EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2020
ANEXO 07
MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para a confecção de elementos decorativos, incluindo sua
iluminação, manutenção, montagem e desmontagem, logística de transporte de todo
o material a ser utilizado e equipe técnica de montagem, manutenção, assistência
técnica durante a realização do evento “Páscoa em Gramado” que ocorrerá de 20 de
março a 12 de abril na cidade de Gramado/RS, conforme serviços descritos neste
Memorial Descritivo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A decoração da cidade é um dos atrativos mais importantes do evento, hoje com
reconhecimento nacional e internacional e deve estar disponível todo o período do
evento para ser contemplado durante o dia e a noite, criando um ambiente festivo e
comemorativo para moradores e visitantes. Para que isso aconteça o projeto prevê a
decoração e iluminação de ruas, praças, rótulas e avenidas.
2.2. A Proposta da Decoração da Páscoa em Gramado é trazer uma Páscoa Tradicional e
Afetiva, colorindo a cidade e os olhos de quem a contempla, num sentimento de
alegria, paz e harmonia com o ambiente.
2.3. Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos
construtivos necessários para a execução do projeto de decoração urbana com o
objetivo de qualificar as festividades programadas para a Páscoa de Gramado 2020.
2.4. Os desenhos ilustrativos fazem referência ao projeto, podendo não conter todas as
informações descritas neste edital, não devem ser usados para dirimir dúvidas
quantitativas.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Considerações Iniciais:

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

3.1.1. Todas as pinturas dos elementos deverão ser feitas à mão por pessoa
especialidade em pintura artística artesanal, faz-se necessário que a contratada
disponha de tal mão de obra para execução deste projeto.
3.1.2. A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as
indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.
3.1.3. Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que
não estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados
para a utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao fiscal do contrato
e acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência, mediante
aprovação do responsável pelo projeto.
3.1.4. Todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade da
empresa contratada, devendo ser executados pela mesma, pois, fazem parte
da empreitada global.
3.2. A decoração e a iluminação descrita nesta Memorial Descritivo deverão ser instaladas
nos seguintes locais:
3.2.1. Rótula João Leopoldo Rosenfeld
3.2.2. Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros
3.2.3. Rótula Av. Hortênsias x Rua das Torta.
3.2.4. Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi (Prefeitura)
3.2.5. Rótula Av das Hortênsias x Rua São Pedro
3.2.6. Rótula Praça das Mães
3.2.7. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho
3.2.8. Av. Borges de Medeiros
3.2.9. Rua Coberta
3.2.10. Coreto da Praça Major Nicoletti
3.2.11. Espaço exposição Praça Major Nicolleti
3.2.12. Igrejas Matriz São Pedro
3.2.13. Pórticos de Acesso à cidade – Várzea Grande e Nova Petrópolis
3.2.14. Praça das Etnias
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3.3. Para realização dos serviços de decoração e iluminação, deverão ser empregadas
atividades de:
3.3.1. Serralheria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e
estruturas total ou parcialmente feitas em ferro, incluindo corte, dobra, solda de
tubos, placas em aço, vergalhões, arames, barras, cabos e chapas metálicas,
incluindo tratamento de superfície (pintura, anticorrosivos) e suas formas de
fixação (parafusos, rebites, soldas, presilhas, entre outros);
3.3.2. Marcenaria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e
estruturas feitas total ou parcialmente em chapas, tábuas, toras, ripas, caibros,
vigas e/ou sarrafos de madeira incluindo corte, dobra, cola e tratamentos de
superfície (lixa, impermeabilização, pintura) e suas formas de fixação
(parafusos, pregos, grampos, entre outros);
3.3.3. Impressão Digital: Compreende o processo de impressão em equipamentos
de impressão conhecidos como “plotter” e sua instalação nos locais indicados.
Para atender ao propósito do projeto o fornecedor deverá dispor de plotter com
tecnologia jato de tinta de alta resolução com tratamento ultravioleta (UV);
3.3.4. Recorte Eletrônico: Compreende a confecção e instalação de chapas rígidas
recortadas com alta precisão através de equipamentos assistidos por
computador com sistemas computacionais (software) tipo CAD (Computer
Aided Design) aptos a receberem desenhos técnicos em arquivos digitais. Para
atender ao propósito da Páscoa em Gramado, a Contratada deverá dispor
router (indicado para recortar chapas de madeira e material sintético com alta
precisão) bem como, corte lazer.
3.3.5. Cenografia: Compreende a aquisição de elementos, bem como a fabricação,
instalação e arranjo dos elementos tridimensionais, incluindo pintura,
acabamentos, disposição, organização e ornamentação conforme indicado nas
pranchas e no Memorial Descritivo. Para atender ao propósito do projeto de
decoração e iluminação da Páscoa em Gramado 2020, a Contratada deverá ter
habilidade para confeccionar e recuperar objetos cenográficos em fibra de
vidro, marcenaria, serralheria, espuma tipo PU, laçaria (laços em tecido), pintura
artística a mão, serigrafia em materiais diversos entre outros, conforme
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especificações, referências e/ou instruções contidas neste Memorial e seus
anexos.
3.3.6. Iluminação: Compreende a aquisição e a colocação de material elétrico e
iluminação conforme especificação deste edital, bem como a instalação em
elementos decorativos, instalação em ruas praças, rótulas, avenidas, pórticos e
manutenção e retirada do material ao término do evento.
3.3.7. Pintura: Compreende a necessidade de conhecimento técnico com tintas,
fundos, vernizes, materiais de acabamento e equipamentos para realizar pintura
artística, artesanal e pistola.
3.4. Rótula João Leopoldo Rosenfeld (Praça das Bandeiras)
3.4.1. Desenho Ilustrativo
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3.4.1.1.

Dez ovos de madeira (acervo da GRAMADOTUR), reformar, pintar e aplicar na

rótula conforme desenho de referência abaixo. Prever troca da iluminação interna (trocar
por fita LED siliconada na cor warm, à prova d'agua, para fins decorativos, usada em
sancas, cortineiros, estantes, espelhos e etc.) e do tecido translúcido, que deverá ter
adesivo de sombra na cor preto conforme desenho ilustrativo. São 16m de fita LED por ovo,
totalizando 160m. A pintura deverá ser conforme referência anexa, seguindo as cores da
paleta, e o acabamento da madeira deverá ser em polisten castanheira e polisten
transparente na proporção 1x1, com duas demãos. Dois ovos deverão ter base em madeira
com flandres, mesmo acabamento do ovo, conforme desenho técnico abaixo.
3.4.1.1.1.

Desenho técnico
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3.4.2. Demais especificações:
3.4.2.1.

Instalação (acervo) de 10 refletores slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna,

um para cada elemento, a ser instalado em frente a cada elemento decorativo, fixá-los ao
solo.

3.4.2.2.

Instalação de 08 refletores (acervo) vapor de sódio de 400W com reator

embutido e lâmpada, distribuídos na rótula, embaixo das árvores para iluminá-las, fixá-los
ao solo.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED e de vapor de sódio, prever a quantidade
estimada de 100m de cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na
fiação respeitar, com margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.4.2.3.

Aquisição e instalação de 160m fita LED nos elementos especificados acima.

