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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2019 

ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO – ILUMINAÇÃO 

 

1. OBJETO 

O presente Projeto Básico consiste na descrição de serviços para contratação de 

empresa para mão de obra, locação, manutenção, montagem, desmontagem, limpeza 

e operação de sistemas de iluminação. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur realiza os principais eventos da cidade 

de Gramado entre eles o Natal Luz em sua 34ª Edição. O evento apresenta um 

conjunto de apresentações artísticas A Lenda do Bosque de Natal, necessitando para 

sua execução a locação de sistemas de luz e estrutura . Dessa forma, se faz 

necessária a contratação de empresa que realize os serviços elencados no presente 

Projeto Básico na intenção de otimizar e viabilizar a realização do evento em 

atendimento ao interesse público de fomento ao turismo local. 

 

3. SERVIÇOS 

A execução dos serviços ocorrerá durante o período do evento, incluindo o período 

de montagem, operação e desmontagem. A montagem deverá ocorrer a partir da 

assinatura do contrato, deverá estar tudo realizado até a data de 15 de outubro e a 

desmontagem a partir do dia 10 de janeiro de 2020 após o encerramento da última da 

apresentação da Lenda do Bosque. 

 

3.1 Sistema de Iluminação 

 

3.1.1. A Lenda do Bosque de Natal 

3.1.1.1. 01 console de luz, com 6 saidas DMX físicas, 01 emtrada dmx 

512, 02 saídas rj45, tempo real de calculo para 65.536 parametros, 
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ou 256 linhas de DMX, 4.096 parametros HTP/LTP,02 tela touch 

screen 15,4”, 04 connectores USB 2.0, 18 faders, 01 teclado. 

3.1.1.2. 01 console de luz , com 3 saidas DMX físicas , tempo real de 

calculo para 65.536 parametros , ou 256 linhas de DMX, 2.048 

parametros HTP/LTP, USB 2.0, 8 faders , conectividade para o o 

software GrandMA on PC; 

3.1.1.3. 01 ART NET  com 8 saídas e 1 entrada DMX 512, com isolamento 

de 1500Vrms entre a entrada de rede e o circuito lógico; 

3.1.1.4. 01 notebook com as seguintes configurações - processador core 

i5, placa de vídeo de 2 gb dedicada, memória ram de 8gb, 128 gb de 

HD ssd, placa de áudio, 5 USB 3.0, tela touch screen de 15 

polegadas, placa de rede; 

3.1.1.5. 01 roteador Wireless com 4 portas lan 10/100 Mbps, 1 Porta Wan 

10/100 Mbps, taxa de sinal de 450 Mbps, 3 antenas externas 

destacáveis de 8 dBi; 

3.1.1.6. 02 hub ethernet 10/100/1000 com 16 portas; 

3.1.1.7. 06 splitter DMX com 8 saidas dmx cada, com isolamento por 

acoplamento óptico individual por saída; 

3.1.1.8. 2 centrais elétricas com disjuntores com DR; 

3.1.1.9. 01 chaves disjuntora de 400ª; 

3.1.1.10. 02 rack dimmer – contendo em cada rack, 3 módulos de 12 canais 

de dimmer ,4kw por canal, com medição de voltagem, refrigeração 

forçada, protocolo de comunicação dmx 512, 06 curvas de saída 

intercambiáveis por canal, potência máxima de saída configurável, 

com chave triangulo reversora de fases para ligação em 380 ou 220v, 

painel com conexões de entrada para cabos cam lock; 

3.1.1.11. 02 rack pró power distro power – contendo em cada rack, 3 

módulos de 12  canais de pró power ,4kw por canal, com medição de 

voltagem, refrigeração forçada,  com chave triangulo reversora de 

fases para ligação em 380 ou 220v, painel com conexões de entrada 

para cabos cam lock; 
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3.1.1.12. 48 PAR LED RGBWA 12w por LED, com lentes 25 graus; 

3.1.1.13. 24 RIBALTAS RGBWA 12w por LED, com lentes 25 graus; 

3.1.1.14. 36 moving head bean/spot/wash 17R Platinum prisma de oito 

faces, sistema de cor roda de cores,zoom e focus, 26.000 lumens; 

3.1.1.15. 28 wash RGB com potencia de 101 leds de 12W e grau variável 

de 02 à 60 graus. 

