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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2019 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO: 

1.1. O objeto do presente Memorial Descritivo consiste na contratação de empresa 

especializada para a confecção e manutenção de carros alegóricos e elementos de 

composição, iluminação cenográfica e efeitos do espetáculo “Desfile de Natal – A 

Magia do Noel” integrante da programação do 34º Natal Luz de Gramado. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

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

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

que nesta edição completa 34 anos. Os eventos do município de Gramado 

fomentam o turismo durante o período em que acontecem, destacando-se a 

importância no setor turístico da cidade. Na programação do Natal Luz realizam-se 

quatro principais espetáculos, dentre eles o “Desfile de Natal – A Magia do Noel”. 

2.2. Para a perfeita realização do espetáculo “A Magia do Noel”, faz-se necessária à 

contratação de empresa especializada para confecção e manutenção de carros 

alegóricos e elementos de composição, iluminação cenográfica e efeitos do 

espetáculo, conforme especificado no presente memorial descritivo. 

2.3. Deve-se fazer uma visita ao acervo para constatar a situação das cenografias e 

adereços EXISTENTES NO ACERVO, caso peças descritas neste memorial estejam 

AUSENTES OU DANIFICADAS elas deverão ser refeitas parcialmente ou 

totalmente de acordo com este documento. Todos os elementos descritos deverão 

ser restaurados: limpeza, manutenção, reparos estruturais, pintura, decoração e 

iluminação. Serão fornecidas referências para produção de arquivos digitais e 

recortes eletrônicos, essa produção é de responsabilidade da CONTRATADA e 

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

2.4. Deve ser feito um estudo de alturas dos carros e para os carros que tiverem 

conflito de altura com o portão do galpão deverão ser criadas condições de 

passagem. As soluções podem ser com mecanismos de encaixe ou dobradiças, e 
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devem ser feitas sem prejudicar ou comprometer a estética dos carros descritos. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Carro Bota Noel: Estrutura existente, devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural.  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.1.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.1.2. Estrutura básica do carro em treliças de tubos retangulares de aço carbono 

medindo 6 metros de largura, 10 metros de comprimento e 80 cm de altura, 

obedecendo os contornos definidos, conforme desenho anexo. Composto por 4 
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rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com chapa de fixação, com capacidade de 

carga por unidade de 1000kg, diâmetro da roda de 8 polegadas (200mm) e largura 3 

polegadas, revestidas em PU com dureza shore adequada a carga. Na base será 

adaptado sistema de tração com motor elétrico, com projeto prévio em dimensões 

para acoplamento de motor, caixa redutora, eixos e rodas juntamente o assento do 

condutor. Devendo também observar acesso ao interior da base porta de fuga. 

3.1.3. Acabamentos do piso em chapa de compensado com revestimento e pintura 

imitando terra. 

3.1.4. Acabamento Bota deverá ter revestimento em isopor, tecido, espuma  

3.1.5. MDF. 

3.1.6. Pinheiros (180m/120m), neve acumulada deverão ser confeccionados em 

espuma com pintura em base acrílica. 

3.1.7. Roda d’água de sapatos fabricada com estrutura de ferro (3,50m 

diâmetro/60cmL) revestida com MDF com pintura acrílica imitando madeira, 

fabricação de dez (10) sapatos de isopor com acabamento em fibra de vidro com 

pintura acrílica. A roda devera girar usando mecanismo mecânico motorizado. 

3.1.8. Objetos cenográficos como 20 sapatos (30/20cm), 20 botas (30/50cm), 4 

tesouras (40cm), 2 mesas (80cmH/1mL/1,20mP), 4 martelos (70cm),  2 tornos 

sapateiro (60/60cm)  e  1 placa “Oficina do Noel”(1,20m/100m),  1 chaminé 

(1,50mH/50mL/60cmP) confeccionados em isopor, com revestimento em fibra de 

vidro e pintura em base acrílica. 

3.1.9. Duas escadas (80,cmH/1,50mL/40,cmP) estrutura de ferro revestidas com 4 

chapas de compensado naval 15mm (2,20mH/1,60mL)com acabamento artístico 

imitando pedra em base acrílica. 
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Croqui estrutura 

 

Croqui 
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Vista Superior 

 

Vista Lateral 
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Vista Posterior 
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Vista Frontal 
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3.1.10. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 
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3.1.10.1. 2 linhas de led contornando a base do carro: 60m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca 

quente 3000K) 

3.1.10.2. 1 linha de led contornando a base da bota: 18m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Verde) 

3.1.10.3. 1 linha de led contornando marcos das portas: 20m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) janelas. 

3.1.10.4. 1 linha de led contornando marcos das janelas: 10m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) 

3.1.10.5. 1 linha de led contornando placa e suporte: 4m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca 

quente 3000K) 

3.1.10.6. 1 linha de led contornando telhado: 12m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 

3000K) 

3.1.10.7. 1 linha de led no cadarço: 15m de corda (mangueira) de LED, 220V, 

7,2W/m, IP67, Branca quente 3000K 

3.1.10.8. 8 pontos de led, spots distribuídos no contorno do carro: 8 spots LED PAR 

30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, 2700K 

3.1.10.9. Luz ambiente interno da bota: 1 lâmpada LED bulbo 3W, 220V, Rosca 

E27, Branca quente 3000K 

3.1.10.10. Pinheiros com led colorido: 3 cordões em cada um. Cordão de 5m com 96 

LEDs Coloridos de alto brilho, 220V, 15W, controle eletrônico de 8 funções, isolação 

Cristal 

3.1.10.11. Fumaça na chaminé: 1 máquina de fumaça PLS Modelo F-650 (ou 

similar), 220V, 400W, com controle remoto. 

3.1.10.12. Inversores de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 700W 

e 1 inversor com potência de saída 1200W 

3.1.10.13. Baterias: 1 bateria com capacidade de 100Ah e 1 bateria de 150Ah 

3.1.10.14. Carregadores de bateria: 2 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 
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menos 

3.2. Carro Barbearia: Base existente, devendo passar por revisão e manutenção 

estrutural. 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.2.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise 

pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.2.2. O carro receberá piso em chapa de compensado naval 15mm, com 

revestimento em carpete na cor verde. Laterais da saia e plataformas revestidas em 

tecido e acabamento com pintura artística imitando tábuas de madeira rústica, com 

detalhes em relevo da saia lateral 4 barbas (2mL/1,50mH/10cmP) e 8 tesouras 

(1,60mH/1,20mL/10cmP) confeccionadas em espuma com acabamento imitando 

madeira. 

3.2.3. Seis (6) postes de barbearia em cano de PVC (2m/30cm) com bolas de 



                       

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

isopor (35cm diâmetro) com acabamento em pintura base acrílica.  

3.2.4. Estruturas laterais imitando janelas com acabamento em espuma e 40 

chapas de acrílico (1mH/2mL) transparente de 15mm de espessura; 

3.2.5. Móveis da barbearia em estilo retro (penteadeira 1mH/2mL/80cmP e três 

espelhos sendo o central 1,30m/1m e dois laterais 1m/ 90cm ) confeccionados em 

MDF com acabamentos em isopor, chapas de acrílico transparente 2mm (espelhos); 

moveis laterais medidas não existe moveis laterais , apenas o espaço para as 

cadeiras de barbeiro e espaço para os dançarinos atuar 

3.2.6. Objetos cenográficos porta perucas (90cm/40cm), secadores de cabelo 

(2,20m/70cm), tesouras (60cm/30cm), pentes (60cm/30cm), escovas (60cm/30cm), 

todos confeccionados em isopor com acabamento em fibra de vidro e pintura 

acrílica; 

3.2.7. Quatro cadeiras de barbeiro confeccionadas em metal com assento giratório, 

(base com 1m de altura até o assento (50cm/50cm) revestimento em espuma e 

material sintético imitando couro vermelho (courvin), sendo a cadeira principal com, 

(base com 1m de altura até o assento ( 80cm/80cm) com encosto de ( 80cm/80cm) 

  Medidas das Estruturas laterais e frontais  
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3.2.8. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.8.1. Linha de led contorno da base, barbas, tesouras e vidros: 160m de fita led 

(Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 

12V, Branca quente 3000K) 

3.2.8.2. Linha de led contorno dos degraus: 26m de fita led (Rolos de 5m de fita com 

300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Verde) 
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3.2.8.3. Lâmpadas led bolinhas nos espelhos: 25 lâmpadas LED bulbo, 220V, 1W, 

Base E27, Amarelas 

3.2.8.4. Luz interna no secador de cabelo: 1 lâmpada LED bulbo, 220V, 9W, Base 

E27, Branca fria 6500K 

3.2.8.5. 5 pontos de led, spots distribuídos no carro: 5 spots LED PAR 30, 220V, 

11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.2.8.6. Inversores de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 700W e 

1 inversor com potência de saída 1000W 

3.2.8.7. Baterias: 1 bateria com capacidade de 100Ah e 1 bateria de 150Ah 

3.2.8.8. Carregadores de bateria: 2 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 

menos; 