Temperatura de cor: 3000K; Cor: branco quente; Voltagem (tensão entrada): bivolt
100/240V-1A; Grau de proteção: IP68 (proteção máxima contra poeira e Proteção máxima
contra períodos de imersão em água e pressão).
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O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a fixação
precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser dadas pela empresa
contratada sob consulta e aprovação do responsável pelo projeto e contratante.
3.5. Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros
Confeccionar, adquirir e instalar na rótula (estrutura permanente da cidade),
conforme projeto anexo, os seguintes elementos:
a) Uma cesta em vime com estrutura em ferro, sem fundo, conforme projeto, com
pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas
demãos. Instalada com uma das laterais soltas do chão em aproximadamente 30
cm, com a base no penúltimo andar, onde a cesta recobre o último, que deverá dar
apoio ao meio corpo do coelho.
b) Dentro da cesta, meio coelho esculpido em isopor e coberto por pele de pelo alto, na
cor off-white, com olho de vidro, segue referência, que deverá segurar as cordas de
sisal dos balões ovos, estas cordas deverão recobrir uma estrutura de ferro criada
para segurar os balões ovos. A boca da cesta deve ser coberta por lycra marrom da
cintura do coelho para baixo.
c) Onze balões ovos, que deverão ser esculpidos em isopor, papelados com
acabamento em massa e lixa, pintados com tinta alto brilho, nas cores de chocolate
branco, amargo, ao leite, amarelo e laranja dos tons da paleta, repetindo todos duas
vezes e o chocolate amargo três.
d) O acabamento ao redor da cesta, no penúltimo andar deverá ser com 40 mudas de
capim-chorão de aproximadamente 0,40 cm de altura, colocadas em 20 vasos
cerâmicos de 30 cm de altura (duas por vaso).
e) 2 conjuntos de letras caixa feita em tábuas de madeira cedrinho, com pintura em
polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos.
Frente da letra deverá ser preenchida com painel rígido de PS adesivado ou similar,
resistente a intempéries, cores conforme paleta, contorno interno das letras em fita
LED de uso externo (IP68) na cor Warm White, conforme projeto, com os dizeres
"PÁSCOA GRAMADO". Deverá ser instalada no sentido Borges de Medeiros, no
primeiro e segundo andar da rótula respectivamente, parafusadas no piso da rótula.
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3.5.1. Desenho Ilustrativo
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3.5.1.1.

Desenho Técnico
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3.5.1.2.
3.5.1.2.1.

Referência
Coelho da cesta
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3.5.1.2.2.

3.5.1.3.

Vaso cerâmico

Demais especificações

3.5.1.3.1. Instalação de 12 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, a
ser instalado ao redor da rótula e dentro da cesta, todos fixados na rótula (ver
posição específica com o responsável pelo projeto na hora da colocação).

3.5.1.3.2. Aquisição e instalação de 32m de fita LED no elemento especificado a acima.
Temperatura de cor: 3000K; Cor: branco quente; Voltagem (tensão entrada):
bivolt 100/240V-1A; Grau de proteção: IP68 (proteção máxima contra poeira e
Proteção máxima contra períodos de imersão em água e pressão).
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Obs.: Para alimentação dos refletores de LED e das fitas de LED, prever a quantidade
estimada de 20m de cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na
fiação respeitar, com margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.5.1.3.3. O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda
a fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser
dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do responsável pelo
projeto e contratante.
3.6. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Torta
Uma cesta em vime com estrutura em ferro (acervo da GRAMADOTUR), prever
reforma e pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com
duas demãos, preenchida com:
a) 12 ovos de fibra de aproximadamente 0,50m (8 unidades do acervo da GRAMADOTUR
e aquisição de 4 unidades novas), prevendo reforma e pintura nas cores da paleta;
b) 1 coelho de fibra de 1,20 m (acervo da GRAMADOTUR) e 2 coelhos de fibra de 0,80
m, (acervo da GRAMADOTUR), prevendo reforma e pintura nas cores chocolate
branco, amargo e ao leite.
c) 1 placa de madeira de cedrinho, acabamento com pintura em polisten castanheira e
polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, com dois furos para passar
a corda, que deverá ser de sisal de 25mm, usada para prendê-la no alto da alça da
cesta. A Placa deverá ter adesivo de recorte com o logo do evento nas duas faces.
Acabamento no entorno da rótula com 24 mudas de capim-chorão de
aproximadamente 0,40 cm de altura, plantados entre as flores já existentes do canteiro.
3.6.1. Desenho ilustrativo
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3.6.2. Desenho Técnico:

17

3.6.3. Demais especificações:
3.6.3.1.

Instalação de 4 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, a

serem instalados ao redor da rótula (um em cada lado), contornando a decoração. Fixá-los
ao solo.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de 10m de
cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na fiação respeitar, com
margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.6.3.2.

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda

a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.7. Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi (Prefeitura)
Construir uma casa de madeira (cedrinho) com estruturas imitando janelas, e
cobertura em tela de galinheiro, com pintura branca provençal com acabamento em verniz
acrílico, conforme projeto construtivo em anexo, preenchida com:
a) 1 ovo de fibra de 1,60m (acervo da GRAMADOTUR) e 2 ovos de fibra de 0,60m (acervo
da GRAMADOTUR) prevendo reforma e pintura imitando chocolate tinta alto brilho.
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b) 2 cestas em vime de 0,60m de diâmetro por 0,25m de altura, a ser construída e
adquirida conforme projeto Apêndice 3om acabamento em polisten castanheira e
polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, cada cesta, preenchida
com 12 ramos de hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de
diâmetro cada flor e 3 heras de aproximadamente 0,60m de comprimento cada.
Deverão ser penduradas no telhado da casinha com corda de sisal de 25mm.
c) 4 arranjos de flores artificiais feitos com hortênsias e heras, respectivamente 12
ramos de hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro cada
flor e 3 heras de aproximadamente 0,60m de comprimento para cada arranjo.
d) 2 placas de madeira essência cedrinho, acabamento com pintura em polisten
castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, com dois
furos para passar a corda, que deverá ser de sisal de 25mm, usada para prendê-la
no alto da casinha. A Placa deverá ter adesivo de recorte com o logo do evento em
uma face.
Acabamento no entorno da rótula com 24 mudas de capim-chorão de
aproximadamente 0,40 m de altura, plantados entre as flores já existentes do canteiro.
3.7.1. Desenho Ilustrativo
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3.7.2. Desenho Técnico
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3.7.3. Demais especificações
3.7.3.1.

Instalação de 4 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, a

serem instalados ao redor da rótula (um em cada lado), contornando a decoração.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de 10m de
cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na fiação respeitar, com
margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.7.3.2.

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda

a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
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estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.8. Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias
Uma cesta em vime com estrutura em ferro (acervo da GRAMADOTUR), prever
reforma e pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com
duas demãos, preenchida com:
a) 12 ovos de fibra de aproximadamente 0,50m (acervo da GRAMADOTUR), prevendo
reforma e pintura nas cores da paleta;
b) 1 coelho de fibra de 1,20m e 2 coelhos de fibra de 0,80m (acervo GRAMADOTUR),
prevendo reforma e pintura nas cores chocolate branco, amargo e ao leite;
c) 1 placa de madeira de cedrinho, com adesivo de recorte com o logo do evento nas
duas faces e corda de sisal de 25mm para pendurar;
Acabamento no entorno da rótula com 24 mudas de capim-chorão de
aproximadamente 0,40m de altura, plantados entre as flores já existentes do canteiro.
3.8.1. Desenho Ilustrativo
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3.8.2. Desenho Técnico
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3.8.3. Demais especificações
3.8.3.1.

