 

6.3.14 Elemento decorativo Asas Sagrado Coração de Jesus; 

6.3.15 Elemento decorativo Asas Divino Espírito Santo; 

6.3.16 Laço Estruturado com espuma vulcanizada e revestimento de veludo; 

6.3.17 Laço Estruturado com arame de número 18 com veludo lamê dourado; 

6.3.18 Anjos Mod 01 – Rua Coberta 

6.3.19 Anjos Mod 02 – Rua Coberta 

6.3.20 Renas  da   Árvore Gigante da Rótula Av. Borges de Medeiros x Av. das 

Hortênsias; 

6.3.21 Anjo Trombeta  da   Árvore Gigante da Rótula Av. Borges de Medeiros x 

Av. das Hortênsias; 

6.3.22 Anja – Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho; 

6.3.23 Laço para guirlanda estrutura suspensa – Rua Pedro Benetti 

6.3.24 Flâmula em veludo com Bordado; 

6.3.25 Pinheiro – Av. Borges Tradicional 

6.3.26 Arabesco decorativo  com estrela Rua Garibaldi; 

6.3.27 Quebra-nozes dos  pórticos; 

6.3.28 Papai-noel Rótula  Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 

6.3.29 Pinheiro para rótulas – Rua São Pedro 

6.3.30 Pinheiro de 3,00m e Pinheiro de 2,50m – Av. das Hortênsias 

6.3.31 Estrela de 3,00m diâmetro e estrela de 2,50m de diâmetro – Av. das 

Hortênsias 
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6.4 Cronograma de entrega de peças decorativas para a Autarquia antes da 

montagem da decoração na rua: 

Descrição Quantidade Data 
Pinheiros Cristal – Av. Borges Lúdica 15 unid 15/09/19 

Ponteiras 1,80m – Av. Borges Lúdica 28 unid 15/09/19 

Flocos de Neve Mod 01 e Mod 02 com base Av. 

Borges Lúdica 
18 unid 15/09/19 

Renas Mod 01 e Renas Mod 02 com base – Rua 

Emilio Leobet 
08 unid 15/09/19 

Lustres – Rua Emilio Leobet 09 unid 15/09/19 

Estrelas Concavas – Rua Emilio Leobet 09 unid 15/09/19 

Bolas 1,00m diâmetro com base  19 unid 15/09/19 

Globo – Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua 

Emilio Leobet 
01 unid 15/09/19 

Arabescos decorativos Av. Borges de Medeiros 

4,50m -  Av. Borges Sofisticada 
33 unid 15/09/19 

Guirlandas 1,30m com Letreiro e Laço – Av. 

Borges de Medeiros Sofisticada  
40 unid 15/09/19 

Estrelas MDF Refletivas 40 unid 15/09/19 

Elemento decorativo Asas Sagrado Coração de 

Jesus 
07 unid 15/09/19 

Elemento decorativo Asas Sagrado Divino 

Espírito Santo  
07 unid 15/09/19 

Decoração aérea Rua Pedro Benetti 09 unid 15/09/19 

Pinheiros – Av. Borges de Medeiros Tradicional 50 unid 15/09/19 

Guirlandas com letreiro e laço – Av. Borges de 

Medeiros Tradicional 
60 unid 15/09/19 

Anjos Mod 01 e Anjos Mod 02 – Rua Coberta 16 unid 15/09/19 

Arabescos  com estrelas - Rua Garibaldi 44 unid 15/09/19 

Pinheiros – Rótulas São Pedro 03 unid 15/09/19 

Pinheiros e Estrelas – Av. das Hortênsias 60 unid 15/09/19 

Rótula Av. das Hortensias x Rua Leopoldo 

Rosenfeld 
01 unid 15/09/19 
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Rótula São Pedro x Av. das Hortênsias 01 unid 15/09/19 

Rótula Principal – Av. Borges de Medeiros x Av. 

das Hortênsias 
01 unid 15/09/19 

Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 01 unid 15/09/19 

Rótula Praça das Mães 01 unid 15/09/19 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador 

Salgado Filho 
01 unid 15/09/19 

Pórticos (completos) 02 unid 15/09/19 

Casa do Papai Noel  - Praça Etnias 01 unid 15/09/19 

Carrossel – Praça Etnias 01 unid 15/09/19 
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6.5 A decoração e iluminação deverá ser instalada a partir do dia 01 de outubro 

de 2019 e totalmente finalizada até 20 de outubro de 2019. 

Local 
Data de 
entrega da 
decoração 

Data de entrega 
da iluminação 

Rua São Pedro 01/10/2019 05/10/2019 

Rua Garibaldi 02/10/2019 07/10/2019 

Praça das Etnias e Casa do Papai-noel 15/10/2019 18/10/2019 

Igreja Matriz e Igreja do Relógio 10/10/2019 12/10/2019 

Árvore Cantante 15/10/2019 20/10/2019 

Pórtico Várzea Grande e Nova Petrópolis 14/10/2019 17/10/2019 

Centro de Informações e Praça Major 

Nicoletti 
16/10/2019 19/10/2019 

Prefeitura Municipal de Gramado 17/10/2019 19/10/2019 

Rua Pedro Benetti 14/10/2019 20/10/2019 

Rua Coberta 13/10/2019 20/10/2019 

Rótula das Bandeiras 18/10/2019 20/10/2019 

Rótula Av das Hortênsias x Rua das 

Flores (Globo) 
15/10/2019 20/10/2019 

Rótula Av. das Hortênsias x Rua São 

Pedro 
17/10/2019 20/10/2019 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua 

Senador Salgado Filho 
17/10/2019 20/10/2019 

Rótula Rua Garibaldi x Av. das Hortênsias 17/10/2019 20/10/2019 

Rótula Praça das Mães  17/10/2019 20/10/2019 

Rótula Av. das Hortensias x Rua Leopoldo 

Rosenfeld 
17/10/2019 20/10/2019 

Praça do Rotary 17/10/2019 20/10/2019 

Subida Expogramado 17/10/2019 20/10/2019 

Rótula Principal Av. Borges de Medeiros x 

Av. das Hortênsias 
18/10/2019 20/10/2019 

Av. Borges de Medeiros Lúdica 14/10/2019 20/10/2019 

Av. Borges de Medeiros Sofisticada 14/10/2019 20/10/2019 
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Av. Borges de Medeiros Tradicional 14/10/2019 20/10/2019 

Av. das Hortênsias 14/10/2019 20/10/2019 

 

6.6 A instalação da decoração e iluminação poderá ser realizado durante o dia e 

a noite, respeitando as determinações das equipes do trânsito da Prefeitura 

Municipal de Gramado. 

 

6.7 Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue 

totalmente limpo, livre de entulhos, em condições iguais ou melhores as encontradas 

quando do início dos serviços, com os pisos, solos e forrações vegetais (grama) 

devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas. 

 

6.8 A desmontagem das estruturas deverá ocorrer após a realização do último 

espetáculo que acontecerá no dia 12 de janeiro de 2020, sendo previsto a retirada 

total de todas as estruturas até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo embaladas e 

armazenadas em locais definidos pelo fiscal do contrato. 

 

6.9 Após a retirada dos elementos decorativos a empresa Contratada se 

responsabilizará por todo e qualquer dano que possa ocorrer nos mobiliários 

urbanos da cidade, estando vinculado a execução destas recuperações a última 

parcela do pagamento deste Memorial com a devida anuência do Fiscal do Contrato. 

 

6.10 O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 
Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudia Casagrande. 
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