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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2019 

ANEXO 06 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, ajustes, 

manutenção e reforma de adereços e elementos de composição para o 

espetáculo “Desfile de Natal e Parada de Natal”, integrante da programação do 

evento Natal Luz de Gramado, 34ª edição, a se realizar de 24/10/2019 a 

12/01/2020, na cidade de Gramado – RS. 

 

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 no município de 

Gramado fomentam o turismo durante os períodos em que acontecem, 

destacando-se na importância do setor turístico na cidade. Na programação do 

Natal Luz, realizam-se três principais espetáculos, sendo um deles o 

espetáculo “Desfile de Natal”, que acontece no Centro de Eventos 

Expogramado. Para a perfeita realização deste evento é necessária 

contratação de empresa especializada para realização de confecção e 

manutenção de adereços utilizados neste espetáculo.  

 

3. DOS SERVIÇOS: 

3.1. Serviços de confecção e manutenção de adereços e elementos de composição 

para o Desfile de Natal, incluindo a pré-produção, produção e pós-produção, 

nos termos exigidos no Apêndice I, bem como a manutenção e 

acompanhamento dos elementos, nos espetáculos; 

3.2. A colocação de matérias e/ou instalação, deverão seguir as indicações e 

procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  
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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. Prestar os serviços de confecção e manutenção de adereços e elementos de 

composição para o espetáculo “Desfile de Natal”, integrante do evento, Natal 

Luz de Gramado 34ª edição, devendo consultar a Gramadotur e a Direção 

Artística do evento para aprovação dos serviços; 

5.2. Fornecer todos os materiais necessários a produção e execução dos serviços, 

inclusive transporte dos materiais confeccionados ao local indicado; 

5.3. Responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para 

execução dos serviços descritos neste Projeto Básico; 

5.4. Deverá disponibilizar local próprio para execução dos serviços objeto deste 

projeto básico; 

5.5. Acompanhamento nas saídas e chegadas dos espetáculos com 02 (duas) 

pessoas, no mínimo, a fim de garantir o bom funcionamento dos serviços de 

manutenção para o Desfile de Natal;  

5.6. Coordenar todas as equipes ao fiel cumprimento deste Projeto; 

5.7. Responsabilizar-se pelo zelo de todo patrimônio público utilizado na execução; 

5.8. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção aos profissionais por 

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

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

quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Projeto Básico; 

5.9.  Disponibilizar rodas, rolamento e freios para os patins conforme necessidades; 

5.10. Manter um ambiente de ordem e respeito nos locais de ensaios, promovendo o 

bem-estar geral e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos nesta 
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produção, repudiando atos de agressão física e moral e se necessário 

afastando os elementos que os provocaram. 

5.11. A Contratada deverá apresentar todos os adereços para aprovação da 

Autarquia, junto ao fiscal do contrato e a Direção Artística do Natal Luz.  

5.12. Apresentar relatório final com fotos e descritivo de cada elemento 

separadamente até 30 (trinta) dias após o evento. 

5.13. Guardar os objetos que serão utilizados nos espetáculos em local determinado 

pela contratante; devidamente higienizados e embalados. Assim preservando o 

material, cuidar no transporte do mesmo para não quebrar, amassar e rasgar. 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. A Contratada estará sob supervisão da Gramadotur, acompanhada da Direção 

de Produção do evento, devendo a ela se reportar para parecer de aprovação, 

realizando as adequações necessárias solicitadas, sem quaisquer ônus 

adicionais; 

6.2. A Gramadotur é a titular dos Direitos Autorais de todo trabalho realizado, que 

fica inserido no patrimônio cultural do evento, nada podendo exigir a contratada 

além do ajustado, onde as inovações feitas no espetáculo a tornam obra 

derivada, onde não constitui criação intelectual nova e sim transformação da 

obra original, com base na Lei Federal n. 9.610/98, Constituição Estadual, art. 

7, XI e Lei Orgânica do Município, art. 101 e ss. 

6.3. A prestação de serviços iniciará na data de assinatura do termo contratual, 

encerrando-se em 12 de fevereiro de 2020, após o qual será rescindido 

automaticamente sem necessidade de aviso, notificação judicial ou 

extrajudicial. 