Instalação de 4 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, a

serem instalados na base da rótula (um em cada lado), contornando a decoração.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de 10m de
cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na fiação respeitar, com
margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.8.3.2.

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda

a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.9. Rótula Praça das Mães
a) Reformar e instalar, conjunto de letras caixa em tábua (acervo da GRAMADOTUR),
com pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com
duas demãos, prever troca de tecido na frente da letra por painel rígido adesivado, em
PS ou similar, resistente a intempéries, cores conforme paleta, contorno interno das
letras trocar por fita LED uso externo (IP68) na cor Warm White, conforme projeto, com
os dizeres "FELIZ PÁSCOA".
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b) Quatro ovos de madeira (acervo da GRAMADOTUR), reformar, pintar e aplicar na
rótula conforme desenho de referência abaixo. Prever troca da iluminação interna
(trocar por fita LED siliconada na cor warm, à prova d'agua, para fins decorativos,
usada em sancas, cortineiros, estantes, espelhos e etc.) e do tecido translúcido, que
deverá ter adesivo de sombra na cor preto conforme desenho ilustrativo. São 16m
de fita LED por ovo, totalizando 64m. A pintura deverá ser conforme referência
anexa, seguindo as cores da paleta, e o acabamento da madeira deverá ser em
polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos.
Dois ovos deverão ter base em madeira com flandres, mesmo acabamento do ovo,
conforme desenho técnico abaixo.
3.9.1. Desenho Ilustrativo
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3.9.2. Desenho Técnico
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3.9.3. Demais especificações
3.9.3.1.

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda

a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.9.3.2.

Instalação de 06 refletores (acervo) de vapor de sódio de 400W com reator

embutido e lâmpada, distribuídos na rótula, fixados ao solo.

3.9.3.3.

Aquisição e instalação de 128m de fita LED nos elementos especificados acima.

Temperatura de cor: 3000K; Cor: branco quente; Voltagem (tensão entrada): bivolt
100/240V-1A; Grau de proteção: IP68 (proteção máxima contra poeira e proteção máxima
contra períodos de imersão em água e pressão).

Obs.: Para alimentação dos refletores e das fitas de LED, prever a quantidade estimada
de 20m de cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na fiação
respeitar, com margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.10. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho
Construir uma casa de madeira (cedrinho) com estruturas imitando janelas, em
pintura branca provençal com acabamento em verniz acrílico, conforme projeto construtivo
em anexo, preenchida com:
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a) 1 ovo de fibra de 1,60m (acervo da GRAMADOTUR) e 2 ovos de fibra de 0,60m (acervo
da GRAMADOTUR) prevendo reforma e pintura imitando chocolate tinta alto brilho.
b) 2 cestas em vime de 0,60m de diâmetro por 0,25m de altura, a ser construída e
adquirida conforme projeto Apêndice 3om acabamento em polisten castanheira e
polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, cada cesta, preenchida
com 12 ramos de hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro
cada flor e 3 heras de aproximadamente 0,60m de comprimento cada. Deverão ser
penduradas no telhado da casinha com corda de sisal de 25mm.
c) 4 arranjos de flores artificias feitos com hortênsias e heras, respectivamente 12 ramos
de hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro cada flor e 3
heras de aproximadamente 0,60m de comprimento para cada arranjo.
d) 2 placas de madeira de cedrinho, acabamento com pintura em polisten castanheira e
polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, com dois furos para passar
a corda, que deverá ser de sisal de 25mm, usada para prendê-la no alto da casinha. A
placa deverá ter adesivo de recorte com o logo do evento em uma face.
Acabamento no entorno da rótula com 24 mudas de capim-chorão de
aproximadamente 0,40m de altura, plantados entre as flores já existentes do canteiro.
3.10.1.

Desenho Ilustrativo
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3.10.2.

Desenho Técnico

34

3.10.3.

Demais especificações

3.10.3.1. Instalação de 4 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna, a
serem instalados na base da rótula (um em cada lado), contornando a decoração.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de 10m de
cabo PP 2x2,5mm², devendo a quantidade de elementos ligados na fiação respeitar, com
margem de segurança, a capacidade de corrente do cabo.
3.10.3.2. O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda
a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.11. Av. Borges de Medeiros (da praça das Bandeiras a Euzébio Balzaretti)
Construir, reformar e instalar, prevendo ligação elétrica ao longo da Avenida
Borges de Medeiros a partir da praça das Bandeiras até a esquina da Euzébio Balzaretti,
elementos de decoração, nos canteiros e postes, conforme projeto técnico e planta de
aplicação descrita abaixo. Soluções de fixação deverão ser dadas pelo contratado,
discutidas e aprovado pelo responsável pelo projeto e contratante.
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3.11.1.

Desenho Ilustrativo
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3.11.1.1. Ovos de fibra
Serão distribuídos pela rua, fixados ao solo, junto aos canteiros 26 ovos de fibra
de aproximadamente 1,80 m de altura (23 do acervo da GRAMADOTUR e 3 ovos novos
para aquisição), presos em uma estrutura metálica (16 unidades do acervo da
GRAMADOTUR e 10 estruturas novas para aquisição), que será escondida por um cesto
de vime e caixa de madeira (cedrinho) a serem construídos, conforme projeto construtivo e
37

ter acabamento em pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção
1x1, com duas demãos, na borda entre o cesto e o ovo acabamento com 6 heras artificiais
para cada cesto. Pinturas dos ovos no Apêndice 2.
3.11.1.1.1. Desenho Ilustrativo

3.11.1.1.2. Desenho Técnico
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Estrutura Metálica de apoio dos ovos de fibra (em centímetros)
Tubo retangular 40mm x 40mm
3.11.1.2. Ovos de tela com luminária
Serão distribuídos e fixados aos vasos existentes na rua 24 ovos que deverão
ser construídos com estrutura de ferro de construção 12,5mm, tela de galinheiro fio22 e
malha 2cm, acabamento em compensado 50x6mm, com luminária dentro, confeccionada
em lona backlight com impressão digital e lâmpada LED 50W warm white, e contorno
interno nas duas extremidades do ovo com fita LED, conforme projeto técnico. Os vasos
deverão ser cobertos por cachepô de madeira e flandre (acervo da GRAMADOTUR) que
deverá sofrer reforma e pintura na parte de madeira com polisten castanheira e polisten
transparente na proporção 1x1, com duas demãos, mesma pintura do acabamento em
compensado do ovo.
3.11.1.2.1. Desenho Ilustrativo
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3.11.1.2.2. Desenho Técnico
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.
3.11.1.3. Cestas Empilhadas
Serão distribuídos e fixados aos vasos existentes na rua 24 conjuntos de cestas,
cada conjunto com 3 cestas de vime, medidas conforme projeto técnico, com fundo em
madeira, pintados na mesma cor e com mesmo acabamento do vime da cesta, que deverá
ser em polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos.
Dentro de cada cesta, 3 ramos de hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m
de diâmetro cada flor, 2 heras de aproximadamente 0,60m de comprimento, 1 ovo de
aproximadamente 0,60m de altura (acervo da GRAMADOTUR), que deverá ser restaurado
e pintado com acabamento alto brilho, seguindo as cores da paleta e um coelho
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confeccionado em tecido resistente a intempéries, com padronagem conforme referência
no Apêndice 1. As cestas deverão ser preenchidas com palha, que deverão ser coladas e
resinadas para não sofrerem com a ação do vento. Os vasos deverão ser cobertos por
cachepô de madeira e flandres (acervo da GRAMADOTUR) que deverá sofrer reforma e
pintura na parte de madeira com polisten castanheira e polisten transparente na proporção
1x1, com duas demãos.
3.11.1.3.1. Desenho Ilustrativo