3.3. Carro Mundo dos Doces: Carro existente, devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural. 
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SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.3.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.2. Base do carro com estrutura tridimensional em treliçado de tubos de aço 

carbono com dimensões de 8mts de comprimento, 6mts de largura e 1 metro de 

altura. 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro 

fundido revestidos em PU com dureza shore adequada a capacidade de carga de 

1000kg cada. O carro terá adaptação de tração motorizada, com local para 

acoplamento de baterias estacionárias, motor, eixo e rodas e assento para condutor, 

observando porta de acesso e rota de fuga. Na parte superior da base terá uma 

estrutura metálica com dimensões aproximadas de 1,5mts de altura e diâmetro de 

4mts para montagem de cenário. 
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3.3.3. Piso em chapa compensado naval com pintura base acrílica; 

3.3.4. Lateral esquerda e direita do carro preenchida por cinco (5) cupcakes cada 

(1,20mH/180cmL/50cmP) com quatro (4) na frente e quatro (4) na traseira 

(1,20mH/1,50mL/50cmP) confeccionados em espuma com acabamento em pintura 

base acrílica  

3.3.5. Objetos cenográficos, um (1) copo de sundae (3,50mH/2mD), dois (2) copos 

achocolatados (2,50mH/1,60cmD), três (3) xícaras (1,70m/1mD), chocolate 

derramado (2mH/2mL/2mP), confeccionados em isopor com acabamento em fibra 

de vidro e pintura acrílica; 

3.3.6. Pudim (1,50mH/3mD base/2mD topo/70cmL) confeccionado em espuma com 

acabamento emborrachado e pintura em base acrílica; 

3.3.7. Três bonecos (2,20mH/1,80cm/40cm) pão de mel (puppets) confeccionados 

em espuma já existentes, passível de reforma; 

3.3.8. Duas tortinhas (1,50m/1,10cm) e uma tortinha (2m/1,10cm) com camadas   

confeccionadas com estrutura em metal revestidas com tecido e espuma, formando 

plataformas para uso dos artistas. Uma (1) fatia de bolo (2mH/1,50cmL,3mP) todas 

as peças recebem pintura artística imitando textura de bolo em base acrílica. 

3.3.9. Pedestal medindo (2mH/3mD) primeiro nível (1,50mH/1,50mD) segundo nível 

3,50mH total. 
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3.3.10. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.3.10.1. Linhas de led na base contornam de maneira individual respeitando as 

respectivas cores dos cupcakes: 20m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs 

SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Azul) 

3.3.10.2. E 16m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Vermelha) 

3.3.10.3. Linhas de led circulando doces que servem e suporte para bonecos com 

respectivas cores: 40m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V); sendo 5m azul, 10m vermelha, 5m verde 

e 20m branca quente 3000K 

3.3.10.4. Linhas de led de contorno de doces e utensílios: 35m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V); 

sendo 10 vermelho, 10m azul e 15m branca quente 

3.3.10.5. Linha de led de contorno dos bonecos: 30m de FITA led (Rolos de 5m de 

fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca 

quente 3000K) 

3.3.10.6. 5 pontos de led, spots distribuídos no carro: 5 spots LED PAR 30, 220V, 

11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, Branca fria 6500K 
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3.3.10.7. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 1000W 

3.3.10.8. Bateria: 1 bateria com capacidade de 150Ah 

3.3.10.9. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.4. Carro Panetone: Base existente, devendo passar por revisão e manutenção 

estrutural.  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.4.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.4.2. Carro com base tridimensional metálica, treliçada, com dimensões de 10 mts 

de comprimento, 5mts de largura e 80cm de altura. Sobre a base terá estrutura em 

armação de metal para sustentação da montagem do cenário com altura aproximada 
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de 4mts, considerando as chaminés e altura média dos panetones de 2,5mts. 

3.4.3. Após revisão e manutenção estrutural o carro deverá receber revestimento de 

piso chapa compensado naval com acabamento em carpete vermelho. Revestimento 

lateral em tecido com pintura padronizada (estêncil) imitando embalagem interna de 

panetone, com acabamento em base acrílica. Serão (04) quatro panetones 

(1,50mH/2mL/50cmP) usados nos cantos do carro, confeccionados em espuma com 

pintura artística imitando massa de panetone em base acrílica; 

3.4.4. Terá (04) quatro fatias de panetone (1,50mH/1,20cmL3mP), confeccionados 

em espuma e acabamento em base acrílica imitando massa de panetone; 

3.4.5. Estrutura principal: Casa em forma de panetone com 2 ambientes, 

confeccionada com metal (medidas no desenho técnico) revestida de espuma 

imitando textura de massa de panetone. 

3.4.6.  (04) quatro fornos cenográficos (1,80mH/1,10cmL/1mP) imitando tijolos, 

confeccionados em isopor, com acabamento em fibra de vidro. 

3.4.7. (02) dois chaminés em PVC, (1,60m/30cm) funcionais, que estarão 

conectados a um mecanismo que liberará aroma de baunilha, através de 

equipamento ainda a ser definido. 

3.4.8. (25) vinte e cinco caixas de panetone (50cmH/50cmL/50cmP) em MDF, 

revestido em plotter com marca patrocinador a ser definido pela Gramadotur; 

3.4.9. O carro terá adaptação sistema motorizado elétrico, com motor, caixa 

redutora, eixos e pneus, com assento para condutor e porta de acesso e rota de 

fuga, próxima do condutor. 

3.4.10. (04) quatro rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios com diâmetro de 8 

polegadas x 3 polegadas de largura, e rodas revestidas em PU com dureza shore 

adequada a carga de 1000 kg cada, com rolamentos e placa de fixação. 

3.4.11. Estrutura em metal, para construção do cenário sobre a base, com medidas 

conforme desenho.  
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3.4.12. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.4.12.1. 2 linhas de led contornando a base do carro: 60m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) 

3.4.12.2. Linha de led contornando panetones dos cantos: 20m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Branca quente 3000K) 

3.4.12.3. Linha de led contornando panetones gigantes (casas e fatias): 50m de fita 

led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 

4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K) 

3.4.12.4. Iluminação interna dos fornos, imitando fogo à lenha: 8 lâmpadas LED 

Efeito de Chama, 7W, 220V, Rosca E27, (ou similar) 

3.4.12.5. 5 pontos de led, spots distribuídos no carro: 5 spots LED PAR 30, 220V, 

11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.4.12.6. Luz interna dos panetones gigantes: 4 lâmpadas LED bulbo 9W, 220V, 

Rosca E27, Branco quente 3000K 

3.4.12.7. Fumaça nas chaminés: 2 máquinas de fumaça PLS Modelo F-650 (ou 

similar), 220V, 400W, com controle remoto. 
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3.4.12.8. Inversores de energia: 2 inversores de energia com potência de saída 

700W e 1 inversor com potência de saída 1200W 

3.4.12.9. Baterias: 2 baterias com capacidade de 100Ah e 1 bateria de 150Ah 

3.4.12.10. Carregadores de bateria: 3 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.5. Carro Vila de Natal: 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.5.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise 

pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.2. Estrutura da base, tridimensional, com 10mts de comprimento, 6mts de 

largura e 80cm de altura, com treliças em tubos de aço carbono; 

3.5.3. Estrutura da casa em metal e chapas MDF, com 4 escadas internas  para 
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acesso as janelas; (1,5mH/0,7mL)com degraus de (25cm/70cm)em estrutura de 

cantoneira e chapa de compensado naval 15mm detalhamento medidas  

3.5.4. Rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com rodas em ferro fundido e 

revestimento em PU com dureza shore adequada, com rolamentos esferas e com 

capacidade de carga de 1000kg , diâmetro das rodas de 10 polegadas e 4 

polegadas de largura, com chapa para fixação; 

3.5.5. O carro terá adaptação para instalação de motor elétrico, com eixo e rodas e 

baterias estacionárias e assento para condutor. Acesso para interior da estrutura e 

porta fuga; 

3.5.6. Piso chapa compensado naval com pintura artística imitando calçamento de 

pedras; 

3.5.7. Lateral em tecido com pintura artística imitando muro de pedras; 

3.5.8. 3.1.5.8. Detalhe de tecidos e 10 tops (1m/60cm) em material aveludado na 

cor vermelha;  

3.5.9. Oito (8) Postes de luz (1,70m) funcionais já existentes, com avaliação e 

reforma se necessário; Paredes revestidas em MDF; quantidade 2 Portas 

(1,40m/2,10m) funcionais com abertura para fora, quantidade  8 janelas (1,20m/1m) 

funcionais, permitindo abertura. 

3.5.10. Decorações do telhado com festões, padrão natalino, bolas decorativas 

(40cm) e 1 estrela (1,50m/150m) confeccionada em isopor, revestimento em fibra e 

acabamento em pintura dourada base esmalte. 