6.4. Os serviços deverão ser prestados de forma que a entrega aconteça em data 

máxima fixada para 10 de outubro de 2019. 

6.5. O Servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Cristiane Taborda  
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APÊNDICE I 

DESCRITIVO DE ADEREÇOS A SEREM EXECUTADOS OU REFORMADOS 

PARA O ESPETÁCULO “DESFILE DE NATAL – A MAGIA DO NOEL” 

 

PRÓLOGO  

1. Coroa Reis Magos 1 – Quantidade três (03). Reforma    

1.1. Adereço de cabeça: Reforma de três (03) coroas dos reis magos. 

1.2. Aplicar: Trocar tecidos que estiver em mau estado, trocar gregas, costurar 

pedrarias soltas e trocar as que estiverem faltando ou em mau estado. 

     

1.3. Reformar uma (01) Coroa para anjo aéreo, pedrarias, flores, pinturas, trocar 

elásticos e tecidos em geral, foto abaixo. 
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1.4. Anjos patinadores. Confeccionar dez (10) tiaras de arame forrada de galão 

metalizado com aplicação de pedrarias. 

 

2. Cajado pastores – Quantidade seis (06). Reforma. 

2.1. Repintar haste de metal com voluta.   

 

3. Lampiões Rústicos: Quantidade oito (08). 

3.1. Comprar, tamanho 40x20cm. Material latão ou galvanizado, tem que ter 

aspecto de envelhecido, e haste para manuseio. 
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4. Presentes dos Reis Magos – Quantidade três (03) (reforma e manutenção); 

4.1. Restauro e pintura dos presentes cenográficos. 

4.2.  Caixa (colocar iluminação de led, interna para refletir o ouro).  

4.3.  Incensário.  

4.4.  Ânfora. 

     

5. Harpas cenográficas: Confeccionar (nove) 09 unidades de Harpas de MDF 

conforme cor e desenho anexo, medindo 50x70cm. 

 

6. Ovelhas de pelego: Confeccionar dez (10) ovelhas de pelego medindo 60x40 

cm conforme modelo abaixo.  
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7. São Nicolau adereços:  

7.1. Uma (01) coroa de espuma ou E.V.A com cordão dourado nas cores dourada e 

branca, cajado parecendo um galho de árvore antigo de 2,20cm, feito de ferro 

revestido de isopor fibrado e pintura acrílica e saco feito de palha ou juta, todos 

a serem confeccionados: Ver foto abaixo. 
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8. Ala seres da Floresta. 

8.1. Confeccionar quinze (15) cabeças de gnomos rústicos com estrutura de 

espuma aramada forrada de tecido e festão aramado verde com aplicação de 

orelhas. Nas cores verde e marrom com uma bolinha marrom de Natal na 

ponta. 

 

8.2. Fadas: Confeccionar quatro (04) cabeças de flor, nas cores Lilás e Verde 

Confeccionar com estrutura de espuma aramada forrada de tecido, quatro (04) 

pares de asas de folhas com estrutura de espuma aramada forrada de tecido, 

com estrutura para colocar nas costas. 
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8.3. Elfos: Quantidade: Confeccionar quatro (04) cabeças com estrutura de 

espuma aramada forrada de tecido e aplicação de orelhas com folhas verdes. 

 

9. Circense: Quantidade: dez (10) reformar; 

9.1. Trocar o festão, colocar outro verde exército sem brilho.  
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10. Ala caixa de correio: Quantidade quinze (15) carteiros. 

10.1. Confeccionar quinze (15) sacolas de carteiros na cor amarela com dimensões 

de 40x30cm. Confeccionar quinze (15) cabeças caixa de correios com 

ombreiras 70cm as ombreiras e cabeça caixa de correio com 45cm x 30cm, 

conforme desenho anexo, confeccionar trezentas (300) cartas cênicas (feita de 

cartolinas) e duzentas (200) (feita de papel ofício) de tamanhos diversos que 

varia entre 20cm e 30cm, que irão nas sacolas de carteiros. 
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11. Carro caixa de correio: Quantidade oito (08). 