3.11.1.3.2. Desenho Técnico

3.11.1.4. Caixas de madeira com placas
Serão distribuídos e fixados aos vasos existentes na rua 20 conjuntos de caixas
de madeira empilhadas, cada conjunto com três caixas (acervo da GRAMADOTUR), que
deverão ser reformadas e pintadas com polisten castanheira e polisten transparente na
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proporção 1x1, com duas demãos). Preencher a caixa de cima com 6 ramos de hortênsia
artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro cada flor, 2 heras de
aproximadamente 0,60m de comprimento, e um coelho confeccionado em tecido resistente
a intempéries, com padronagem conforme referência no Apêndice 1. Em cada conjunto
deverá ser colocada uma placa de madeira com adesivo de recorte (somente as letras) com
frases curtas, pendurada com corda de sisal de 25mm. Frases e fonte dos escritos no
Apêndice 3.
3.11.1.4.1. Desenho Ilustrativo

3.11.1.4.2. Desenho Técnico
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3.11.1.5. Postes Aéreos
Serão 92 placas de patrocínio, confeccionadas em PS adesivado (arte fornecida
pela GRAMADOTUR) fixadas no entorno do arco. Na mão francesa abaixo do arco,
pendurar alternadamente, 46 cestas de vime com fundo e pintadas com polisten
castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos, funcionando
como luminária, que deverá ter lâmpada mista de mercúrio alta pressão de 160W (com
bocal e aproximadamente 2m fiação para ligação à alimentação existente) e 46 luminárias
confeccionadas em estrutura de ferro, tela de galinheiro, acabamento em compensado, com
uma luminária dentro, confeccionada em lona backlight com impressão digital e lâmpada
LED 50W warm white. Contorno interno nas duas extremidades do ovo com fita LED.
Distribuídos no trecho que compreende a Praça das Bandeiras até aproximadamente 200m
após esquina da Rua Euzébio Balzaretti.
Obs. Importante.: Todos os elementos aéreos devem conter cabo de segurança.
3.11.1.5.1. Desenho Ilustrativo
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3.11.1.5.2. Desenho Técnico
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3.11.2.

Demais Especificações

3.11.2.1. Instalação de 188 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca morna,
a serem instalados em cada elemento de decoração (um em cada face) no canteiro central
ao longo da avenida.

3.11.2.2. Aquisição e instalação de 405m de fita LED nos elementos especificados acima.
Temperatura de cor: 3000K; Cor: branco quente; Voltagem (tensão entrada): bivolt
100/240V-1A; Grau de proteção: IP68 (proteção máxima contra poeira e proteção máxima
contra períodos de imersão em água e pressão).
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Obs.: Para alimentação dos refletores de LED e das fitas de LED, prever a quantidade
estimada de 2m de cabo PP 2x2,5mm² por elemento de decoração, devendo ser ligada na
fiação existente no canteiro central.
3.11.2.3. O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda
a fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas e
estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação do
responsável pelo projeto e contratante.
3.11.2.4. Prever deslocamento e remoção dos vasos da avenida para adequação aos
elementos do projeto, caso seja necessário.
3.11.3.

Planta de Aplicação
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3.12. Rua Coberta
3.12.1.

Fachada Avenida Borges de Medeiros

Confeccionar e instalar lateral em madeira de cedrinho com quadro em lona
backlight com impressão digital, com logo do evento, floreira com samambaias e heras
naturais, letreiro em MDF ULTRA, em letra caixa na cor branca aplicada com os dizeres
"Feliz Páscoa". Um lustre de coelho também

lona backlight com impressão digital e

lâmpada LED 50W warm white e ovo de arame construído com estrutura de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em madeira, com placa de PS adesivado (colado sobre MDF
ULTRA 18mm) com informações do evento nas duas faces (imagem fornecida pela
GRAMADOTUR) ao lado, deixando uma passagem, instalar floreira em madeira de
cedrinho, com samambaias e heras naturais com uma composição de cestas de metal
(acervo da GRAMADOTUR) que deverão ser soldadas umas nas outras para fazer uma
divisória. Estas cestas deverão ser reformadas e decorada, cada uma, com 2 ramos de
hortênsia artificial de seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro cada flor, 2 heras de
aproximadamente 0,60m de comprimento, 1 ovo de aproximadamente 0,40m (de isopor,
papelados com acabamento em massa e lixa e pintados conforme cores da paleta) e um
coelho confeccionado em tecido resistente a intempéries, com padronagem conforme
referência no Apêndice 1. Toda a parte de madeira deverá ter acabamento com polisten
castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos. Segue projeto
técnico com medidas.
3.12.1.1. Desenho Ilustrativo
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3.12.1.2. Desenho Técnico
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3.12.2.

Fachada Rua Garibaldi

3.12.2.1. Desenho Ilustrativo
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3.12.2.2. Camarim e Depósito
Montagem de estrutura composta por tapume em compensado naval de 18mm,
e caibro de pinus (10cm x 10cm) para pilaretes a cada 1,10m, que fará fundos para o
camarim e depósito. Prever o fechamento nas laterais da estrutura e a produção de uma
parede interna com dois acessos por portas com maçaneta e chaves conforme projeto,
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sendo toda a estrutura externa, inclusive porta, com acabamento de lixa e pintadas com
polisten castanheira e polisten transparente na proporção 1x1, com duas demãos. Na parte
interna da estrutura pintura na cor branco. O fechamento superior da estrutura deverá ser
uma chapa em compensado naval 18mm com pintura na cor branca.
Telhado em telha trapezoidal cor verde escuro acetinado não aparente, com
calha e condutor vertical para encaminhamento das águas da chuva.
O depósito e camarim deverão ter tablado em compensado plastificado e caibros
de pinus, em painéis modulares.
O camarim e depósito deverão possuir ponto de iluminação com lâmpada LED
tubular de 1,20m 36W 6000k (4 unidades no camarim e 1 unidade no depósito) e interruptor,
assim como tomadas (3 no camarim e 1 no depósito). A instalação elétrica terá origem na
caixa elétrica descrita no item 3.12.2.5.c.
Aquisição, instalação e desinstalação de um aparelho de ar condicionado
Quente/Frio, split, potência 9.000 BTU’s para o camarim.
3.12.2.3. Fachada
Confeccionar e instalar na parede externa do tapume, frente para rua, quadro
em lona backlight com impressão digital, com logo do evento, floreira com samambaias e
heras naturais, letreiro em MDF ULTRA, em letra caixa na cor branca aplicada com os
dizeres "FELIZ PÁSCOA" e ovo de arame construído com estrutura de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em compensado, com placa de PS adesivado (colado sobre MDF
ULTRA 18mm) com informações do evento (uma face; imagem fornecida pela
GRAMADOTUR) ao lado uma composição de cestas de metal (acervo da GRAMADOTUR)
que deverão ser penduradas em mão francesa de ferro chato, formato "L". Estas cestas
deverão ser reformadas e decoradas, cada uma, com 2 ramos de hortênsia artificial de
seda, com aproximadamente 0,15m de diâmetro cada flor, 2 heras artificiais de seda de
aproximadamente 0,60m de comprimento, 1 ovo de aproximadamente 0,40m de altura e
um coelho confeccionado em tecido resistente a intempéries, com padronagem conforme
referência no Apêndice 1.
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3.12.2.4. Desenho Técnico
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3.12.2.5. Demais Especificações
3.12.2.5.1. Instalação de 15 refletores (acervo) LED, slim, 30W 220V, luz 3000K, branca
morna, a serem instalados em nos pórticos (estrutura) da Rua Coberta, nas
duas fachadas. Ver posição específica dos refletores com o responsável pelo
projeto na hora da colocação.