3.1.1.16. 36 PAR 64 #5 em corpo de aluminio  ( com filtro CTB) 

3.1.1.17. 24 PAR 64 #2 em corpo de alumínio  (com filtro CTB/CTO) 

3.1.1.18. 24 FRESNEIS de 1000W; 

3.1.1.19. 18 ribaltas de lâmpadas dicroica (border light) 

3.1.1.20. 8 refletores mini brut lâmpadas DWE 4x650 w; 

3.1.1.21. 24 refletores PAR 56 #2; 

3.1.1.22. 06 máquinas de neblina tipo Hazer, com protocolo DMX 512, com 

bomba de ar incorporada, função de auto limpeza, com ventoinha 

integrada, com potência de 3000w; 

3.1.1.23. 02 Fog Machine de 3000W com protocolo DMX 512, com bomba 

de ar incorporada, função de auto limpeza. 

3.1.1.24. 06 ventiladores para dispersão de fumaça, com motor blindado de 

1440 rotações por minuto; 

3.1.1.25. 300 litros de liquido de fumaça neutro a base d’água; 

3.1.1.26. 300 litros de liquido de hazer neutro a base d’oleo; 

3.1.1.27. 220 metros de estrutura truss p30 linha pesada comforme planta 

de iluminação; 

3.1.1.28. 36 talhas manuais de 1T com correntes de carga e de manobra 

com 10m; 

3.1.1.29. 36 cintas catraca de travamento,cintos de carga ou cabos de aço 

com capacidade de tração de 5t medindo 20m de comprimento; 

3.1.1.30. 18 barras de ferro de meia polegada por 2m pintados na cor preta. 

3.1.1.31. 48 cintas de nylon com capacidade de carga de 1T 2m; 

3.1.1.32. 48 manilhas tipo ferradura com capacidade de 1T; 
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3.1.1.33. Parafusos, porcas e arruelas em quantidade suficiente para 

conexão das estruturas de truss; 

3.1.1.34. Todo equipamento listado a cima deve ser na voltagem 220v ou 

bivolt; 

3.1.1.35. Todos os equipamentos devem contar com cabo de segurança 

confeccionado em cabo de aço e mosquete com dimensionamento 

correto pelo peso do equipamento; 

3.1.1.36. Acessórios (garras, cabos de segurança, pantalhas, bases de 

piso etc.)  em quantidade suficiente , necessária para montagem, 

conforme os planos de iluminação; 

3.1.1.37. fiação em quantidade suficiente (energia, sinal DMX, rede 

ethernet), necessária para ligação de todo sistema, conforme os 

planos de iluminação, devendo toda a fiação estar dentro das normas 

ABNT de conexão e capacidade contando com alguma sobra para 

possíveis mudanças do plano de luz -todo sistema elétrico, bem como 

os artefatos devem estar aterrados conforme normas da ABNT. 

3.1.2. Pessoal Técnico necessário para operação do Espetáculo  

3.1.2.1. 01 operador de luz com experiência em sistema Grand MA; 

3.1.2.2. 01 responsável técnico pela iluminação com experiência mínima 

de 8 anos em eventos de grande porte; 

3.1.2.3. Relação com o nome dos funcionários contratados para o 

cumprimento do objeto, acompanhado da cópia do comprovante do 

vínculo com a empresa por meio de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social ou Contrato de Prestação de Serviços. Caso o 

funcionário pertença ao quadro societário da empresa, a 

comprovação será feita por meio da cópia do contrato social ou 

requerimento de empresário, juntamente com declaração por escrito 

de que este irá fazer parte da equipe que irá prestar os serviços 

contratados; 

3.1.2.4. A empresa contrada deverá indicar anterior ao início das 

atividades quem serão os técnicos responsáveis que irão manusear 



                     
 
 

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

eletricidade básica e trabalhos em altura e apresentando certificação 

NR10 e NR35 válidas destes profissionais.  