11.1. Comprar oito (08) perucas (chanel) de cabelo sintético loiro e oito (08) viseiras 

presas a peruca tamanho P, M e G. 

 

12. Avião: Quantidade um (01) 

12.1. Comprar um (01) cachecol bege de 1,20m, um (01) capacete de aviador na cor 

marrom, dois (02) óculos de aviador, dois (02) pares de luvas marrom imitando 

couro. (Capacete e adereços dos aviadores dos anos 60) conforme foto 

referência. 
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13. Ala Presentes 

13.1. Carro de presente 

13.2. Confeccionar dez (10) pacotes de presentes para artistas manipularem na 

avenida, feito de isopor revestida com E.V.A  50cmx50cm, nas cores: duas (02) 

caixas vermelhas, duas (02) verdes, duas (02) amarelas, duas (02) azuis, duas 

(02) laranjas e com manutenção durante o evento em sua totalidade.  

13.3. Confeccionar dez (10) pacotes de presentes com tamanhos diversos, sendo 

30cmx30cm, 50cmx30cm, 40cmx80cm, 30cmx60cm, 40cmx15cm; nas cores, 

duas (02) caixas vermelhas, duas (02) verdes, duas (02) amarelas, duas (02) 

azuis, duas (02) laranjas, feito com isopor revestido com E.V.A e com fitas 

(laços) vermelha feita de E.V.A, e com manutenção durante o evento em sua 

totalidade.  

13.4. Confeccionar vinte (20) cabeças com estrutura de espuma aramada forrada 
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com festão aramado. Presente sobre a cabeça: espuma aramada forrada com 

veludo elastano com fita de Natal conforme a ilustração abaixo. 

   

14. Ala Diversão 

14.1. Quantidade: Confeccionar vinte (20) brinquedos, todos em tamanhos grandes, 

e de fácil manipulação para elenco, quatro (04) piões de isopor (50x70), cinco 

(05) carrinhos de lombas de madeira (tamanho normal), três (03) ioiôs de 

isopor (60x60), três (03) gênius de isopor (50x50) e dois (02) dados de espuma 

(60x60), três (03) brinquedos de madeira com boneco trapezista de madeira 

funcional (1.10m),  
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14.2. Comprar dez (10) bonés de tecido todos coloridos, nas cores amarelo, azul e 

vermelho tamanho único. 
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14.3. Confeccionar dez (10) laços de cabeça vermelho de cetim aramado com 

caimento das fitas ao longo das perucas da menina. Dez (10) perucas de 

bonecas estilo anos 80, cinco (05) perucas loiras e cinco (05) perucas pretas 

sintéticas com franja. 

 

15. Carro Arvore de brinquedo: adereços lembrando brinquedos antigos. Dois (02) 

soldados, quatro (04) personagens do forte apache, dois (02) Playmobil. 

15.1. Adereços confeccionar: dois (02) cocares com penas brancas e pontas 

vermelhas de 1m.   (25) vinte e cinco cocares com penas de 30cm cada, dois 

(02) cintos modelo indígena em material imitando couro, acessórios de índios 

arco e flecha, uma (01) corneta ou trompete de 50cm dourada, quatro (04) 

pares de luvas brancas, dois (02) chapéus de soldados americanos com abas, 

e dois (02) lenços amarelos de 50cm, dois (02) cinturões militar verdes com 

compartimento, pequenos bolsos, quatro (04) capacetes verde militar, quatro 

(04) cinturões pretos com coldre de soldados, quatro (04) pares de luvas 

verdes para soldados, dois (02) pares de botas pretas e dois (02) pares de 

botas verdes, confeccionar três (03) puppets  pão de mel de espuma e dois 

(02) playmobil Puppets de espuma todos com tamanho de 1,80cm altura, 

ilustrações abaixo. 
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16. Ala Quebra Nozes  

16.1. Quantidade: Oito (08) bailarinas e oito (08) soldadinhos, sendo oito (08) coroas 

de cabeças para bailarina de metal com pedrarias conforme desenho abaixo, 

brincos com pedrarias, oito (08) barretinas de arame forrada com cartão e 
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acabamento em veludo espandex, e oito (08) cintos pretos para os 

soldadinhos. 