Observações:
a) Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de 2m de
cabo PP 2x2,5mm² por refletor, totalizando 30m.
b) Para a fachada da Avenida Borges de Medeiros, executar extensão com cabo PP
2x4,00mm² com origem de caixa de luz da Rua Coberta, localizada em frente ao
Banco BANRISUL, totalizando 80 metros. Ao final da extensão, instalar caixa elétrica
de sobrepor, na qual ocorrerá a ligação da iluminação da decoração. Esta fiação
deverá ser fixada de maneira adequada na estrutura da Rua Coberta, permanecendo
após o evento.
c) Para a fachada da Rua Garibaldi, executar extensão com cabo PP 2x4,00mm² com
origem de caixa de luz da Rua Coberta, localizada em frente ao Banco BANRISUL,
totalizando 20 metros. Ao final da extensão, instalar caixa elétrica de sobrepor, na
qual ocorrerá a ligação da iluminação da decoração assim como do ar condicionado
do camarim. Esta fiação deverá ser fixada de maneira adequada na estrutura da Rua
Coberta, permanecendo após o evento.
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3.12.2.5.2. Adquirir, instalar e manter 54 samambaias naturais de 0,40m de diâmetro,
conforme referência.

3.12.3.

Palco Rua Coberta

Reformar (pintura na estrutura e revisão estrutural) palco (acervo), colocar chapa
MDF 9mm sobre o tablado existente e laterais, fundo do palco em tábua de madeira de
cedrinho, com acabamento de lixa e pintadas com polisten castanheira e polisten
transparente na proporção 1x1, com duas demãos, conforme projeto técnico. O tablado e
a saia (lateral) deverão ser forrados em carpete preto. Saia do palco deverá ser feita em
lona impressa contendo informações do evento, sendo as imagens para impressão
fornecidas pela GRAMADOTUR.
3.12.3.1. Desenho Ilustrativo
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3.12.3.1.1. Aquisição e instalação de 6 Cortinas em lona cristal transparente, com olhais
para fixação ao piso e ao teto, localizada ao lado do palco, sendo 3 para cada
lateral. Medidas aproximadas de 5,00m x 3,00m (devem ser conferidas no
local). A estrutura para fixação ao piso (argolas) deve ser fornecida em conjunto
com a lona, devidamente aparafusados no piso. Da mesma maneira, a
estrutura de fixação da parte superior da lona à estrutura de cobertura da Rua
Coberta deve ser executada de modo que seja permanente. As lonas devem
ser conforme referência a seguir, com prévia aprovação do modelo por parte
da GRAMADOTUR.
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3.12.3.1.2. Aquisição e instalação de um logo do evento adesivado sem fundo a ser
colocado no fundo palco.
3.12.3.1.3. Decoração do palco
a) 3 coelhos de fibra, respectivamente 1,20m, 2,00m e 2,50m (acervo da GRAMADOTUR)
prever reforma e pintura nas cores chocolate branco, ao leite e amargo com tinta alto
brilho.
b) 3 cestas de vime decoradas com hortênsia artificial de seda, com aproximadamente
0,15m de diâmetro cada flor, e hera artificial de seda de aproximadamente 0,60m de
comprimento.
c) 2 Lampiões de madeira pendurados em poste de ferro (acervo da GRAMADOTUR)
prever reforma e pintura, bem como troca de lâmpadas para de mesmo padrão.
d) 2 Lampiões de madeira (acervo da GRAMADOTUR) prever reforma e pintura, bem
como troca de lâmpadas para de mesmo padrão, presos em mão francesa de ferro
mesmo formato dos postes, conforme desenho ilustrativo.
Obs.: Para alimentação dos lampiões, prever a quantidade estimada de 8m de cabo PP
2x2,5mm² por unidade, totalizando 32m. A instalação elétrica terá origem na caixa
elétrica descrita no item 3.12.2.5.c.
e) 16 ramos de hera artificial de seda de aproximadamente 0,60m de comprimento, para
fundo do palco.
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3.12.3.1.4. House Mix
Aquisição e montagem de estrutura de madeira com altura de 1,20m, dimensões
de 2,00m x 3,00m, em painéis de compensado plastificado 18mm (cor preta), com caibros
de pinus (10cm x 10cm) pintados (cor preta) e bancada com 60cm de largura (compensado
plastificado), conforme Desenho Técnico, para funcionamento da House Mix. Considerar
porta de acesso e sistema para proteção/cobertura dos equipamentos após o evento (de
compensado, com cadeados).
3.12.3.1.5. Desenho Técnico
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3.12.3.2. Bancos
Vinte e oito bancos confeccionados em madeira (20 unidades do acervo da
GRAMADOTUR e aquisição de 8 unidades novas), prever reforma, pintura, troca do tecido,
conforme referência anexa e confecção de oito almofadas novas.
3.12.3.2.1. Desenho Ilustrativo
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3.12.3.2.2. Desenho Técnico
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3.12.4.

Elementos Internos Suspensos

3.12.4.1. Desenho Ilustrativo
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Pendurar na estrutura de ferro da Rua Coberta, a partir do segundo pilar, até o
quarto pilar, 8 cestas de ferro (acervo da GRAMADOTUR) prever reforma, com ovos de
isopor de 0,60m, papelados com acabamento em massa e lixa e pintados conforme cores
da paleta, estruturados com barra de ferro que deverão ser enferrujadas como as cestas, 2
dois coelhos de tecido (acervo da GRAMADOTUR) para cada cesta, que deverão ser
lavados e reformados, alternados com 8 lampiões de madeira e tela de galinheiro (acervo
da GRAMADOTUR) que deverão ser reformados e pintados, prever troca de lâmpada para
mesmo padrão conforme necessidade e instalação elétrica.
3.12.4.2. Desenho Técnico
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3.12.5.

