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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa habilitada para a confecção de elementos 

decorativos, iluminação, manutenção, montagem, desmontagem, logística de 

transporte de todo o material a ser utilizado e equipe técnica de montagem, 

manutenção, assistência técnica durante a realização do evento do 35º Natal 

Luz de Gramado, no período de 22 de outubro de 2020 à 30 de janeiro de 

2021, que ocorrerá na cidade de Gramado/RS, conforme serviços descritos 

neste Memorial Descritivo e no Projeto Elétrico. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A decoração da cidade é um dos grandes atrativos do evento, hoje com 

reconhecimento nacional e internacional por estar disponível aos visitantes 

todo o período do evento podendo ser contemplado durante o dia e a noite. 

Para o 35º Natal Luz de Gramado, o evento terá uma cenografia festiva, alegre, 

lúdica e sofisticada para moradores e visitantes, e para que isso aconteça, o 

projeto prevê a decoração e a iluminação de ruas, praças, rótulas e avenidas.  

2.2. 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 o 35º Natal Luz 

de Gramado. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A decoração e a iluminação descritas neste Memorial Descritivo deverão ser 

instaladas nos seguintes locais: 

 Rótula Lago Joaquina Rita Bier 

 Praça João Leopoldo Rosenfeld 

 Praça das Etnias – Villa de Natal 

 Rua Emilio Sorgetz 

 Rótula Av. Hortênsias x Rua Emilio Sorgetz 

 Av. Borges de Medeiros  

 Igreja Matriz São Pedro  

 Praça Major Nicoletti 

 Prefeitura Municipal de Gramado 

 Rua Coberta 

 Rua Pedro Benetti 

 Rótula Av. das Hortênsias com Rua Leopoldo Rosenfeld 

 Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros  

 Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 

 Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 

 Rótula Praça das Mães 

 Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho 

 Pórticos de Acesso à cidade – Várzea Grande e Nova Petrópolis 

 Praça Várzea Grande 

 Rua São Pedro (Decoração somente com efeito noturno) 

 Rua Garibaldi (Decoração somente com efeito noturno) 

 Avenida das Hortênsias 

 Praça do Rotary 

 Corpo de Bombeiros 

 Comando Rodoviário da Brigada Militar 
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 Brigada Militar 
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3.2. Para realização dos serviços de decoração e iluminação, deverão ser 

empregadas atividades de: 

3.2.1. 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); 

3.2.2. 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); 

3.2.3. 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). 

3.2.4. 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 do 35º Natal Luz de Gramado, a Contratada 

deverá dispor router (indicado para recortar chapas de madeira e material 

sintético com alta precisão). 

3.2.5. 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 do 35º Natal Luz de Gramado, a Contratada 

deverá ter habilidade para confeccionar objetos cenográficos em fibra de 

vidro, marcenaria, serralheria, espuma tipo PU, laçaria (laços em veludo), 
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entre outros, conforme especificações, referências e/ou instruções contidas 

neste Memorial e seus anexos. 

3.2.6. Iluminação: Compreende a aquisição e a colocação de material elétrico e 

iluminação conforme especificação no Anexo Iluminação, bem como a 

instalação em elementos decorativos, instalação em ruas praças, rótulas e 

avenidas, manutenção e retirada do material ao término do evento. 
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3.3. PINHEIRO DE FLORES - RÓTULA LAGO JOAQUINA RITA BIER 

 

 

 

3.3.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 

estrutura de ferro em formato de árvore (existente) com 7,50m de altura x 

4,00m de diâmetro. Prever a pintura na cor verde escuro. 

3.3.2. Aquisição e instalação de 850 vasos plásticos para flores número 15 ou 18 

(conferir tamanho dos potes na estrutura) na cor verde escuro. Os vasos que 

estão sendo solicitados farão a substituição de todos os vasos existentes na 

estrutura de ferro da árvore. 
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3.3.3.  Aquisição e instalação de 450 plantas liriopes variegata. 

 

3.3.4. Aquisição e instalação de 450 plantas verbena endurascape red com flores 

na cor vermelho. 

3.3.5. Plantar as plantas nos vasos com terra tipo húmus. 

3.3.6. Instalação dos vasos em toda a estrutura da árvore da base ao topo da 

estrutura. 
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3.3.7. Aquisição e instalação de 20 vasos de flores redondos confeccionados em 

cimento texturizado com medida de 0,60m de diâmetro x 0,60m de altura 

para instalar na base da árvore. Os vasos deverão ser pintados com tinta 

automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro (vermelho igual ao da 

estrela). Prever o nivelamento na instalação dos vasos na base do pinheiro. 

Prever reposição dos vasos sempre as peças estiverem danificadas. 

 

Referência do vaso que está sendo solicitado. 