3.5.11. Telhado confeccionado em espuma imitando placas de madeira irregulares 

com acabamento em pintura acrílica;  

3.5.12. Seis (6) bancos de praça (72cmH/2mL/60cmP) funcionais, comprados ou 

confeccionados em ferro e madeira com acabamento em tinta esmalte vermelha  

3.5.13. 30m de Cerca de metal (1mH) circulando toda a extensão do carro com 

acabamento em tinta dourada base esmalte.   
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Vista Superior 
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3.5.14. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.14.1. Linha de led contornando fitas da base: 40m de fita led (Rolos de 5m de 

fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Vermelha) 

3.5.14.2. Linha de led contornando telhados e gaiutas: 20m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca 

fria 6500K) 

3.5.14.3. Linha de led contornando portas e janelas: 30m de fita led (Rolos de 5m 

de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) 

3.5.14.4. Linha de led contornando estrela: 7m de fita led (Rolos de 5m de fita com 

300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 

3000K) 

3.5.14.5. Luzes dos postes: 6 lâmpadas LED bulbo, 220V, 3W, Base E27, Branca 

quente 3000K 

3.5.14.6. Luzes dos festões: 5 cordões de 5m com 96 LEDs, Verdes de alto brilho, 

220V, 15W, controle eletrônico de 8 funções, isolação cristal ou verde) 

3.5.14.7. E 5 cordões de 5m com 96 LEDs, Verdes de alto brilho, 220V, 15W, 
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estático, isolação cristal ou verde) 

3.5.14.8. Luzes internas: 8 lâmpadas LED bulbo, 220V, 3W, Base E27, Branca 

quente 3000K 

3.5.14.9. 5 pontos de spots: 5 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, 

IP65, Base E27, Branca fria 6500K  

3.5.14.10. Inversores de energia: 2 inversores de energia com potência de saída 

600W 

3.5.14.11. Baterias: 2 baterias com capacidade de 100Ah 

3.5.14.12. Carregadores de bateria: 2 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.6. Carro Carrossel Aéreo:  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.6.1. Estrutura metálica tridimensional com diâmetro de 4mts em tubo de aço 

carbono retangular 50 x 30 x 2mm, calandrado a base inferior e a base do teto; 

3.6.2. Teto construído em 4 partes triangulares treliçadas em tubo aço carbono 



                       

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

retangular de 50 x 30 x 2mm.  

3.6.3. Coluna central em tubo quadrado de aço carbono, 100 x 100 x 2mm, tendo 4 

hastes para pole dance em tubo de inox polido, com diâmetro de 45mm, parede de 

3mm, que terão pontas adaptadas com rosca de 19mm x 80mm com porcas e 

arruelas para fixação das barras na estrutura na parte inferior e superior. A estrutura 

será içada por um cabo através de uma talha elétrica que transportará e mesma com 

4 pessoas (malabares) em uma altura aproximada de 5mts por todo percurso do 

desfile. 

3.6.4. Decoração do carro: revestimento em tecido com pintura artística em base 

acrílica imitando textura de biscoito, 12 cupcakes (40cm/40cm)  40 confetes (30cm)  

1 morango (60cm60cm)  20m de bordas bengala doce (20cm) largura 

confeccionados em espuma com acabamento em base acrílica.  
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3.6.5. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.6.5.1. 2 linhas de led contornando interior e exterior do teto: 30m de fita led (Rolos 

de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Branca fria 6500K) 

3.6.5.2. Linha de led contornando a base circular e suporte cruzado: 30m de fita led 

(Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 

12V, Branca quente 3000K) 

3.6.5.3. Linha de led contornando 8 raios do teto: 30m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Vermelha) 

3.6.5.4. Linha de led contornando coluna central (6 faces): 25m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) 

3.6.5.5. E 25m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca fria 6500K) 

3.6.5.6. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 1000W 

3.6.5.7. Bateria: 1 bateria com capacidade de 150Ah 

3.6.5.8. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 36A, pelo menos 

3.7. Carro Globo de Lira  
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SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.7.1. O Aro principal com 3mts de diâmetro (calandrado) confeccionado em tubo 

de aço carbono com diâmetro de 50mm e parede de 3mm. 

3.7.2. 8 semi círculos (meia lua) em tubo retangular de aço carbono calandrado 30 

x 10 x 1mm de parede, que serão divididos em distancias iguais para formar o globo; 

3.7.3. O aro principal terá 3 pontos de liras, sendo 1 na parte superior, juntamente 

ao ponto de içamento do globo e outros 2 pontos em tangente com o arco. 

3.7.4. Acabamento em espuma (volutas), (10cmL/30mm) aplicada sobre a 

estrutura metálica com cola TFL e com acabamento em pintura dourada esmalte . 

3.7.5. Três pontos fixos no aro principal, sendo o superior para a suspenção do 

globo e para a lira interna. As três liras serão ancoradas por mosquetões de aço 

para escalada e fita tubular. 
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3.7.6. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.7.6.1. Linha de led contornando volutas: 80m de cordão luminoso (Cordões de 5m 

com 96 LEDs, Branca quente 3000K, 220V, 15W, estático, isolação cristal) 

3.7.6.2. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 500W 

3.7.6.3. Bateria: 1 bateria com capacidade de 45Ah  

3.7.6.4. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 10A, pelo menos 
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3.8. Carro Bengalas:  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.8.1. Base treliçada tridimensional com 6mts x 8mts x 0,5m como reforço nas 

treliças externas, mais 2 centrais de 6mts e 1 central de 8mts (treliças em viga U);  

3.8.2. 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com rodas em ferro fundido com 

diâmetro 10” (25,5cm), revestidas em PU, com dureza shore adequada a capacidade 

de carga da roda de 1,5 toneladas, com placa de fixação e rolamentos de esferas. 

3.8.3. 3.1.8.3. As bengalas gigantes (4 unidades) construídas em colunas 

treliçadas de tubo quadrado de aço carbono de 40 x 40 x 2mm, que serão dispostas 

em posição transversal conforme desenho, sendo que as mesmas estarão 

conectadas entre si. Dimensões: colunas treliçadas de 40 x 40 cm, com altura total 

de 7mts, sendo que na parte superior terá curvatura em formato de cabo de bengala, 

com raio interno de 90cm; onde as mesmas sustentarão acrobatas que farão 

performance em tecido. A estrutura deverá sustentar peso até 150 kg na sua 

extremidade da curvatura. 
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3.8.4. O carro terá tração motorizada, com motor elétrico, caixa, eixo, rodas e 

assento para condutor, com compartimento para baterias e porta de acesso e fuga; 

3.8.5. Piso chapa de compensado naval, revestido com colchões de segurança, 

obedecendo normas técnicas para a atividade, 

3.8.6. Bengalas revestidas em espuma e acabamento emborrachado e pintura com 

base acrílica (4 bengalas centrais em diagonal com 7mts de altura) 

3.8.7. Laterais com oitenta (80) bengalas (1mH/50cmL) confeccionadas em MDF 

de 30mm e acabamento emborrachado com pintura base acrílica; 

 

Detalhes e medidas viga “U” 
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Vista superior com Motorização. 
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Vista de frente com Motorização. 
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3.8.8. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.8.8.1. Linhas de led circulando a base: 100m de fita led (Rolos de 5m de fita com 

300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Vermelha) 

3.8.8.2. E 100m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca fria 6500K) 

3.8.8.3. Linhas de led circulando toda a extensão das bengalas: 100m de fita led 

(Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 

12V, Vermelha) 

3.8.8.4. E 100m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca fria 6500K) 

3.8.8.5. 4 pontos de spots: 4 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, 

IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.8.8.6. Inversores de energia: 3 inversores de energia com potência de saída 

1000W 

3.8.8.7. Baterias: 3 baterias com capacidade de 150Ah 

3.8.8.8. Carregadores de bateria: 3 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 
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menos 

3.9. Carro Árvore de Brinquedos: Estrutura existente no acervo, devendo passar 

por revisão e manutenção estrutural.  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.9.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise 

pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento a fim de que possa 

comportar a cenografia proposta garantindo que não ofereça riscos na montagem e 

utilização; 

3.9.2. Base tridimensional em treliça metálica medindo 6mts de comprimento, 5 

mts de largura e 80cm de altura; 

3.9.3. 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com rodas em ferro fundido, com 

rolamentos esferas, revestidas em PU, diâmetro de 6 polegadas e largura 3 

polegadas com capacidade de carga de 1000kg, com placa de fixação; 

3.9.4. Este carro terá tração motorizada e terá alterações estruturais para 
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adaptações de motor elétrico, caixa redutora, baterias e local para condutor. Portas 

de acesso e ponto de fuga; 

3.9.5. Piso em compensado naval de 15mm com acabamento em pintura artística 

imitando blocos de lego coloridos; 

3.9.6. Brinquedos em tamanho gigante serão divididos em 3 categorias: isopor 

fibrado, dois (2) aviões (1,60mH/2,50mL/1,90mP) dois (2) trens (1m/50cm), dois (2) 

carrinhos (1mH/1,50mL/1mP) duas (2) cornetas (1,50m/80cm), dois (2) peões 

(1,50m/1,20m); brinquedos tamanhos gigantes de espuma (puppets) vestido por 

pessoa ,dois (2) ursos (2mH/1,30mL/1,10mP),dois(2) Playmobil (1,80mH/1,70mL), 

dois (2) bonecas (1,80mH/1,70mL/90cmP); brinquedos tamanho gigante dois (2) 

porquinhos (170mH/1,10mL/90cmP), dois (2) robôs (170mH/1,10mL/90cmP), duas 

(2) girafas (2,50mH/1,10mL/90mP) que serão manipulados por mecanismo interno 

por apoiadores), além de duas (2) bolas (1,50m) de espuma. Todos deverão receber 

acabamento em acrílico ou esmalte, dependendo da necessidade do objeto. 