   

 

17. Pinheiros perna de Pau. 

17.1. Pernas de pau em alumínio de 1m de altura cada. Quantidade: (06) seis pares. 

Material no acervo da Gramadotur para manutenção e reforma. 
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17.2. Adereços: Seis (06) adornos estrelas de cabeças 30x30cm dourado com 

brilho, com fixação através de tiara. 

 

18. Ala ceia de Natal. 

18.1. Adereços mostrando uma grande ceia de natal. (Conforme ilustrações abaixo 

das quatro (04) mesas em cima de uma plataforma que deverão formar uma 

grande ceia). Confeccionar dezesseis (16) cadeiras de madeira removíveis 

para acrobacias (estrutura reforçada e com encaixe nos pés das cadeiras para 

colocar uma em cima da outra). 

 

Mesa um (01)                                              Mesa dois (02) 
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   Mesa três (03)                                     Mesa quatro (04) 

 

18.2. Mesa ceia de Natal (junção de todas as mesas, 01,02,03,04). 

18.3. Reformas e confecções de adereços. 

18.3.1. Confeccionar: Três (03) panetones tamanho 30cm x 25cm, duas (02) 

tábuas de frios 40cm x 40cm com rodelas de copa  trinta (30) rodelas 15cm de 

diâmetro, queijo trinta (30) rodelas 15cm de diâmetro, presunto trinta (30) 

rodelas 15cm de diâmetro, pepino trinta (30) rodelas 15cm de diâmetro, 

azeitonas quarenta (40) de 10cm, uma (01) bacia com frutas cenográficas 

40cm x 40cm cada fruta com 15cm, quatro (04) garrafas de espumantes com 

45cm de altura e 20cm diâmetro, trinta (30) cupcakes mines 20cm, oito (08) 

candelabros com velas de 70cm x 50cm, dezesseis (16) pratos com 35cm, 

dezesseis (16) jogos de talheres com 30cm e dezesseis (16) taças 

cenográficos de 25cm, uma (01) torta cenográfica de 40cm x 40cm, um (01) 

pudim cenográfico 35cm x 35cm, um (01) prato de salada cenográfico 35cm, 

quatro (04) toalhas de mesa de 4m por 3m cada uma, quatro (04) perus de 
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natal de 65cm x 35cm, dois (02) pães de 40cm x 40 cm (conforme ilustrações 

da ala ceia de natal 

18.3.2. Reformar: Dois (02) pães conforme desenho abaixo. 

   

19. Carro Panetone. 

19.1. Quantidade: dezessete (17). 

19.2. Adereços:  Quatro (04) pás de madeira com 1,60m de pegar pão, trinta e dois 

(32) pares de luvas brancas, trinta (30) panetones cênicos de 25cmx30cm, 

quatro (04) bandejas cênicas de 60cmx60cm. 
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20. Carro Botas do Papai Noel  

20.1. Adereços: Quatro (04) martelos de sapateiro de 40cm, oito (08) plataforma 

para modelar os sapatos de 60cm x 35cm, dois (02) carreteis para reformar. 
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21. Carro barbearia:  

21.1. Quatro (04) navalhas dois (02) com 80cm e dois (02) com 30cm. 

21.2. Três (03) pincéis de barbearia com 30cm.  

  

22. Carro da mamãe Noel.  

22.1. Confeccionar todos adereços cênicos  

22.2. Adereços: caixas. 4 caixas de 60cm por 20cm. (2 vermelhas e 2 verdes) 

22.3. 4 caixas de 40cm por 40cm (2 azuis e 2 laranjas) 4 caixas de 30cm por 80cm 

(2 amarelas e 2 azuis turquesa) 3 caixas de 20cm por 70cm (1 verde 1 amarela 

e 1 vermelha) 

22.4. Todas com fitas (laços) de acordo com o tamanho da caixa 

 

22.5. Sendo: quatro (04) caixas de 60cm, duas (02) vermelhas, duas (02) verdes, 

quatro (04) caixas de 40cm duas(02) azuis e duas (02) laranjas, quatro (04) 
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caixas de 30cm duas (02) amarelas e duas (02) azul turquesa e três (03) caixas 

de 20cm verde, amarelo e vermelha. Com fita (laços) de acordo com tamanho 

das caixas. 