Rua coberta – Estação Kids

3.12.5.1. Três estruturas de ferro (acervo da GRAMADOTUR) que deverão ser reformadas
e adaptadas para compor a estrutura do Espaço Kids, pintadas em prata. Deverá ser
instalada ao lado da rua coberta, ficando uma das entradas pela Rua Coberta. Esta
estrutura deverá ser recoberta por lona cristal transparente com olhais para fixação, a fim
de proteger da chuva, vento e frio devendo ser totalmente impermeável. Sob a estrutura
instalar tablado de compensado naval e caibros de pinus, que deverá ter, acabamento
lixado e pintado com polisten castanheira duas demãos. Dentro prever instalação de
brinquedos, elementos decorativos e iluminação, conforme segue projeto técnico para
construção, pintura, instalação e acabamento dos mesmos, sempre prevendo total
segurança na instalação da estrutura e elementos devido a interação do público com os
mesmos.
3.12.5.2. Desenho Ilustrativo
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3.12.5.3. Desenho Técnico e Referência

80

81

82

83

3.12.5.4. Estação Ovos pendurados:
Conforme segue referência, o formato das bolas deverá ser de ovo e ser feito de
espuma, coberto com tecido macio na cor de casca de ovo, pendurados por corda trançada
em Polipropileno 100% virgem, de altíssima qualidade, extremamente resistente, usado em
ambiente interno ou externo, fabricado com fios com proteção UV de 6mm, na cor branca.
Toda a estrutura deverá ser totalmente preparada para interação com o público.
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3.12.5.5. Estação Telefone Sem Fio
Conforme segue referência, instalar 24 tubos de PVC (12 em cada lado da
estrutura), pintados coloridos, onde a cor que escuta de um lado e a mesma da cor que fala
do outro, ligados por mangueira corrugada na cor amarela. No chão adesivar um caminho
com 52 pares de patinhas de coelhos, interativo para brincadeiras e 2 mesinhas infantil de
plástico coloridas (50,5cm x 50,5cm x 43,5cm) com quatro cadeiras cada (29cm x 26,5cm
x 44,5cm). Toda a estrutura deverá ser totalmente preparada para interação com o público.
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3.12.5.6. Estação Espaguete
Pendurar 54 espaguetes de piscina em tom de verde, para as pessoas passarem
através deles, presos com corda trançada em Polipropileno 100% virgem, de altíssima
qualidade, extremamente resistente, usado em ambiente interno ou externo, fabricado com
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fios com proteção UV de 6mm, na cor branca. Toda a estrutura deverá ser totalmente
preparada para interação com o público.

92

93

94

3.12.5.7. Placas Informativas Espaço Kids
Serão duas, colocadas uma em cada entrada, construídas com estrutura de
ferro, tela de galinheiro, acabamento em compensado, com placa de PS adesivado com
informações do evento (imagem fornecida pela GRAMADOTUR).
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3.12.5.8. Iluminação Espaço Kids
Instalação de 11 refletores LED, slim, 30W 220V, luz 3000K, branca morna, a
serem instalados 2 nas placas informativas fixados nas caixas de madeira e 8 distribuídos
dentro da estrutura presos aos ferros superiores, e 1 ao lado de fora da estrutura, conforme
projeto de aplicação.

Obs.: Para alimentação dos refletores de LED, prever a quantidade estimada de
5m de cabo PP 2x2,5mm² por refletor, totalizando 55m.

3.12.6.

Escadas Patrocinador

Dez escadas confeccionadas em madeira (acervo da GRAMADOTUR) prever
reforma e pintura de branco, com acabamento de lixa, utilizando 3 caixas de madeira
(acervo da GRAMADOTUR) para cada escada, que deverão ser reformadas e pintadas nas
cores conforme desenho ilustrativo, respeitando os tons da paleta, decorada com heras
artificiais de seda de aproximadamente 0,60m de comprimentos, duas para cada caixa, nas
laterais menores e prever aplicação de adesivo com logos patrocinador, na lateral maior,
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arte fornecida pela GRAMADOTUR. Serão instaladas ao longo da Rua Coberta encostadas
aos postes e amarradas com abraçadeiras de nylon (os locais serão definidos na hora da
colocação pela GRAMADOTUR). Deverão suportar interação das pessoas que circulam no
local, como turistas e comunidade.
3.12.6.1. Desenho Ilustrativo

3.12.6.2. Desenho técnico
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3.12.7.

Planta de aplicação Rua Coberta e Espaço Kids

3.13. Coreto
Confeccionar e instalar dois postes de ferro e pendurar 2 pantalhas (acervo da
GRAMADOTUR) prever adaptação da estrutura e transformar em lustre que deverá ser
confeccionado em lona backlight com impressão digital, na cor laranja respeitando o tom
da paleta e lâmpada LED 50W warm white. Instalar toda a estrutura dentro de cachepô de
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madeira e flandres (acervo da GRAMADOTUR) e recobrir com 12 mudas de capim-chorão
de 0,40m de altura (seis para cada vaso)
3.13.1.

Desenho ilustrativo

100

3.13.2.

Desenho Técnico
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3.14. Exposição "As duas faces da Páscoa"
3.14.1.

Telas de pintura (para exposição)

Adquirir 20 telas de pintura, colocadas de duas em duas, uma de costas para
outra,(totalizando 10 conjuntos) onde cada artista deverá expressar em cada tela, através
da técnica artística que escolher, seus sentimentos e entendimento da Páscoa no sentido
religioso e da Páscoa no sentido lúdico, respectivamente um em cada lado do conjunto de
telas. É uma brincadeira que leva muito a reflexão e autoconhecimento. É uma tela pequena
(40cm x 55cm), onde podem ser usada as mais variadas técnicas, da pintura com hidrocor,
lápis, carvão a colagem, bordado e costura, etc. Fornecer as telas em branco para a
GRAMADOTUR levar aos artistas e instalar a tela quando estiver finalizada.
3.14.1.1. Expositor das telas (Ovos construídos com barras de ferro)
Os conjuntos de telas, deverão ser instalados nas 10 estruturas em formato de
ovo, construídas de ferro, tela de galinheiro, acabamento em madeira, com contorno interno
nas duas extremidades do ovo com fita LED.
3.14.1.2. Placa da Exposição
Adquirir e instalar placa em lona com impressão 4x0 e estrutura de madeira com
o nome da exposição, imagem fornecida pela GRAMADOTUR, e duas luminárias de coelho
estilo backlight penduradas em mão francesa de ferro formato "L".
3.14.1.3. Placa de Informações
Na entrada de exposição confeccionar e instalar estrutura em formato de ovo,
construída de ferro, tela de galinheiro, acabamento em madeira, com contorno interno nas
duas extremidades do ovo com fita LED, com placa de PS adesivado, imagem fornecida
pela GRAMADOTUR.
3.14.1.4. Forração
Forrar os fundos do espaço com lycra marrom (aproximadamente 20m²).
3.14.2.

Desenho Ilustrativo
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3.14.2.1. Desenho Técnico
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3.15. Igreja
Confeccionar e instalar estrutura em formato de ovo, construída de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em madeira, com contorno interno nas duas extremidades do ovo
com fita LED. Dentro da estrutura colocar uma Cruz confeccionada em guia de madeira
cedrinho de 30cm com acabamento de lixa e polisten castanheira 2 demãos, com
aplicações de cruz de flandres, arabescos com recorte eletrônico em MDF ULTRA e
iluminação com fita LED. Conforme projeto técnico. A ser instalada nos jardins da Igreja
São Pedro.
3.15.1.