 

3.3.8. Aquisição e instalação de 60 plantas verbena endurascape red com flores 

na cor vermelho. Plantar as flores dentro dos vasos que serão instalados na 

base fazendo uso de terra preta. 

3.3.9. A empresa contratada deverá prever a troca e reposição das flores naturais 

sempre que solicitado pela Gramadotur. 

3.3.10. Quanto à irrigação das flores: É de responsabilidade da empresa contratada 

e da Gramadotur, formalizar o pedido junto a Prefeitura Municipal de 

Gramado e o horto municipal para que a irrigação seja diária (duas vezes 

por dia). 
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3.3.11. Manutenção, pintura e instalação de 1 (uma) estrela (existente) com 1,50m 

de diâmetro, vazadas dos dois lados. Prever a pintura da estrela com tinta 

automotiva metalizada na cor vermelho escuro.  

3.3.12. ILUMINAÇÃO 

3.3.12.1. Aquisição e instalação de 8m² de filtro difusor e-colour #250 half White 

diffusion tipo rosco de luz para instalação na parte interna da estrela. 

3.3.12.2. Aquisição e instalação de 06 refletores 400W IP65, 220V, completo com 

reator e lâmpada de 400W vapor metálico VERDE, os refletores estarão 

instalados na mureta da rótula fixado por haste curta fora do caminho dos 

veículos e com foco com luz ascendente a árvore sem provocar 

ofuscamento. Os refletores devem ter liberdade de afinação sendo 

possível dirigi-los para a frente ou para trás. Toda a fiação de alimentação 

deverá estar protegida e integrada à paisagem e escamoteado. 

3.3.12.3. Aquisição e instalação de 02 refletores de LED 50W, 220V, luz 3000k, luz 

verde, fixados na base da estrela em forma de ângulo com braços de 

50cm, para definição do formato da estrela. (Detalhamento conforme 

projeto de especificação elétrica). 

3.3.12.4. Aquisição e instalação de 06 refletores slim 10W 220V, luz 3000k, branca 

morna IP66, um refletor em cada “perna” interna da estrela, para uma 

uniforme distribuição da luz. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). 

3.3.12.5. Aquisição e instalação de 200 conjuntos de cordões de LED luz verde 

cordão verde, 220V, 10m aproximadamente. Uso Externo, espalhado 

uniformemente por toda a árvore, cuidando para não danificar as flores 

naturais. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.4. PRAÇA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD 
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3.4.1. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 02 

anjos com trombeta (existentes) com medida de 3,00m de altura. As 

esculturas foram executadas em resina poliéster com reforço em fibra de 

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

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

fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em 

cores dourado, verde e vermelho conforme imagens de referência. A 

aplicação final de verniz automotivo alto brilho para maior durabilidade das 

peças. 
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3.4.2. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 02 

renas (existentes) com medida de 2,90m de altura. As esculturas foram 

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

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

A pintura (acabamentos) será executada primeiramente em fundo fosco, 

com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores dourado, 

verde e vermelho conforme imagens de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo alto brilho para maior durabilidade. Prever a confecção do 

laço e dos laçarotes em chapas de ferro com 20” ou 0,90. 
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3.4.3. Aquisição e instalação de quatro bases decorativas em formato oval para 

suporte, sustentação e para a instalação das renas e anjos decorativos. A 

medida da base deverá ser de 2,10m de comprimento x 1,10m de 

profundidade x 0,80m de altura da base. A base, deverá ser confeccionada 

em estrutura de ferro tipo tubinho de ferro 1/5”, escultura em isopor e 

revestimento duplo em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. O tamanho 

de cada bolinha decorativa que compõem a base é de aproximadamente 

0,10m de diâmetro. A pintura da base deverá ser com tinta automotiva de 

alto brilho nas cores verde e vermelho.  
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3.4.4. Cada base deverá receber 8 arabescos decorativos com medida de 0,35m 

de largura x 0,18m de altura confeccionada em fibra de vidro em alto relevo 

com acabamento arredondado de modo que a fixação na base fique perfeita. 

Os arabescos decorativos deverão ser pintados com tinta automotiva de 

acabamento alto brilho na cor vermelho escuro. 

3.4.5. Aquisição e instalação de quatro bases para suporte das bases em ferro e 

fibra e os elementos renas e anjos. A base será em formato oval com medida 

de 2,40m de comprimento x 1,30m de profundidade x 0,10m de altura. Será 

confeccionada com estruturação em madeira pinus elliottii, tratado, auto 

clavado e lixado com a aplicação na parte superior da base de uma chapa 
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em compensado naval de 18mm e o entorno da estrutura deverá ser aplicado 

chapa de ferro 14 ou 16 com 5mm de espessura. A pintura da base deverá 

ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. 