23. Soldados Tambores:  

23.1. Quantidade: Vinte e três (23) músicos entre homens e mulheres, 

23.2. Adereço: Vinte e três (23) chapéus de soldados (os tamanhos terão que ser 

conforme a medida de cabeça do elenco), vinte e três (23) cintos na cor preta, 

quarenta e seis (46) pares de luvas brancas. Confeccionar  vinte e três (23) 

barretinas feita de cartão parana forrada de molha colegial com pluma, aba 

feita de corrino, galão metalizado, botões metalizado. 

    

   

 

23.3. Soldados gigantes: Quantidade 15. 

23.4. Trocar a espuma interna e verificar todas as botas de soldados, colocar o que 

estiver descolado, verificar se está em bom estado e higienizar. (Verificar todos 

os sapatos que estão dentro das botas), trocar todo material que possui tecido, 

inclusive os botões, reformar pintura e fazer higienização. 
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24. Ala corte do Papai Noel. Confeccionar seis (06) cartolas. Cartola de espuma 

aramada forrada de tafetá, com fita bordada e aplicação de veludo sombreado 

estruturado com fibra, fazendo alusão a neve. 

 

24.1. Confeccionar seis (06) bastões de metal com aplicação de cristal de neve de 

metal gliterizado furta cor, medida 70cm, foto abaixo. 
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25. Puppets Noel – Quantidade quatro (04). Reformas e ajustes. Trocar a pele 

sintética, colocar os doces na roupa como mostra na ilustração abaixo e 

promover a higienização dos bonecos. 

. 

26. Anjos Patinadores – Quantidade dez (10). Reforma: Restaurar sete (07) asas 

de anjos existente no acervo da Gramadotur. Prever a troca das penas de pato e 

confeccionar mais três (03) asas novas idênticas. 
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27. Carrossel aéreo. Confeccionar quatro (04) cabeças de casquete papietagem 

arramada forrada com pele sintética, chifre de espuma forrada com suplex e 

esfumaçada nas cores da referência.  

 

28. Ala triciclo bola. Confeccionar oito (08) cabeças de casquete papietagem 

arramado forrado com suplex, com uma bola de natal em cima na cor vermelha. 
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29. Carro Pórtico. Confeccionar uma (01) cartola de espuma aramada, forrada com 

tafetá branco e botões prata conforme a ilustração, e uma pluma acima da 

cartola, uma (01) coroa de metal forrada com galão metalizado com aplicação de 

perolas e pedrarias. 

   

30. Casal tecido aéreo. Confeccionar uma (01) cabeça de casquete de papietagem 

aramada forrada com suplex com aplicação de flores artificiais e galão 

metalizado e uma (01) cabeça de casquete de papietagem forrada de suplex e 

galão metalizado, nas cores branco e azul. 

   

31. Patinadoras. Confeccionar oito (08) cabeças de casquete de papietagem 

aramada e forrada com suplex com aplicação de flores artificiais e galão 

metalizado. 
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32. Bonecos de Neve – Quantidade cinco (05), sendo cinco (05) para reformas e 

ajustes. 

32.1. Restauro da estrutura interna e pintura, manutenção da forração e trocas de 

materiais necessários e higienização, pintar chapéu de vermelho e do cachecol 

de vermelho. 

 

33. Roda Cyr e Roda Alemã: 

 Confeccionar seis (06) cabeças de casquete de papietagem aramada, forrada 

de festão natalino verde aramado.  
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34. Condutores Triciclo: Confeccionar quatro (04) cabeças de casquete de 

papietagem forrada de festão natalino verde aramado, com uma (01) cartola 

sobre a cabeça de espuma aramada forrada de veludo marrom com um faixa 

vermelha. 