3.1.3. Pessoal técnico necessário para montagem do espetáculo 

3.1.3.1. 02 responsáveis técnicos pela iluminação com experiência 

mínima de 8 anos em eventos de grande porte; 

3.1.3.2. 01 programador/operador com experiência mínima de 6 anos em 

eventos de grande porte; 

3.1.3.3. 05 auxiliares técnicos pela iluminação com experiência mínima de 

2 anos em eventos de grande porte. 

Obs: a planta de iluminação pode sofrer alterações até o início da montagem, devendo 

a empresa ganhadora solicitar a ultima revisão da planta antes de iniciar a montagem. 

 

 

 

BEAM/SPOT/WASH 
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28 WASH 

 

  

 

24 FRESNEIS 
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LÂMPADAS PAR FOCO 5 

 

 

08 MINI BRUT 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 

4.2. Fornecer mapa de som e luz para montagem; 

4.3. Fornecer plantas para montagem; 
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4.4. Fornecer todo material que irá ser transmitido nos painéis 

antecipadamente. 

4.5. Permitir o livre acesso da Contratada para execução dos serviços 

necessários proporcionando todas as facilidades para que possa 

desempenhar suas funções; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO 

5.1. Fiação em quantidade suficiente (energia e sinal), necessária para ligação 

de todo sistema conforme os projetos de som e luz, devendo toda a fiação 

estar dentro das normas ABNT de conexão e capacidade contando com 

alguma sobra para possíveis mudanças do plano de som e luz; 

5.2. Todo sistema elétrico, bem como os artefatos devem estar aterrados 

conforme normas da ABNT; 

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

serviços, fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 

funcionários; 

5.4. Fornecer quando solicitado pelo CONTRATANTE passa cabos; 

5.5. Todos os equipamentos descritos devem estar com seus repspectivos 

acessórios (garras, íris, pantalhas, bandoores etc.); 

5.6. Todos os equipamentos devem contar com cabo de segurança 

confeccionado em cabo de aço e mosquete com dimensionamento correto 

pelo peso de equipamento; 

5.7. Disponibilizar 10 técnicos de som com comprovação técnica para 

atendimento das necessidades e operação de sonorização nos 

espetáculos e espaços solicitados pelo CONTRATANTE; 

5.8. Disponibilizar 01 programador / operador com experiência comprovada 

mínima de 6 anos em eventos de Grande porte; 

5.9. Disponibilizar 01 desenhista com experiência comprovada em sistema 

Grand MA; 

5.10. Disponibilizar 02 programadores com experiência em e sistema grand 

MA; 
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5.11. Disponibilizar 03 operadores de luz com experiência em sistema Grand 

MA; 

5.12. Disponibilizar 02 técnicos de luz com experiência comprovada mínima 

de 8 anos em eventos de grande porte; 

5.13. Disponibilizar 10 auxiliares técnicos de iluminação com experiência 

comprovada mínima de 2 anos em eventos de grande porte; 

5.14. A empresa contrada deverá indicar anterior ao início das atividades 

quem serão os técnicos responsáveis que irão manusear eletricidade 

básica e trabalhos em altura e apresentando certificação NR10 e NR35 

válidas destes profissionais; 

5.15. Responsabilizar-se por possíveis erros causados pela Contratada, 

realizando a devida correção sem ônus para a Contratante; 

5.16. Comunicar por escrito e verbalmente a Gramadotur todo acontecimento 

entendido como irregular e que possa vir a apresentar risco; 