3.9.7. Os bonecos do forte apache e soldados verdes serão pessoas usando 

figurinos, portanto, não serão confeccionados pela equipe dos carros, os brinquedos 

serão fixados através de estrutura metálica (ferro maciço redondo de ½ polegada) 

soldada a estrutura principal do carro. 
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3.9.8. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA  

3.9.8.1. Pontos de luz entre os brinquedos: 6 lâmpadas LED estroboscópicas, 220V, 

3W, Base E27, Brancas frias, 6500K 

3.9.8.2. E 4 cordões de 5m com 96 LEDs Coloridos de alto brilho, 220V, 15W, 

controle eletrônico de 8 funções, isolação Cristal 

3.9.8.3. Faróis do carro: 2 lâmpadas LED PAR 20, 220V, 7W, 540lm, Abertura 40°, 

IP65, Base E27, Branca quente 2700K 

3.9.8.4. Luzes sinalização do avião: 2 lâmpadas LED estroboscópicas, 220V, 3W, 

Base E27, Vermelhas 

3.9.8.5. Luzes no robô: Nos olhos, 2 lâmpadas LED PAR 20, 220V, 6W, Base E27, 

Vermelhas. No corpo, 4 lâmpadas LED estroboscópicas, 220V, 3W, Base E27, 

sendo 2 Vermelhas e 2 Brancas quentes 

3.9.8.6. 8 pontos de spots: 8 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, 

IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.9.8.7. Lançamento de papel picado: 1 máquina de papel picado (Sky paper), 220V, 

1/2CV 

3.9.8.8.  

3.9.8.9. Inversores de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 400W e 
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1 inversor com potência de saída 700W 

3.9.8.10. Baterias: 1 bateria com capacidade de 45Ah e 1 bateria de 100Ah 

3.9.8.11. Carregadores de bateria: 2 carregadores com corrente de carga 10A e 

36A, pelo menos. 

3.10. Carro Correios:  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.10.1. Estrutura treliçada externa redonda com diâmetro de 5mts por 0,80mts de 

altura, com adaptação de sistema motorizado , composto por  motor elétrico, caixa 

redutora, eixo, pneus ,direção e assento para condutor. 

3.10.2. 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios com rodas em ferro fundido e 

revestimento em poliuretano diâmetro de 8 polegadas x 3 polegadas largura com 

rolamentos esferas e chapa de fixação, com capacidade de carga de 1000kg; 

3.10.3. 6 Caixas de correio (1,30mH/1mL/80cmP)  (4 já existentes no acervo) 

fixadas na borda e estruturas dos nichos centrais em MDF. A estrutura deverá ser 

ajustada para acoplamento de motor e eixo com pneus para tracionamento 

motorizado. Assoalho chapa MDF revestido com carpete verde. 

3.10.4. Fabricação de duas (2) caixas (1,30mH/1mL/80cmP) de correio em chapa 

galvanizada seguindo o molde das já existentes. (4 caixas existentes que deverão 
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ser vistoriadas e reformadas se necessário e adaptadas na lateral do carro conforme 

disposição definida. 

3.10.5. Construção de 12 estruturas com altura entre 1,8m a 2,3m com nichos em 

MDF 15mm, ocupando a parte central do carro com frente para todos os lados,  

compartimentos com abertura de 30 x 30 cm e profundidade de 40 cm e acabamento 

em pintura acrílica marrom.  

3.10.6. 4 Escadas em tubo (2,30mH/80cmL) galvanizado com sistema de 

deslocamento funcional, com rodas;  

3.10.7. Estrutura esférica central (2,80mD) confeccionada em poliéster 90, 

emborrachado em base de PVC transparente e inflável que será fornecido por 

empresa contratada separadamente. 

3.10.8. Cartas cenográficas (envelopes em tamanhos grandes em várias cores, 

vazios em aproximadamente 300 unidades); 
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3.10.9. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.10.9.1. Linhas de led na base, entre 6 caixas de correio: 20m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Branca quente 3000K) 

3.10.9.2. Linha de led contornando cada caixa de correio: 50m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Vermelha) 

3.10.9.3. Linha de led na base dos nichos: 15m de fita led (Rolos de 5m de fita com 

300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Verde) 

3.10.9.4. Linha de led circundando estrutura de suporte da parte inflável: 30m de 

fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 

4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K) 

3.10.9.5. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 1000W 

3.10.9.6. Bateria: 1 bateria com capacidade de 150Ah 

3.10.9.7. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 36A, pelo 

menos 
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3.11. Carro Mesa Ceia: 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

Serão produzidas 04 peças iguais 

3.11.1. Base da mesa em tubo retangular de aço carbono medindo 60mm x 30mm x 

2 mm 

3.11.2. 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 giratórios com diâmetro da roda de 150mm com 

capacidade de carga de 100kg cada. 

3.11.3. Mesa com estrutura de tubo retangular de aço carbono 50mm x 30mm x 1 

mm com altura da mesa de 75cm em 4 tubos redondos de diâmetro de 45mm em 

aço carbono.  

3.11.4. Cobertura da base e da mesa em chapa MDF 18 mm 

3.11.5. Objetos cenográficos, dezesseis (16) pratos (40cmD), dezesseis (16) copos 

(30cmH/15cmD) trinta e dois (32) talheres (30cm/10cm), oito (8) castiçais 

(1mH/20cmD), um (1) peru (1mL/50cmH), um (1) pudim, (1mL/50cmH), um (1) bolo 

(1mL/50cmH), uma (1) salada (1mL/50cmH) todos deverão ser esculpidos em isopor 
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com acabamento em fibra de vidro e pintura acrílica; 
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3.11.6. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.11.6.1. Luz da chama das velas: 8 lâmpadas LED modelo vela efeito chama, 

220V, 3W, Base E27; (ou similar) 

3.11.6.2. Linha de led no contorno dos pratos principais: 6m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Branca quente 3000K) 

3.11.6.3. Inversores de energia: 4 inversores de energia com potência de saída 

150W 

3.11.6.4. Baterias: 4 baterias com capacidade de 45Ah 

3.11.6.5. Carregadores de bateria: 4 carregadores com corrente de carga 10A, pelo 

menos 
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3.12. Carro Árvore Dançante:  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.12.1. Composta por base treliçada e degraus. 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 

giratórios, revestidos em PU com dureza shore e capacidade de carga de 1200kg. 

Ferro fundido revestido com poliuretano diâmetro de 10 polegadas com rolamento 

esfera e placas de fixação; 

3.12.2. Base com diâmetro de 6mts e 80cm de altura com treliçado interno para 

sustentação da estrutura superior com 4 degraus superiores onde serão 

acomodadas 25 pessoas, sendo: 

3.12.2.1. 10 Pessoas no degrau de diâmetro 4,80 mts; 

3.12.2.2. Pessoas no degrau de diâmetro 3,60 mts; 

3.12.2.3. 05 Pessoas no degrau de diâmetro 2,40 mts; 

3.12.2.4. 03 Pessoas no degrau de diâmetro 1,20 mts; 

3.12.2.5. Cada degrau deverá ter guarda corpo com altura de 90 cm, com sistema 

de abertura para acesso. 
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3.12.3. Tubo central, em aço carbono, com diâmetro de 150 mm, com parede de 

1/8”, para apoio central dos treliçados dos degraus, com comprimento do tubo de 

5,50 mts e altura total do carro com base e rodas de 6,50 mts; 

3.12.4. Quadro interno treliçado com 4 x 4 mts e treliça em cruz para apoio da 

coluna central que suportará os degraus. 

3.12.5. Treliça externa da base com diâmetro de 6 mts x 80 cm altura, com tubos 

retangulares calandrados. 

3.12.6. Carro terá tração motorizada, com adaptação de motor, eixo, rodas, baterias 

e local com assento para condutor. 

3.12.7. Revestimento do piso em chapa compensado naval de espessura 15 mm 

com acabamento em carpete verde e vermelho conforme desenho ilustrativo; 

3.12.8. Acabamento lateral em espuma (12) doze volutas (1,50mC/80cmH/10cmP) 

confeccionadas em espuma com pintura dourada em base esmalte; 

3.12.9. Estrela confeccionada em isopor, com acabamento em fibra de vidro e 

pintura em base acrílica. 

3.12.10. Adaptação de escadas para acesso aos degraus superiores, observando, 

também, confecção da porta de acesso e  rota de fuga para a parte interna do carro 

próxima ao condutor do mesmo (conforme desenho anexo); 
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3.12.11. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.12.11.1. 2 linhas de led na base principal: 40m de fita led (Rolos de 5m de fita com 

300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Vermelha) 

3.12.11.2. 2 linhas de led nas volutas da base principal: 80m de cordão luminoso 

(Cordões de 5m com 96 LEDs, Branca quente 3000K, 220V, 15W, estático, isolação 

cristal) 

3.12.11.3. 2 linhas de led no primeiro degrau: 30m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Verde) 
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3.12.11.4. 1 linha de led nas volutas do primeiro degrau: 15m de cordão luminoso 

(Cordões de 5m com 96 LEDs, Branca quente 3000K, 220V, 15W, estático, isolação 

cristal) 

3.12.11.5. 1 linha de led contornando a estrela: 6m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 

3000K) 

3.12.11.6. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 1000W 

3.12.11.7. Bateria: 1 bateria com capacidade de 150Ah 

3.12.11.8. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.13. CARRO PÓRTICO: 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.13.1. Carro pórtico com base tridimensional com características do pórtico original, 

com estrutura metálica, dimensões conforme desenho (2 torres, telhado e passarela) 

sendo na parte superior do telhado uma passarela com 80 cm de largura onde 

passarão cantores, que serão suspensos através de um elevador em cada torre. O 
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carro possui 10 rodízios giratórios; 

3.13.2. Descritivo  estrutural das torres  do pórtico.  

3.13.3. Das bases das torres: 

3.13.4. As 2 torres são tridimensionalmente iguais em medidas e funções. 

3.13.5. Tendo a base estrutural em tubo retangular com reforço interno para fixação  

e instalação de elevador em ambas  torres com movimento simultâneo para cargas 

de 150 kg cada, e que terá deslocamento vertical de 2 m  com guias base com 

roldanas, seguindo as medidas de acordo com desenho. 