Desenho Ilustrativo
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3.15.2.

Desenho Técnico
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3.15.3.

Instalação de 2 refletores (acervo) slim 20W 220V, luz 3000k, branca

morna, um em cada lado da cruz, fixados ao solo.

3.16. Pórticos Várzea Grande
Confeccionar e instalar 8 postes de ferro e pendurar 8 pantalhas (acervo da
GRAMADOTUR) prever adaptação da estrutura para transformar em lustre backlight, que
deverá ser confeccionado em lona backlight com impressão digital, nas cores amarelo,
verde, laranja e rosa, dois de cada cor, respeitando os tons da paleta e lâmpada mista de
mercúrio alta pressão de 160 watts, conforme desenho abaixo. No canteiro do meio rente
ao pórtico, confeccionar e instalar estrutura em formato de ovo, construída de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em madeira compensado, com contorno interno nas duas
extremidades do ovo com fita LED, com placa de PS adesivado, imagem fornecida pela
GRAMADOTUR.
3.16.1.

Desenho Ilustrativo
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3.16.2.

Desenho Técnico
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3.16.3.

Demais Especificações

3.16.3.1. Adquirir e instalar 30m de cordão de lâmpada bolinha e 110 lâmpadas bolinhas
na cor amarela, junto ao telhado do pórtico conforme desenho.
3.16.3.2. Instalação de 1 refletor vapor de sódio de 400W com reator embutido e lâmpada,
instalar na frente da placa e fixado ao solo.
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Obs.: Para alimentação dos refletores, pantalhas e cordão de lâmpada bolinha,
prever a quantidade estimada de 60m de cabo PP 2x2,5mm².
3.17. Pórtico Nova Petrópolis
Confeccionar e instalar 8 postes de ferro e pendurar 8 pantalhas (acervo da
GRAMADOTUR) prever adaptação da estrutura para transformar em lustre backlight, que
deverá ser confeccionado em lona backlight com impressão digital, nas cores amarelo,
verde, laranja e rosa, dois de cada cor, respeitando os tons da paleta e lâmpada mista de
mercúrio alta pressão de 160 watts, conforme desenho abaixo. No canteiro do meio rente
ao pórtico, confeccionar e instalar estrutura em formato de ovo, construída de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em madeira compensado, com contorno interno nas duas
extremidades do ovo com fita LED, com placa de PS adesivado, imagem fornecida pela
GRAMADOTUR.
3.17.1.

Desenho Ilustrativo
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3.17.2.

Desenho Técnico
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3.17.3.

Demais Especificações

3.17.3.1. Adquirir e instalar 40m de cordão de lâmpada bolinha e 133 lâmpadas bolinhas
na cor amarela, junto ao telhado do pórtico conforme desenho, com medidas conferidas no
local.
3.17.3.2. Instalação de 1 refletor vapor de sódio de 400W com reator embutido e lâmpada,
instalar na frente da placa e fixado ao solo.
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Obs.: Para alimentação dos refletores, pantalhas e cordão de lâmpada bolinha,
prever a quantidade estimada de 60m de cabo PP 2x2,5mm².
3.18. Praça das Etnias
3.18.1.

Casinhas para Artesanato

As casinhas são as mesmas do Natal Luz, que serão repaginadas conforme
desenho abaixo, paredes laterais adesivadas, a parede de frente pintada na cor laranja,
toldo trocar por estampa de xadrez em tons de laranja, os acabamentos nas laterais e
contorno que são de madeira deverão ser pintados de marrom, bem como o telhado de
verde, mesma cor que estão, continua corrente de lâmpada bolinha contornando o telhado
(acervo GRAMADOTUR), prever conserto e troca de lâmpadas se necessário, são 30
lâmpadas por unidade, além da revisão na parte elétrica. As medidas e demais
necessidades para execução deverão ser conferidas diretamente nelas.
3.18.1.1. Desenho Ilustrativo
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3.18.2.

Painel Programação

Confeccionar e instalar estrutura em formato de ovo, construída de ferro, tela de
galinheiro, acabamento em madeira, com contorno interno nas duas extremidades do ovo
com fita LED, com placa de PS adesivado, imagem fornecida pela GRAMADOTUR.
Instalar 2 refletores de LED, slim 30W 220V, luz 3000k, branca morna, junto ao
painel, um de cada lado.

Obs.: Para alimentação dos refletores prever a quantidade estimada de 60m de cabo
PP 2x2,5mm².
3.18.2.1. Desenho Ilustrativo
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3.18.2.2. Desenho Técnico
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3.18.3.

Letreiro Praça das Etnias

Reformar, adaptar e instalar o conjunto de letra caixa em tábua (acervo da
GRAMADOTUR), com pintura em polisten castanheira e polisten transparente na proporção
1x1, com duas demãos, prever troca de tecido na frente da letra por ramos de hortênsia
artificial de seda, com aproximadamente 15cm de diâmetro cada flor , resistente a
intempéries, cores conforme paleta, contorno interno das letras trocar por fita LED uso
externo (IP68) na cor Warm White, conforme projeto, com os dizeres "Feliz Páscoa".
As flores devem ser de aproximadamente 20cm de diâmeto. Caso sejam
menores, a quantidade deverá ser aumentara, de modo que o interior das letras seja
preenchido totalmente. Total de 206 flores.
F - 19 flores;

P - 19 flores;

E - 22 flores;

Á - 23 flores;

L - 14 flores;

S - 20 flores;

I

- 10 flores;

C - 17 flores;

Z - 19 flores;

O - 22 flores;
A - 21 flores;

3.18.3.1. Desenho Ilustrativo
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3.18.3.2. Desenho Técnico
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3.18.3.3. Demais Especificações
3.18.3.3.1. Instalar 11 refletores de LED, slim 30W 220V, luz 3000k, branca morna, um
para cada letra.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou por ela designado desde que devidamente
credenciado para a execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para
a execução do trabalho.
4.2. Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento do
serviço, esclarecendo dúvidas.
4.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo para a retirada
por parte da empresa contratada.
4.4. Disponibilizar equipe técnica 24 horas para esclarecimento de dúvidas e para
solucionar problemas durante o evento.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A empresa contratada será responsável pelo recebimento e entrega do patrimônio
devendo o mesmo estar nas mesmas condições recebidas após o término do evento.
Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados deverão ser devidamente
repostos após o término da desmontagem.
5.2. Compete à Contratada fazer prévia visita aos locais de montagens, para minucioso
exame das condições locais, levantamento das dimensões e sugestões técnicas,
sempre visando a segurança e a qualidade do trabalho a ser executado e dirimindo
junto à equipe da GRAMADOTUR quaisquer dúvidas, antes do início da produção e
montagem, sobre o projeto e elementos a serem aplicados na cidade.
5.3. Os elementos da decoração devem ser compatíveis para a instalação da iluminação
e passagem de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho, que obrigatoriamente
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deverá fazer a instalação nas peças produzidas pela Contratada. Dar prioridade de
produção nas peças que necessitam prévia instalação elétrica.
5.4. A Contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para sustentação e
estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e