 

35. Mobile de liras: Confeccionar três (03) cabeças de casquete de papietagem 

aramada forrada com tecido suplex na cor verde, com uma bolinha de natal 

vermelha sobre a mesma. 
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36. Papai Noel: Comprar quatro (04) óculos para papai Noel, nove (09) barbas 

sintéticas e bigodes grisalhos de papai Noel. Confeccionar dez (10) barrigas 

falsas de espuma. 

37. Reformas em geral:  

37.1. A maioria das peças abaixo foram confeccionadas em isopor, com a 

acabamento em fibra, massa acrílica, gel catalisador, resina. 

37.2. Todas deverão sofrer reparos e/ou pinturas, em tinta acrílica e verniz acrílico. 

37.3. Peças em tecido, substituir ou reformar e higienizar. 

37.4. Inicialmente, a empresa contratada deverá fazer uma análise técnica detalhada 

dos itens existentes, para posterior início da execução e confecção, conforme 

as imagens em anexo. 

 

Quatro (04) cavalos 

   

Três (03) violinos                         Quatro (04) duendes 
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Um (01) carro corrida isopor 

     

Dois (02) telefones                Um (01) urso                       Dois (02) cavalos 

     

Um (01) avião              Dois (02) bonecos de neve          Dois (02) urso 
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Um (01) barco               Dois (02) piões                 Uma (01) prancheta 

   

Um (01)Trem          Um (01)Caminhão de bombeiro        Uma (01) motoca 

   

Quatro (04) chapéus        Oito (08) pares 
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Duas (02) Bolas (confeccionar) 1,00m diâmetro. 

   

Um (01) Soldadinho.                              Um (01) trem. 
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Um (01) Rádio.                                  Um (01) violoncelo 

   

Um (01) cavalinho.  Um (01) trenó papai noel. 

   

Dois (02) cavalos.               Um (01) cavalo. 
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Um (01) trem.                  Uma (01) zebra.                        Uma (01) boneca. 

   

Um (01) urso.              Quatro (04) caixas de correio.   Um (01) trenó. 

38. EQUIPAMENTOS CIRCENSES (COMPRAR) 

38.1. Roda Cyr, tamanho padrão 1,70 a 2,00 metros diâmetro, em alumínio 

anodizado fosco com confecção com aço zincado com revestimento em PVC 

cristal, 7 a 12cm da altura do acrobata. Quantidade: Duas (02) roda Cyr. 
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38.2. Roda Alemã, ver especificações na imagem abaixo. Quantidade: Duas (02) 

roda Alemã. 

 



                     
 

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

38.3. Claves de malabares, em plástico na cor branca, tamanho padrão. Quantidade: 

vinte e uma (21) claves. 

 

38.3. Tecidos acrobáticos, vermelhos e brancos. Quantidade: Dois (02) vermelhos e 

dois (02) brancos de quatorze (14) metros, dois (02) brancos de dezoito (18) a 

vinte (20) metros. 

 

38.4. Diabolo Led possui copos semitransparente que proporcionam o efeito das 

luzes led. Em cada copo estão acoplados dois diodos de luz com emissão de 

cores variadas, possui botão de liga e desliga e funciona com três (03) baterias 

LR 44, acompanha par de baquetas com cabo revestidos em material 

emborrachado. Ponteiras são metálicas que permite remover e recolocar o fio. 

Quantidade: Oito (08) unidades. 
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38.5. Bola de Malabares, vermelha e verde, padrão. Quantidade: Trinta (30).  

 

38.6. Bola de equilíbrio de fibra de vidro, de 1m de altura e 3m por 140 de diâmetro. 

Quantidade: Seis (06) bolas. 

 

39. Banda desfile. 

39.1. Comprar  

39.1.1. Vinte (20) caixas tenor 14” x 30cm. 

39.1.2. Vinte (20) talabares dois (02) pontas pretos. 

39.1.3. Trinta (30) pares de baquetas para caixa. 

39.1.4. Trinta e seis (36) baquetas para bumbo. 

39.1.5. Quinze (15) peles porosas 14” 

39.1.6. Vinte (20) case para caixa tenor. 

39.1.7. Sete (07) peles hidráulicas 22” 
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39.1.8. Manutenção do carro tambor, grampos para afinação dez (10) unidades, 

quarenta e cinco (45) porcas e quarenta e cinco (45) arruelas de pressão. 