3.13.6. Terá acionamento por motor elétrico composto de caixa redutora /baterias 

estacionárias e sistema de cabos que farão a elevação pela base inferior do 

elevedor, guiado por roldanas ,conforme desenho esquemático. 

3.13.7. O elevador deverá seguir todas normas de segurança, travamento e 

bloqueio. Sistema de limitador de curso para 2 metros, assim como , proteção lateral  

assegurando os transportados (conforme desenho anexo). 

3.13.8. Ao elevador será adaptado colunas que farão a levação do telhado, 

conforme desenho, e também, o transporte dos cantores (conforme desenho anexo). 

3.13.9. A estrutura que conecta as 2 torres (telhado e passarela) será treliçada, 

formada pelo telhado  e passarela sobre telhado com 80 cm de largura  e guarda 

corpo (corrimão) com 90 cm de altura. Acesso e rota de fuga deverá ter abertura 

para fora. 

3.13.10. O pórtico será  empurrado internamente por 3 pessoas cada  torre , em 

movimento simultâneo e mais um guia pelo lado de fora para orientar  direção, em 

função disto, a base interna será vazada na área destinada às mesmas. Carro não 

motorizado. 

3.13.11. 10 rodízios giratórios  Diâmetro de  8 polegadas  x 3 polegadas largura (4 

un. cada torre e 2 na coluna central do pórtico , como apoio)  com rodas em ferro 

fundido , revestida em PU , com dureza shore adequada a carga  de 800 kg cada, 

com rolamentos e placa de fixação. Em 2 rodas será adaptado dispositivo  para fixar 

direcionamento da roda  durante o deslocamento para concentração. 
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Treliçado superior do pórtico  ,base do telhado. 

 

 



                       

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

 

3.13.12. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.13.12.1. Linhas de led em todos os contornos (arcos, janelas, sacadas, telhados, 

letreiro, brasão e chanfrados das paredes): 280m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 

3000K) 

3.13.12.2. Luzes internas nas torres móveis (refletor sobre cabeça): 2 refletores LED 

20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, Branca fria 6500K 

3.13.12.3. Luz direcional no túnel: 14m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 

LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca fria 6500K) 

3.13.12.4. Lançamento de papel picado: 2 máquinas de papel picado (Sky paper), 

220V, 1/2CV 

3.13.12.5.  

3.13.12.6. Inversores de energia: 2 inversores de energia com potência de saída 

700W, 1 inversor com potência de saída de 1000W e 1 inversor com potência de 
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saída 1200W 

3.13.12.7. Baterias: 2 baterias com capacidade de 100Ah e 2 baterias de 150Ah 

3.13.12.8. Carregadores de bateria: 4 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.14. Carro Saco de Brinquedos:  
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SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.14.1. Base tridimensional com diâmetro base inferior de 3 metros e base superior 

com diâmetro de 5 metros, com altura entre bases de 1,5m, com laterais em tubos 

levemente curvados para apoiar base inferior com a superior; 

3.14.2. Estrutura em tubos retangulares de aço carbono, e rodas com diâmetro de 1 

metro (calandrado), imitando rodas de carreta, confeccionadas em tubos de aço 

carbono 50 x 30 x 2mm, com raios em tubo quadrado 40 x 40 x 1,50mm aço 

carbono, revestidas com borracha e cubo central com rolamentos para acoplar eixo, 

sendo que as rodas dianteiras serão móveis; 

3.14.3. A estrutura deverá ter na sua base superior um alçapão que permita a troca 

de cenário, 2 arcos com diâmetro de 5 metros, confeccionados em tubos de alumino 

redondo com diâmetro externo de 20mm x 2mm de   parede para estruturar e apoiar 

o tecido que irá cobrir o carro na troca de cenário; 

3.14.4. Acabamento: 4 (quatro) Volutas (2,50m/60cm) estrutura laterais das rodas 

(paralamas) esculpidas em isopor, com acabamento em fibra de vidro com pintura 

esmalte dourada; 

3.14.5. Revestimento do carro saco de presente em tecido grosso aveludado; 

3.14.6. Base interna do carro em chapa compensado naval revestida com carpete 
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verde, com estrutura móvel giratória com alegoria nos 2 lados: estrutura imitando 

uma esteira de fábrica (1,20mH/1mL/1,80mP) com engrenagens 

(30cm,40cm,50,cm), canos (15cmL), luzes, válvulas (40cm), carrinho de brinquedo 

(40cm/70cmL/40cmP), esculpidos em isopor em fibra de vidro e pintura acrílica urso 

de pelúcia (70cmH/50cmL/50cmP/) fabricado em espuma ou comprado seguindo as 

especificações do projeto. 

3.14.7.  Segundo lado, estrutura imitando um escritório com escrivaninha 

(80cmL/1mL/1mP) com alegorias imitando máquina de escrever antiga, luminária 

esculpida (60cmH/40cmL/40cmP), cadeira (40cmH/40cmL/40cmP) em isopor com 

acabamento em fibra de vidro e pintura acrílica. Alegoria imitando papel desenrolado 

longo de material rígido (EVA) com acabamento em tinta acrílica imitando uma lista; 

3.14.8. O carro será motorizado, com motor elétrico, caixa, eixo e pneus, com 

assento para condutor. 

3.14.9. Além do fundo falso e estrutura para mudança de cenário, deverá ter porta 

de acesso e rota de fuga. 

3.14.10. A estrutura terá dois pisos: sendo o superior (diâm. 5m) para o cenário e 

mudanças e o piso inferior (diâm. 3 m) para abrigar os componentes que participarão 

das trocas, bem como o condutor. 

3.14.11. Esta alegoria se constitui em apenas uma peça (unidade) com dois 

cenários internos que se alternam entre si sobre uma base móvel, durante a subida 

e descida do tecido (manipulado pelos atores). 
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3.14.12. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.14.12.1. Linha de led nas volutas: 30m de cordão luminoso (Cordões de 5m com 

96 LEDs, Branca quente 3000K, 220V, 15W, estático, isolação cristal) 

3.14.12.2. Luzes dentro das máquinas: 4 cordões de 5m com 96 LEDs Coloridos de 

alto brilho, 220V, 15W, controle eletrônico de 8 funções, isolação Cristal 

3.14.12.3. Luz do abajur: 1 lâmpada LED bulbo, 220V, 3W, Base E27, Branca 

quente 3000K 

3.14.12.4. 2 pontos de spots: 2 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, 

IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.14.12.5. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 400W 

3.14.12.6. Bateria: 1 bateria com capacidade de 45Ah 

3.14.12.7. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 10A, pelo 

menos. 

3.15. Caixa Musical:  

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 
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3.15.1. Caixa Musical medidas: diâmetro de 1,3 metro x 1 metro de altura; pneu 

traseiro de carga 26 x 1.1/2 x 2; pneus dianteiros de carga com diâmetro de 20” x 2” 

x 1.3/4” (polegadas); roda livre de 20 dentes; pedal nylon reforçado; monobloco de 

45mm; movimento central 45mm com rolamento; capacidade de 200kg; garantia do 

produto de 6 meses na solda; quadro em aço; corrente grossa; aro traseiro 26” x 

1.1/2” de alumínio extra forte reforçado para carga; aros dianteiros 20” x 2” x 2” de 

alumínio extra forte reforçado para carga com raios duplos dianteiros e traseiros; 

canote de aço; selim sem molas; cubo traseiro de alumínio com rolamento reforçado; 

cubos dianteiros de aço com rolamentos reforço. 

3.15.2. Volutas serão 4 unidades decorativas das laterais do domo 

(1mC/50cmH/10cmP) confeccionadas em espuma com acabamento em tinta 

dourada esmalte, borboleta de dar corda (50cmH/70cmD) confeccionada em isopor 

com acabamento em fibra de vidro com pintura dourada esmalte. 8 volutas da base 

(1mH/50cmL/10cmP) confeccionadas em isopor acabamento em fibra de vidro com 

pintura dourada esmalte. 