 

3.4.6. ILUMINAÇÃO 

3.4.6.1. Aquisição e instalação de 16 refletores LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V. Instalar quatro por elemento, ao redor da base fixo no chão, 

com sapata de concreto ou estaca de madeira. 

3.4.6.2. Aquisição e instalação de 100m de mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor vermelho alto brilho. A instalação contornando 

a base, uma volta parte superior, uma volta no meio e uma na parte 

inferior, sempre acompanhando o detalhe na fibra. 

3.4.6.3. Aquisição e instalação de 30 Projetor de 20W, IP66,220V,2700k ângulo 

de luz 25º, instalado na parte inferior de cada, mastro, com o facho de luz 

direcionado para as bandeiras, fixado por parafusos. 

3.4.6.4. Aquisição e instalação de 14 Refletor de 400W IP65,220V, completo com 

reator e lâmpada de 400W vapor metálico VERDE, instalar os refletores 

nos canteiros fixos em sapatas de bloco de cimento enterrados no jardim 

através de parafusos, distribuir 05 ao redor da árvore central, e os outros 

refletores 03 em cada árvore lateral. 

3.4.6.5. Aquisição e instalação 700 tubos de LED Snowfall, 80 cm, 4W, 220V, uso 

externo. Distribuir uniformemente na parte superior das árvores da praça. 

3.4.6.6. Aquisição e instalação de 400 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m), 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k e CABO VERDE, 220V, instalados nos caules das 

árvores naturais. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.5. AV. BORGES DE MEDEIROS – LÚDICA: ENTRADA AV. BORGES DE 

MEDEIROS 

Hotel Laghetto Golden ao Restaurante Il Piacere 

 

 

 

3.5.1. Aquisição e instalação de um tablado em madeira em formato redondo com 

medida de 2,20m de diâmetro em madeira de pinus elliottii aplainado e lixado 

e pintura na cor verde escuro para sobrepor o elemento em formato de anjo. 

A parte frontal da base de madeira deverá ser revestida com chapas de ferro 

14 ou 16 com 2mm de espessura. A pintura deverá ser com tinta automotiva 

com efeito laqueado na cor verde escuro. A medida da altura da base será 

de 0,10m de altura. 

3.5.2. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de um 

elemento decorativo em formato de anjo (existente) confeccionado em fibra 

de vidro com efeito tipo porcelana com medida de 4,00m de altura x 2,20m 

de diâmetro. A pintura do elemento deverá ser com tinta automotiva nas 

cores conforme referência. Observar para que a pintura da saia e da estrela 

onde a peça é confeccionada em fibra transparente recebam pintura com 
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tinta verniz vitral de modo que a iluminação faça o efeito desejado durante a 

noite. 
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3.5.3. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 35 

elementos decorativos (existentes) em formato de árvores cone. As peças 

foram confeccionadas em estrutura de ferro, as estrelas em aço corten, o 

acabamento cônico em P.S. e o revestimento em adesivo. O material P.S 

deverá ser substituído por P.S. translúcido poliestireno de 1mm em todas as 

árvores em formato cônico. A pintura da estrutura de ferro deverá ser com 

tinta automotiva de alto brilho na cor dourado. 

 

3.5.4. A chapa de P.S. translucido deverá receber novo adesivo translucido tipo 

oracal impresso digital. A chapa de P.S. com o adesivo aplicado deverá 

contornar a estrutura cônica do pinheiro. Solicitar arquivos digitais para 

adesivos junto a Gramadotur. 
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3.5.5. Reforma, manutenção, pintura e instalação 35 estrelas (existentes), vazadas 

dos dois lados bipartida com a iluminação na parte interna. A pintura da 

estrela deverá ser na cor dourado e com acabamento verniz automotivo. 

Instalar no topo das árvores. 

 

 

 

3.5.6. Aquisição e instalação de 15 elementos decorativos em formato de árvores 

cone com medidas iguais as peças existentes no acervo da Autarquia, 

conferir medidas antes da confecção das peças. As peças deverão ser 

confeccionadas em ferro, as estrelas em aço corten e o acabamento em P.S. 

translúcido poliestireno de 1mm com acabamento em adesivo. 

 

3.5.7. A construção do pinheiro dar-se-á com uma estrutura de ferro tipo tubo de 

2” da base ao topo que dará sustentação ao elemento decorativo.  

 

3.5.8. A base de ferro que será fixado nos canteiros e deverá ter 0,70m de 

diâmetro. Os arabescos decorativos da base deverão ser construídos em 

ferro chato 3/16 x 1”. Conferir medidas. 
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3.5.9. A estrutura deverá ser em ferro para a confecção dos arcos e para a 

instalação de chapa placa P.S. translúcido poliestireno de 1mm em formato 

cônico. A pintura do elemento decorativo em ferro deverá ser com tinta 

automotiva de alto brilho na cor dourado. 