internos

considerando:
5.4.1. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua
função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente;
5.4.2. Contraventamento: sistema de proteção contra a ação do vento através da
ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de
aumentar a rigidez;
5.4.3. O cálculo estrutural deve ser realizado por profissional habilitado em
Engenharia Civil ou Arquitetura, de acordo com as normas de segurança
regidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
5.5. A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR exigidas:
5.5.1. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
5.5.2. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão;
5.5.3. NR 10 – Segurança e instalações e serviços em eletricidade;
5.5.4. Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS;
5.5.5. Aterrar todos os componentes metálicos, painéis, eletro calhas, leitos,
estruturas metálicas, suportes metálicos, e demais elementos, que não se
destinam-se a conduzir energia. Conforme rege a norma NBR 5410.
5.6. A Contratada deverá, em alguns casos, fornecer o detalhamento complementar, com
o intuito de elucidar a sua solução técnica para as mais diversas montagens
propostas. Caberá a equipe técnica da GRAMADOTUR avaliar o aceite ou sugerir a
alteração.
5.7. Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração sejam no solo,
canteiros, prédios ou estruturas estão sujeitos a aprovação do fiscal de contrato.
Caberá a Contratada avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixação propostos no
Memorial Descritivo levando em conta sua responsabilidade pela estabilidade dos
itens.
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5.7.1. Sempre que a Contratada adotar modos de fixação diferentes daqueles
previstos, ou quando o modo de fixação não estiver explícito, a Contratada
deverá submeter a solução da fixação para a aprovação da Contratante. As
soluções de fixação propostas pela Contratada deverão primar pela
invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o mínimo possível aos olhos dos
observadores externos.
5.8. A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de forma a assumir a responsabilidade
civil, penal, ambiental por todas as estruturas a serem instaladas, a ART deverá ser
registrada no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado do Rio Grande
do Sul e/ou RRT deverá ser registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
do Rio Grande do Sul.
5.9. A Contratada deverá submeter à aprovação da Contratante foto e características
técnicas (dimensões e materiais) dos itens de decoração a serem adquiridos de
catálogos de terceiros tais como tecido, flores, plantas, cordas, holofotes, entre outros.
5.10. A Contratada será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto a execução
do projeto, devendo refazer, sem custos adicionais para a Contratante, todos os itens
que estiverem em desacordo com o Memorial Descritivo.
5.11. Será de responsabilidade da Contratada a realização de toda e qualquer tipo de
manutenção dos itens previstos no projeto durante todo o período do evento. Quando
não houver condições de manutenção ou reparo nos objetos da decoração,
comprometendo a estética do projeto a empresa Contratada deverá substituir as
peças danificadas.
5.12. Todas as chapas com corte a laser ou CNC, devem passar por tratamento de
impermeabilização, além de chapa ser própria para uso externo e resistente às ações
das intempéries.
5.13. Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com a impressão na
mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com tratamento UV, prevendo todo o
período do evento.
5.14. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços,
fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários específicos
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para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-08 da Portaria
nº 3214 do Ministério do Trabalho, recolher leis sociais referentes, assim como
alimentação, estadia quando necessário e quaisquer outras despesas referentes aos
funcionários que trabalharem na mesma; apresentar ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de todas
as estruturas e iluminação descritas neste Memorial Descritivo.
5.15. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão,
acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento.
5.16. Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo da
contratada. Deverão ser utilizados gradil de isolamento, fita zebrada e cones de
trânsito.
5.17. Deverão ser fornecidos e contemplados pela Contratada, todos os materiais,
acabamentos, acessórios, mão-de-obra, transportes, translado, locações, mobiliários,
equipamentos, documentações, atestados de capacidade e responsabilidade, mesmo
que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos. Deve estar no
escopo da contratada a desmontagem e armazenamento de forma organizada e
cuidadosa, utilizando embalagens quando necessário. O local de armazenamento
será determinado posteriormente pela Contratante.
5.18. Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para
suportarem todo o período do Evento, minimizando danos e consequentemente
manutenções, que também estarão a cargo da Contratada.
5.19. Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montagem feita pela Contratada deverá
estar previsto o conserto imediato. Deverá ser contabilizado uma equipe de
manutenção, com profissionais das diversas áreas da decoração e iluminação.
5.20. A empresa Contratada deverá prever e contar com peças de reposição no local,
prevendo eventuais substituições de peças danificadas, seguindo critérios da
Contratante.
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6. ETAPAS DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por quaisquer
imperfeições quanto a execução do projeto, devendo refazer, sem custos para a
Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o Memorial Descritivo.
6.2. Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal
do contrato designado para acompanhar a execução destes serviços.
6.3. Todos os serviços, deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a
concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes da sua utilização.
6.4. A Contratada, antes da elaboração de todas as peças de decoração, deverá
apresentar uma unidade, totalmente acabada, dos itens de decoração o responsável
pelo projeto e ao Fiscal do Contrato que, em conjunto decidirão se os itens
apresentados estão de acordo com o descrito neste Memorial, em especial os
seguintes:
a) Ovo de tela com luminária de coelho blacklight (item 3.11.1.2)
b) Cesta de vime empilhadas (item 3.11.1.3)
c) Letra caixa com flores (item 3.18.3)
d) Coelho da cesta da Rótula Av das Hortênsias com Borges de Medeiros
(item 3.5.1.2.1)
6.5. Calendário de Execução: A decoração deverá ser colocada a partir do dia 05 de março
devendo estar totalmente finalizada até dia 18 de março, de acordo com o cronograma
abaixo:
 05 a 08 de março: Av. Borges de Medeiros (Trecho Praça das Bandeiras à esquina)
 09 de março - Rótula Av. Borges de Medeiros com Av. das Hortênsias e Rótula
Av. Borges de Medeiros com Rua Torta
 10 de março - Praça das Bandeiras e Rótula Av. Borges de Medeiros com Rua
Senador Salgado Filho
 11 de março - Rótula Av. das Hortênsias com Rua Garibaldi Rótula e Av. das
Hortênsias com Rua São Pedro
 12 de março - Rótula Rua Garibaldi com Rua João Petry e Início da Iluminação
 13 a 17 de março - Rua Coberta
 18 de março - Término da Iluminação
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 19 de março - Teste de iluminação e retoque finais
 20 de março - Início Oficial do Evento
6.5.1. A instalação deverá ser realizada no horário compreendido entre
20:00 e 05:00;
6.6. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, do dia 13 de abril até o
20 de abril de 2019.

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: João Francisco Bazácas
Corrêa e Jairo Henrique M. de Camargo.
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APÊNDICE 1
a) COELHO DE TECIDO
Coelho confeccionado em tecido resistente a intempéries, com forro de fibra e
enchimento de fibra siliconada. Padronagem do tecido, conforme referência e cores dentro
da paleta.
 Medidas:

 Padronagem tecido:
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APÊNDICE 2
a) OVOS DE FIBRA
Pintura dos ovos de fibra deverão seguir estas referências, serão dois ovos de
cada, totalizando 26 (treze pinturas diferentes). Acabamento auto brilho, para simular ovos
de chocolate de verdade, usar três tons de chocolate, ao leite, amargo e branco, igual para
todos os ovos.
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APÊNDICE 3
a) PLACAS COM FRASE
Dizeres das placas, que deverão ser feitas com adesivo de recorte, nas placas
com pintura provençal branca e corda de sisal, a fonte da letra e FISH&CHIPS.
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APÊNDICE 4
a) PALETA CORES
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