3.15.3. Detalhes da caixa externa e interno móvel: estrutura tridimensional da caixa 

em tubo metálico com diâmetro 1,3 metros e altura de 1 metro. A estrutura interna 

móvel giratória, consiste em eixo com coroa e sem fim para transmissão do 

movimento a partir do eixo dianteiro. A base giratória estará apoiada na estrutura fixa 

externa com roletes entre as partes que possibilitem o giro livre da mesma, que terá 

uma bailarina sobre a plataforma giratória.  
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3.15.4. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.15.4.1. 2 linhas de led circundando a base: 9m de fita led (Rolos de 5m de fita 

com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 

3000K) 

3.15.4.2. Linhas de led contornando os detalhes da caixa: 14m de fita led (Rolos de 

5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, 

Branca quente 3000K) 

3.15.4.3. Linha de led nas volutas do teto: 25m de cordão luminoso (Cordões de 

5m com 96 LEDs, Branca quente 3000K, 220V, 15W, estático, isolação cristal) 

3.15.4.4. Luz interna no teto (sobre cabeça): 1 refletor LED 10W, 220V, 900lm, 

Abertura 120°, IP65, Branca quente 2700K 

3.15.4.5. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 500W 

3.15.4.6. Bateria: 1 bateria com capacidade de 45Ah 

3.15.4.7. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 10A, pelo 

menos 

3.16. Carro Presépio:  
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SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.16.1. Serão 2 (dois) Carros em estrutura tridimensional metálica com dimensões 

de base com 2,5 metros x 2,5 metros x 30 centímetros de altura; suporte para 

montagem cenário, com 40 x 40 cm e 3 metros de altura, com suporte para 

empurrador. Composto por 2 rodízios fixos e 2 rodízios giratórios com diâmetro de 4 

polegadas e capacidade de 100 kg com rolamento e base de fixação sendo: 

3.16.2. Carro com Coluna romana: 1 Árvore cenográfica confeccionada em ferro 

com revestimento em espuma (2mH/1, 60cmD) com folhas em EVA verde, base em 

isopor esculpido imitando irregularidades do solo em aclive, revestido com grama 

sintética e pintura artística imitando pedras; 1 caixa de frutas (1mH/70cmL/1mP), 1 

ânfora (1,40cmH/70cmD), pedaço de parede (1,20cmH/1mL) e coluna romana 

(1,50cmH/50cmD)  esculpidas em isopor, com acabamento em fibra de vidro e 

pintura artística imitando madeira, argila, reboco e mármore; arvore cenográfica 

confeccionada em espuma, com folhas em EVA verde, acabamento em pintura 

artística imitando casca de arvore em base acrílica. 

3.16.3.  Carro com a Casa: em revestimento de tecido com aplicação de tijolos e 

telhas em espuma e acabamento em pintura artística com base acrílica. 1 Barril 

(1,10mH/80cmD) e 1 caixa de frutas (1mH/70cmL/1mP) em isopor imitando madeira 

com pintura artística em base acrílica. 2 Árvores cenográfica confeccionadas em 

ferro com revestimento em espuma (2mH/1,60cmL,60cmP) com folhas em EVA 

verde, acabamento em pintura artística imitando casca de arvore em base acrílica.  

3.16.4. Manjedoura: carro com estrutura tridimensional metálica, com diâmetro de 3 

metros x 30 cm de altura. A base do carro terá elevação de 1,8 metros, através de 

plataforma pantográfica com acionamento hidráulico acoplado. Com suporte para 

empurrador. Base em MDF 18mm com revestimento em grama artificial. Bordas 

confeccionadas em isopor imitando pedras com pintura artística e acabamento em 

base acrílica. Manjedoura (80cmH/70cmL/90cmP) confeccionada em isopor imitando 

madeira com acabamento artístico em base acrílica, revestida com palha natural, 

composto por pessoas; 

3.16.5. Decoração da parte inferior, 8 volutas (80cmH/40cmL/10cmP) confeccionada 

em isopor com acabamento em fibra de vidro e pintura esmalte dourada e detalhes 
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da parte superior 4 volutas (1mH/65cmL/10cmP) confeccionadas em espuma, com 

acabamento em tinta esmalte dourada. 
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3.16.6. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA  

3.16.6.1. José e Maria: 2 refletores LED 20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, 

Branca fria 6500K 

3.16.6.2. Manjedoura: 1 cordão de 5m com 96 LEDs, Branca fria 6500K, 220V, 

15W, controle eletrônico de 8 funções, isolação cristal 
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3.16.6.3. Coluna: 3 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base 

E27, Branca fria 6500K 

3.16.6.4. Torre: 3 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base 

E27, Branca fria 6500K 

3.16.6.5.   

3.16.6.6. Inversor de energia: 1 inversor de energia com potência de saída 300W 

3.16.6.7. Bateria: 1 bateria com capacidade de 45Ah 

3.16.6.8. Carregador de bateria: 1 carregador com corrente de carga 10A, pelo 

menos. 

3.17. Carro Trenó do Papai Noel: Base existente, (estrutura existente no acervo) 

devendo passar por revisão e manutenção estrutural. A base receberá nova 

cenografia. 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.17.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise 

pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e substituição do 
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conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria, nivelamento e reforços 

estruturais, a fim de garantir que a base não ofereça riscos na montagem e 

utilização; 

3.17.2. Base tridimensional com 9 metros de comprimento, 3,1 metros de largura e 

1,1 metros de altura; base já existente necessitando de ajustes estruturais como 

cortes e aplicação de novas estruturas metálicas ajustando-se ao novo projeto. 

Rodízios existentes serão substituídos atendendo as novas cargas. 

3.17.3. Adaptação para motorização, incluindo dois (02) sistemas de motores 

elétricos, caixa redutora, eixo e rodas e espaço para condutor.  

3.17.4. Revestimento da base feita em espuma e isopor imitando montanhas 

nevadas, sendo 5 unidades com 2mH/1,40mD, 5 unidades com 1,50mH/80cmD, 5 

unidades com 1,20mH/60cmD, vales (tamanhos variados), 30 pinheiros com 

70cmH/40cmD, com acabamento em pintura acrílica. 

3.17.5. Cidade miniatura, usar 20 casas de MDF já existentes no acervo, 

reformando-as e confeccionando 10 novas seguindo padrão das casas existentes 

com 30cmH/25cmL/20cmP, com acabamento em pintura artística em base acrílica. 

3.17.6. Confecção de arreios (1mC/90cmL) individuais para cada rena em espuma, 

com acabamento em tinta esmalte dourada; 

3.17.7. Trenó precisará de uma reforma e pintura mudando textura existentes 

ásperas para lisas, com uso de massa acrílica ou automotiva, dependendo da 

necessidade do local; 

3.17.8. Saco de presentes, reforma ou substituição do tecido, corda, caixa de 

presentes e brinquedos (tamanho variado), dependendo da necessidade de cada 

item; 
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3.17.9. ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.17.9.1. Base: Iluminação interna nas casas, postes e nos pinheiros intermitente: 

15 lâmpadas LED bulbo, 220V, 3W, Base E27, Branca quente 3000K 

3.17.9.2. E 15 lâmpadas LED bulbo, 220V, 1W, Base E27, Branca quente 3000K 

3.17.9.3. E 5 cordões de 5m com 96 LEDs, Branca fria 6500K, 220V, 15W, controle 

eletrônico de 8 funções, isolação cristal 

3.17.9.4. 8 pontos de spots nas montanhas: 8 spots LED PAR 30, 220V, 11W, 

900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, Branca fria 6500K 

3.17.9.5. Nas renas: Linhas de led circulando o desenho dos arreios, uma luz no 

nariz da rena principal, e uma mangueira de led passando por todas as renas até o 

trenó, com rédeas: 60m de fita led (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K) 

3.17.9.6. E 1 lâmpada LED bulbo 7W, 220V, Base E27, Vermelha 

3.17.9.7. E 30m de corda (mangueira) de LED, 220V, 7,2W/m, IP67, Branca quente 

3000K 

3.17.9.8. No trenó: linhas de led circulando as volutas douradas e nas partes em 
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vermelho: 20m de cordão luminoso (Cordões de 5m com 96 LEDs, Branca quente 

3000K, 220V, 15W, estático, isolação cristal) 

3.17.9.9. E 20m de cordão luminoso (Cordões de 5m com 96 LEDs, Vermelha de 

alto brilho, 220V, 15W, estático, isolação cristal) 

3.17.9.10.  

3.17.9.11. Inversores de energia: 2 inversores de energia com potência de saída 

700W 

3.17.9.12. Baterias: 2 baterias com capacidade de 100Ah 

3.17.9.13. Carregadores de bateria: 2 carregadores com corrente de carga 36A, pelo 

menos 

3.18. Bicicleta Piano: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 

SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E 

ACABAMENTOS 

3.18.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada 

análise pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibragens e conjunto de 

rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que 

a base não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.18.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores. Quando as cores da cenografia existente precisarem 

de alteração, as tonalidades devem ser aprovadas pela direção artística. 
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3.19. Carros Patrocinadores: 07 elementos existentes no acervo conforme 

imagem ilustrativa abaixo. 
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3.19.1. Para utilização dos elementos existentes no acervo, deverá ser realizada 

análise pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibragem e conjunto de 

rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que 

a base não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.19.2. Estes elementos cenográficos deverão receber nova pintura artística, cuja 

combinação de cores será definida e informada pela direção artística do evento. 

3.19.3. Confeccionar sete (7) cabeças de gnomos com mãos 

(2mH/1,70cmL/1,70cmP) em espuma com estrutura de arame e acabamento com 

pintura artística base acrílica. 
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3.20. CARRO PATINAÇÃO: 

 

3.20.1. Estrutura tridimensional em tubos retangulares de aço carbono, medindo 

11mts de comprimento, 6 mts de largura e 80cm de altura. Estruturas treliçadas com 

distanciamento de 1 metro de distância no sentido longitudinal e transversal. 

3.20.2. Composta por 2 rodízios fixos com diâmetro de 10 polegadas e 3 polegadas 

largura, com rodas em ferro fundido, revestidas em PU, com dureza shore 

correspondente a carga de 1000kg cada, com rolamentos e placa de fixação. 

3.20.3. A estrutura deverá ter adaptação para sistema de motorização elétrica, com 

compartimento para motor elétrico, caixa redutora, eixo e rodas e assento para 

condutor, de acordo com projeto posteriormente apresentado, tendo ainda, porta de 

acesso e fuga. 