39.1. Banda desfile. 

39.2. Confeccionar dezenove (19) cabeças de casquete de papietagem aramada 

forrada de festão Natalino aramado verde e marrom entrelaçado com uma fita 

(laço) vermelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Puppet:  

40.1. Gato: confeccionar um (01), com espuma aramada, forrada de pelúcia, nas 

cores branco e cinza com as patas rosadas, com uma gravada azul, com 1,80 

de altura, conforme a ilustração. 
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40.2. Urso: confeccionar um (01), com pele sintética e fio de seda, modelagem deve 

seguir exata referência ao desenho artístico anexo abaixo, respeitando 

proporções e acabamento, com 1,80 de altura, conforme a ilustração.  

 

40.3. Cachorro: confeccionar um (01), com espuma aramada, forrada de pelúcia, 

nas cores marrom e branco com um bone azul, com 1,80 de altura, conforme a 

ilustração. 
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40.4. Pinguim: confeccionar um (01), com espuma aramada, forrada de pelúcia, nas 

cores preto e branco, com bico amarelo com um gorro de Natal azul, com1,80 

de altura, conforme a ilustração.  

40.5. Confeccionar um (01), par de patas de pinguim, sapado normal forrado de 

espuma aramada imitando patas de pinguim, nas cores amarela conforme 

ilustração. 

 

40.6. Urso panda: confeccionar um (01), com pele sintética e fio de seda, 

modelagem deve seguir exata referência ao desenho artístico anexo abaixo, 

respeitando proporções e acabamento, com1,80 de altura, conforme a 

ilustração.  
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40.7. Rena: confeccionar uma (01), com espuma aramada, forrada de pelúcia, nas 

cores amarelo, patas pretas e nariz vermelho, chifre marrom, com um (01) sino 

com fita vermelha, com 1,80 de altura, conforme a ilustração.  

 

40.8. Quindim: confeccionar um (01), de 1m de altura por 1m de largura na base 

superior e 1m e 20 de altura na base inferior, nas cores branco e amarelo, uma 

peruca de espuma aramada forrada com tecido amarelo, conforme a ilustração.  
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40.9. Pudim: confeccionar um (01), de 1m de altura por 1m de largura na base 

superior e 1m e 20 de altura na base inferior, nas cores branco e amarelo, uma 

peruca de espuma aramada forrada com tecido amarelo, conforme a ilustração. 

 

40.10. Torta de maçã: confeccionar um (01), de 1m e 20 de largura por 1m de 

altura, suspensórios amarelo para conduzir o adereço, maçãs de espuma nas 

cores vermelhas e amarelo, cabeça de espuma aramada imitando uma maçã, 

conforme a ilustração. 
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40.11. Torta de framboesa: confeccionar um (01), de 1m e 20 de largura por 1m de 

altura, suspensório amarelo para conduzir o adereço, framboesa de espuma 

nas cores vermelhas, cabeça de espuma aramada imitando uma framboesa, 

conforme a ilustração. 

 

41. HoverBoard: Comprar uma unidade de Hoverboard de 6,5”  

 

41.1.1. Dimensões: 54.8 x 18.6 x 17.8 cm 

41.1.2. Cor: Preto 

41.1.3. Tamanho do Pneu: 6.5” – 17 cm 

41.1.4. Bateria 

41.1.5. Duração carga da bateria (Km): Acima de 15 

41.1.6. Potência Motor (W): 350*2 
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41.1.7. Voltagem do Carregador: 100-240V 50/60 Hz (bivolt automático) 

41.1.8. Tempo de Recarga: Entre 1 e 2 horas 

41.1.9. Velocidade Máxima (km/h): 10 

41.1.10. Peso Mínimo Suportado (kg): 20 

41.1.11. Peso Máximo Suportado (kg): 100 