5.17. Emitir Documento Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos 

recolhimentos tributários exigidos; 

5.18. Garantir a prestação dos serviços do objeto e fiel observância das 

normas técnicas que os regram no prazo determinado e em conformidade 

com o Projeto Básico; 

5.19. Garantir os serviços, ressarcindo imediatamente à Contratante os danos 

pessoais e materiais ao mesmo, e/ou a terceiros causados, por 

atos/omissões dos seus empregados, contratados e/ou prepostos; 

5.20. Arcar com o pagamento de todas e quaisquer importâncias relativas à 

mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, transporte, alimentação, 

equipamentos, seguros, licenças, entre outros, decorrentes e necessários 

à prestação dos serviços, laudos técnicos e ART’s necessárias 
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6. DESCRIÇÕES DE ORDIMENTOS  

 

6.1.  01 FECHAMENTO DE FUNDO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 28 METROS 

DE LARGURA POR 12 METROS DE ALTURA. 

6.2. 02 FECHAMENTOS PARA LATERIAS DO PALCO NAS MEDIDAS DE 10 

METROS DE LARGURA POR 12 METROS DE ALTURA. 

6.3. 02 FECHAMENTOS PARA LATERIAS DO PAVILHÃO NAS MEDIDAS DE 10 

METROS DE LARGURA POR 12 METROS DE ALTURA. 

6.4. 08 COXIAS DE 12 METRO S DE ALTURA POR 1,40 DE LARGURA  

6.5. 02 ACABAMENTOS -PARA PALCO NAS MEDIDAS DE 25 METROS DE 

LAGURA POR 1 METRO DE ALTURA. 

6.6. 01 FECHAMENTO PARA JANELAS FUNDO PALCO DE 50 METROS DE 

COMPRIMENTO POR 1.40 DE ALTURA.  

6.7. 170 METROS DE LICRA PRETA PARA FECHAMENTOS DE TODO 

P30(MATERIAL DESTE ITEM TERÁ AVARIAS).  

 

7. PAINEIS DE LED 

7.1. 02 PAINEIS DE LED NAS MEDIDAS DE 5 METROS DE LARGURA POR 3 

METROS DE ALTURA PH 05mm 

7.2. 02 sistemas de processamento dos paineis 

7.3. 02 computadores processador core i5, placa de vídeo de 4 gb dedicada, 

memória ram de 8gb, 128 gb de HD ssd, placa de áudio, 5 USB 3.0, de 15 

polegadas, placa de rede; 

7.4. Sistema devera ficar na house mix, assim sendo devera ter cabeamento 

necessario atè os paines; 
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7.5. 01 chaves disjuntora de 100ª; 

7.6. 01 centraL elétrica com disjuntores com DR; 

7.7. Fiação em quantidade suficiente (energia e sinal), necessária para ligação de 

todo sistema conforme os projetos devendo toda a fiação estar dentro das normas 

ABNT de conexão e capacidade contando com alguma sobra para possíveis 

mudanças; 

7.8.Todo sistema elétrico, bem como os artefatos devem estar aterrados conforme 

normas da ABNT; 

7.9. Disponibilizar 02 técnicos de luz com experiência comprovada mínima de 4 anos 

em eventos de grande porte; 

7.10. 04 talhas manuais de 1T com correntes de carga e de manobra com 10m,08 

cintas de carga de 1T com 2 metros; 
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VISTA FRONTAL FECHAMENTOS 

 

 

 

VISTA DIREITA FECHAMNENTOS 
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VISTA ESQUERDA FECHAMENTOS 

 

 

 

VISTA TRASEIRA FECHAMENTOS 

 

 

8. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

 

8.1. A prestação de serviços ocorrerá durante o período e realização do evento, 

iniciando na data de assinatura do termo contratual; 

8.2. Todo o sistema de som, luz e estrututra terá que estar finalizado até dia 15 

de outubro; 

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

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Cristiano Felipe dos Santos 