3.20.4.  

3.20.5. A estrutura externa lateral deverá ter treliças de tubo retangular com 60 x 40 

x 2 mm espessura de parede, tendo as demais treliças internas de tubos 

retangulares de 50 x 30 x 2 mm de parede. 

3.20.6. O suporteamento para adaptação dos rodízios fixos e giratórios será nos 

cantos e reforçado com mão francesa. Toda base superior será revestida de chapa 

de compensado naval de 15mm para assentamento das chapas de patinação. 

3.20.7. Pista composta por lâminas ecológicas de polietileno (semelhante ao nylon) 

de alta densidade molecular. Produzida com processo autolubrificante para melhor 
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nível de deslizamento, sendo assim próprias para uso em patinação artística. Será 

composta por 33 placas medindo 0.96m x 1,96m x 20mm de espessura, totalizando 

uma área útil de 66m². Deverá possuir também cerca de proteção em seu entorno, 

medindo 34 metros lineares por 1,20m de altura. Em alumínio estrutural e fibra de 

vidro de alto impacto. 

3.20.8.  Acabamento: 

3.20.8.1. 6 Postes de iluminação (1,70m) estilo colonial. 

3.20.8.2. Acabamento lateral, em tecido natural com pintura imitando pedras com 

pintura em  base acrílica. 
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3.21. Outros Elementos: 

3.21.1. Máquinas de Neve: ao final das apresentações do Desfile de Natal, o trenó 

do Papai Noel percorre a avenida com um efeito de neve artificial que 

posteriormente, torna-se um dos grandes momentos de diversão para o público. 

Para isso, faz-se necessária a instalação das máquinas de projeção de neve na 

estrutura metálica da cobertura onde ocorre o espetáculo. 
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3.21.1.1. Locação, instalação, operação e abastecimento de 60 (sessenta) 

máquinas de neve 1200W/220V (em todos os shows), instaladas de comum acordo 

com a direção artística. Deverá ser previsto o reabastecimento das mesmas a cada 

espetáculo com fluído próprio para máquinas de neve para que não ocorram falhas 

na projeção de neve durante as apresentações. A utilização destas máquinas 

ocorrera ao final do espetáculo sendo prevista a projeção de neve durante 

aproximadamente 30 minutos por apresentação. 

3.21.1.2. O serviço de fixação destes equipamentos na estrutura metálica deverá 

ser executado por profissional habilitado mediante elaboração de laudo das 

estruturas metálicas e dos sistemas de fixação à cobertura a ser realizado por 

engenheiro responsável técnico, incluindo, indispensavelmente, a emissão de 

anotação de responsabilidade técnica (ART); 

3.21.2. Máquinas de Papel Picado: Deverão ser instaladas pequenas máquinas de 

papel picado branco com dimensão de 3cm x 3cm; 
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3.21.2.1. Locação de 20 (vinte) máquinas de papel picado Sky Paper Mini ½ CV 

Bivolt. As máquinas deverão ser abastecidas a cada apresentação, durante toda a 

temporada do evento, com papel picado de cor branco, que será projetado durante 

aproximadamente 5 minutos por apresentação. 

3.21.2.2. Confeccionar papel picado branco de 3cm x 3cm na quantidade de 125kg, 

sendo 5kg por espetáculo. 

3.21.3. Ventiladores: Locação de oito (08) ventiladores de parede com (um) 1 

metro de diâmetro cada, bivolt na cor preta. 

 

3.21.4. Kombi de Natal: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 

3.21.4.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada 

análise pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 
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manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de 

rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que 

a base não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.21.4.2. O carro deverá receber manutenção mecânica e remoção do cambão 

para empurradores para que possa ser conduzido por motorista, dispensando a 

necessidade de empurradores; 

3.21.4.3. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores.  

 

3.21.5. Trem Natalino: Base existente, (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural. A base receberá nova cenografia com 

pintura nova a base se esmalte conforme Pantone, 20 metros lineares de festão 

verde. 
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3.21.5.1. Revisão geral na parte estrutural mecânica, devendo observar as 

condições das rodas, motor, freio e suspensão. 

3.21.5.2. Revestimento em MDF, com detalhes em espuma e isopor, arranjos 

natalinos (festões, bolas, luzes) conforme desenho ilustrativo.  

3.21.5.3. Acabamento em pintura acrílica. 

3.22. Informações complementares:   

3.2.1 Projeto de Aéreos e Automação dos Carros: Contratação de empresa 

especializada em efeitos verticais e automação de espetáculos. Serviços de locação 

e serviços de mão de obra especializada para montagem, operação e treinamento 

de segurança das pessoas envolvidas em efeitos aéreos de voo, descidas de rapel, 

movimentação aérea por suspensão, ancoragem de todo equipamento destinado a 

coreografia aérea, elaboração do projeto, base estrutural de (03) três carros 

alegóricos aéreos com a finalidade de transportar objetos cênicos e pessoas no 

sentido longitudinal do desfile, o sistema montado para isso deve possuir 140 metros 

de comprimento e capacidade de carga de 7KN mais margem de segurança de 3x 

no mínimo, a velocidade de deslocamento longitudinal deve ser de zero a um minuto 

e trinta segundos ,ou menos, para atravessar todo seu comprimento e a razão de 

subida de zero até 18m/min ou mais. A operação deve ser feita por profissionais da 

área de efeitos especiais e os movimentos devem ser realizados de forma suave, 

sem trancos, conforme as coreografias desenvolvidas pelos diretores artísticos, 

dentro das características de carga e velocidade aqui especificadas. Automação de 
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(12) doze carros alegóricos de grande porte, com deslocamento na pista do desfile. 

Consiste em automação com motores elétricos, caixa redutora, eixos, rodas 

pneumáticas, volante, bem como todos os componentes necessários para ativação 

deste sistema. Conversores, inversores, baterias estacionárias, comandos de 

acionamento do sistema de ignição, deslocamento, controle de velocidade e 

frenagem. 

3.2.2 Realizar o transporte, instalação e desmontagem de todos os equipamentos 

solicitados;  

3.2.3 Manter suporte de 04 (quatro) profissionais técnicos durante todo o período 

do Evento e ensaios, incluindo todas as despesas necessárias;  

3.2.4 Todos os equipamentos devem estar instalados e prontos para uso no início 

do dia 06/10/2019, ou seja, montagem e operação do sistema aéreo, treinamento 

para todos os envolvidos nas coreografias aéreas sobre o uso dos equipamentos, 

bem como todo equipamento necessário para realização do trabalho proposto;  

3.2.5 Para realização dos serviços serão necessários os seguintes equipamentos:  

3.2.6 Cabos, trilhos, guinchos (talha elétrica com sistema de controle de velocidade 

em deslocamento nos trilhos), cintos de segurança, cordas, mosquetes, freios, 

suporte, ancoragens, ART e laudo de segurança correspondente a estrutura 

montada; 

3.2.7 Todos os materiais deverão ser conferidos antes de cada espetáculo e/ou 

ensaios em forma de check-list, em todas as ancoragens e movimentos; 

3.2.8 Todo material utilizado pelos atores deverá ser recolhido, seus nós desfeitos, 

conferidos e guardados de forma apropriada para o próximo espetáculo; 

3.2.9 Todo conjunto de cabos deverão ser substituídos a cada 20 horas conforme 

NBR ISO 4309.  
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3.23. Iluminação: A iluminação dos carros obedece a esta norma, servirá para 

reforçar esta lógica durante o desfile, particularizando cada momento com sua cor 

predominante, a ideia é que os temas se distingam claramente no desenvolvimento 

do desfile, que exista uma mudança nas cores das alegorias e particularmente na 

LUZ. Os equipamentos listados no memorial descritivo estabelecem uma mudança 

significativa na elaboração da iluminação do Grande Desfile, na medida em que se 

estudaram os melhores efeitos entre dois critérios, sendo a iluminação da cena dos 

atores nos carros, e a iluminação das alegorias dos carros, Iluminação e efeitos 

acontecem simultaneamente e particularizam os carros. Estes equipamentos foram 

listados para que se produzam a partir deles a confecção de festões de luzes com 

efeito iridescente em cada cor, sendo elas as cores Vermelho, Verde e Âmbar ou 

Amarelo. Serão produzidos festões numa proporção de pontos de LEDs a dois por 

um, ou seja, para cada dois pontos de luz de uma cor referente a um tema, junto 

teremos um ponto na cor branca piscando, o que pretende gerar ao mesmo tempo 

uma massa de cor com um efeito iridescente dessa cor, na medida em que o brilho 

fugaz do LED branco funcionará como um brilho extra da própria cor em destaque.  

3.2.10 Iluminação Geral: Estes equipamentos estarão fazendo a base da iluminação 

dos carros, mostrando seus volumes, entram como reforço dos tons de cada 

sentimento do desfile. Particularizam em alguns dos carros as cenas que neles 

ocorrem. Para isto foi pensado os PAR 30 e 20 LED que são “lâmpadas” que 

dependendo do seu grau abrem ou fecham o foco possibilitando que em alguns 
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casos, como a luz exige, uma amplidão de foco de luz ou noutros casos a 

particularização de algum detalhe. Para cada carro foram dimensionadas quantidade 

diferente desses equipamentos no interesse de iluminar de forma muito particular 

com luz e sombras, permitindo assim remeter o imaginário do público ao tema 

proposto. 

3.24. Foram feitas sugestões estratégicas para eventual substituição de itens em 

carros específicos, com a sugestão do uso de equipamentos DMX, alguns pré-

programados, mas com necessidade de energia elétrica, e outros com bateria 

própria e controle wireless, fazendo uso destes equipamentos o “retorno visual” é 

superior ao equipamento convencional proposto no descritivo. 

3.25. Após estabelecimento da empresa contratada, será programado um 

calendário de visitas técnicas e cronograma de montagem destes efeitos que devem 

ser feitos ao longo da construção dos carros. 

3.26. Este memorial descritivo da iluminação dos carros do Desfile não traz a 

especificação da base de fonte elétrica e sua montagem, para tanto deveremos 

aproveitar o que for possível do material de acervo e, na falta ou incompatibilidade 

dos geradores, baterias, chaves conversoras, materiais elétricos, fiações e 

componentes existentes no acervo, será de responsabilidade da contratada a 

compra dos materiais e equipamentos para substituição. 

3.27. A utilização de materiais e/ou instalação de equipamentos deverá seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3.28. 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 previamente comunicados ao fiscal do contrato, que em 

contato com o responsável direto pela produção da cenografia e direção artística do 

espetáculo, decidirão acerca da substituição por de igual qualidade e/ou aparência. 

3.29. As bases devem possuir elementos de apoio para empurradores na dimensão 

suficiente para deslocamento conforme carga total do elemento cenográfico. 

3.30. As bases devem possuir compartimentos para instalação de geradores, 

baterias e extintores de incêndio conforme projeto elétrico e PPCI. 

3.31. Todos os revestimentos de madeira dos carros alegóricos deverão receber 
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tratamento contra infiltrações, permitindo que possam ficar expostos à eventuais 

intempéries climáticas no período de concentração dos espetáculos sem risco de 

deformação ou fragilização de suas superfícies; Para as forrações das bases 

estruturais que venham a receber revestimentos sintéticos, sugere-se, na busca 

deste resultado, a substituição do MDF por compensado naval, desde que nas 

mesmas espessuras propostas nas especificações construtivas do elemento. 

3.32. As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a serem 

utilizadas, deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela CONTRATADA. 

3.33. Atentar para a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários 

equipamentos ligados a um mesmo ponto de energia. Caso o disjuntor não atenda à 

potência necessária para as atividades a CONTRATADA deverá solicitar o aumento 

de carga à CONTRATANTE. 

3.34. Somente eletricistas qualificados e habilitados deverão realizar instalações ou 

solicitações de demandas extras de energia elétrica à CONTRATANTE. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 

4.2. Permitir livre acesso da Contratada nos locais indicados para a prestação de 

serviços; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Submeter todos os itens à aprovação previa da direção artística; 

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

ajustes técnicos propostos pelo fiscal do contrato em conjunto com a direção 

artística do evento; 

5.3. Todas as estruturas metálicas (chassis), madeiramentos e rodados deverão 

passar por conferência estrutural a ser realizada por engenheiro da contratada, que 

emitirá laudo e anotação de responsabilidade técnica (ART), assegurando que as 

mesmas não oferecem risco à montagem e utilização. 

5.4. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução descrita 

no presente edital e memorial descritivo; 
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5.5. Acompanhar todos os ensaios e espetáculos prestando os eventuais serviços 

de ajustes e manutenções, sempre que necessário; 

5.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos carros, para sua montagem e todos os 

materiais necessários à execução do serviço; 

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

para a perfeita realização dos serviços; 

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

execução dos serviços, bem como a imediata substituição dos profissionais nos 

casos de ausência ou não correspondência das funções pretendidas com a 

contratação; 

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

EPIs (equipamentos de proteção individual) aos funcionários, recolher encargos 

sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando necessária e quaisquer 

despesas referentes aos funcionários que trabalharem na mesma. 

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

contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, incluindo 

salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e 

quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 

pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada denunciação a lide e 

chamamento ao processo; 

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

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

serviços; 

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

bem-estar geral e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos, repudiando 

atos de agressão física e moral, afastando, se necessário, os profissionais que as 

provocarem; 

5.14. Qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com a direção 

artística e o fiscal do contrato nomeado pela Gramadotur para acompanhar a 

execução destes serviços. 

5.15. Apresentar laudos conclusivos de estabilidade estrutural com especificações 

para suportar esforços solicitantes permanentes de torção e flexão com visitas 
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periódicas durante a realização de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e 

entrega de laudo após a entrega dos serviços ao fiscal do contrato em conjunto com 

a Direção Artística do Evento. 

5.16. Todos os materiais necessários para a execução da montagem das estruturas 

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

de montagem e desmontagem e todo suporte necessário para esta equipe, incluindo 

o aluguel de guindastes e plataformas elevatórias, caso necessário. 

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

acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas citadas, durante 

todo evento. 

5.18.  A empresa contratada deverá ser responsável por quaisquer manutenções 

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

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

apresentações. 

5.19.  Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada por 

responsável do laudo de capacidade de carga máxima das estruturas dos carros 

alegóricos, bem como dos equipamentos que serão instalados para as 

apresentações. 

5.20.  Apresentar projeto executivo do sistema de iluminação dos elementos 

cenográficos, que atenda as normas vigentes. No caso do uso de baterias com 

inversoras, determinar capacidade e quantidade de baterias, tipo e descrição das 

inversoras. No caso do uso de geradores, apresentar laudo de impacto da emissão 

de gases, considerando a área da cobertura e o público presente em cada desfile, 

bem como, as soluções adotadas para redução desses gases poluentes, com a 

respectiva ART do responsável técnico. 

5.21.  Os equipamentos descritos devem ficar acessíveis para remoção em caso de 

eventuais manutenções ou abastecimento, porém invisíveis ao público durante as 

apresentações. 

5.22.  Fornecer gratuitamente, bem como orientar e fiscalizar o uso dos EPI’s 

durante a execução dos serviços, entendendo-se como equipamentos básicos para 

esta função: capacete, botina de segurança, EPI’s especiais de acordo com os 

riscos da atividade, cintos de segurança para os trabalhos em altura com riscos de 
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queda, conjunto de EPI´s específicos para solda elétrica e oxiacetileno quando da 

execução destes serviços, luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou 

cortantes, luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas, luvas de borracha 

isolantes específicas para serviços em circuitos elétricos energizados, óculos de 

segurança e/ou protetor ou facial nos serviços onde haja risco de projeção de 

fragmentos, protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 

decibéis, dentre outros. 

5.23.  Os elementos cenográficos que possuírem estruturas decorativas com 

dimensões superiores à porta de saída do pavilhão deverão contar com projeto 

construtivo modular que permita que possam ser desmontadas para acesso à área 

de concentração do desfile. 

5.24.  Caso a modulação do projeto exija equipamentos de elevação, muncks ou 

qualquer outro equipamento para executar a montagem e desmontagem no ato de 

montagem da concentração, o fornecimento desses equipamentos serão de 

responsabilidade da contratada. 

5.25.  Manter no local do evento 01 (um) coordenador técnico e equipe em número 

suficiente para eventuais manutenções estruturais, artísticas, mecânicas e elétricas, 

bem como para deslocamento de todos os elementos cenográficos para o espaço de 

concentração, em horário e ordenação dos elementos a ser orientada pela 

coordenação de produção do espetáculo, incluindo a guarda e revisão dos 

elementos cenográficos após as apresentações. 

5.26.  A contratada será responsável pela limpeza e organização dos espaços de 

trabalho, bem como pelo recolhimento e descarte de dejetos químicos e poluentes 

respeitando as normas da legislação ambiental; 

5.27.  Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser 

entregue totalmente limpo, livre de entulhos e 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. 

5.28.  A pós-produção da cenografia deverá ocorrer após a realização do último 

espetáculo que acontecerá no dia 12 de janeiro de 2020, tendo por data limite para 

esta etapa o dia 31 de janeiro de 2020, devendo todos os elementos serem limpos, 

identificados, devidamente acondicionados e armazenados em locais definidos pelo 
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fiscal do contrato. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO: 

6.1. Imediatamente após a contratação, a empresa contratada deverá agendar 

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

sobre espaços para a montagem e questões técnicas pertinentes a viabilização da 

perfeita harmonia com o ambiente, camarins, espaços e dinâmicas de produção e 

operação do espetáculo, além de estudo do local de montagem em relação aos 

ângulos de visibilidade e acesso para o público, incluindo ajustes que poderão ser 

sugeridos pela direção artística. 

6.2. Entrega de tudo montado e em funcionamento: 06/10/2019 

6.3. Entrada de equipamentos de sonorização e iluminação: 07/10/2019 

6.4. Ensaios: 14/10/2019 à 26/10/2019 

6.5. Estreia do espetáculo: 27/10/2018 

6.6. Evento: 24/10/2019 à 12/01/2020 

6.7. Desmontagem: 13/01/2020 à 31/01/2020 

6.8. Todos os serviços de produção cenográfica de carros, elementos de 

composição, iluminação e efeitos propostos devem estar concluídos até a data 

máxima de 14 de outubro de 2019, para testes e ensaios gerais. 

6.9. O perímetro de trabalho deve ser isolado com fitas zebradas, cordas, cones, 

placas e sinalização sempre que a atividade exigir, só permitindo a entrada de 

funcionários credenciados e relacionados à execução do serviço. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Davi de Souza 