 

3.5.10. A chapa de P.S. deverá receber um adesivo digital translucido tipo oracal 

impresso digital. A chapa de P.S. com o adesivo aplicado deverá contornar 

a estrutura cônica do pinheiro. Solicitar arquivos digitais para adesivos junto 

a Gramadotur. 

 

3.5.11. O acabamento superior de cada pinheiro deverá ser com uma estrutura 

cônica com uma ponteira em ferro em chapa dourada 24 ou 0,60” com 0,42m 

de altura x ver medida do diâmetro conforme proporção. O acabamento de 

estrutura cônica deverá ser pintado com tinta automotiva de alto brilho na cor 

dourado. Conferir medida das peças existentes. 

 

3.5.12. Aquisição e instalação de 15 estrelas com 0,40m de diâmetro (conferir 

medida das peças existentes), vazadas dos dois lados e terá que ser 

bipartida para os dois lados para que possa fazer a colocação da iluminação 

interna, leia-se a estrela terá que ser desmontável. Para a confecção das 

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

aproximadamente 20cm pronta montada. A pintura da estrela deverá ser 

como base zarcão, com pintura automotiva de alto brilho na cor dourado e 

como acabamento verniz automotivo. 
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3.5.13. Aquisição e instalação de 15 m² de difusor de luz na parte interna da estrela 

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

Todas as estrelas precisam ter o difusor de luz instalado na parte interna da 

estrutura. 

 

3.5.14. É de responsabilidade da empresa contratada prever um mecanismo de 

segurança interno ao elemento de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética. Não será permitida a utilização de cabos de aço. 
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3.5.15. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 4 

(quatro) renas modelo 01 (existentes) em fibra de vidro com acabamento tipo 

porcelana com medida de 1,20m de comprimento x 1,00m de altura (leia-se 

pernas e corpo) + cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m 

de altura. A pintura das peças deverá ser com tinta automotiva alto brilho na 

cor vermelho escuro. Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço.  

 

 

 

3.5.16. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 4 

(quatro) renas modelo 02 (existentes) em fibra de vidro com acabamento tipo 

porcelana com medida de 1,20m de comprimento x 1,00m de altura (leia-se 

pernas e corpo) + cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m 

de altura. A pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva alto brilho 
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na cor vermelho escuro. Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço.  

 

 

 

 

 

3.5.17. Aquisição e instalação de 7 (sete) renas modelo 01 que deverão ser 

confeccionadas em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com 

medida de 1,20m de comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) 

+ cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de altura. A 

pintura das peças deverá ser com tinta automotiva alto brilho na cor vermelho 

escuro. Prever fixação nas bases de modo que não se faça necessário a 

utilização de cabos de aço.  
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3.5.18. Aquisição e instalação de 7(sete) renas modelo 02 que deverão ser 

confeccionadas em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com 

medida de 1,20m de comprimento x 1,00m de altura (leia-se pernas e corpo) 

+ cabeça e galhada com 0,65m de altura, totalizando 1,65m de altura. A 

pintura dos elementos deverá ser pintura automotiva alto brilho na cor 

vermelho escuro. Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço.  
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3.5.19. Aquisição e instalação de 22 colares decorativos para ornamentação das 

renas com medida de 0,50m de diâmetro confeccionada estrutura de ferro 

simples com revestimento com festão aramado na cor verde escuro. A 

medida do festão deverá ser 2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro. 

 

3.5.20. Aquisição e instalação de 22 laços duplos decorativos com medida de 

0,30m x 0,17m x 0,08m. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com 

revestimento de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de 

diâmetro e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por veludo vermelho tipo spandex. Prever 

reposição ou troca das peças sempre que estiverem com princípio de 

desbotamento, estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. 
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      Ramos azevinhos  Festão  

 

3.5.21. Para a ornamentação dos colares, aquisição e instalação de 60 ramos 

natalinos azevinhos artificiais com medida de 1,07m de comprimento x 

0,21m de largura. Prever reposição ou troca das peças sempre que 

estiverem com princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou forem 

subtraídos da estrutura. 

 

OBS: Os azevinhos e os laços deverão receber uma camada de spray 

protetor de cor e impermeabilizante.  
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3.5.22. Aquisição e instalação de 22 bases em formato oval (tablado) para as renas. 

A medida de cada base deverá ser de 1,50m de comprimento x 0,10m de 

altura x 0,80m de profundidade. As bases deverão ser estruturadas em 

madeira de pinus elliottii aplainado e lixado com acabamento superior em 

chapa de compensado naval 18mm. A lateral da base em formato oval 

deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 ou 16 com espessura de 

2mm. A pintura das bases deverá ser com tinta automotiva na cor verde 

escuro. 

Obs.: As bases deverão ser niveladas ao solo sempre que se fizer 

necessário. 
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3.5.23. Aquisição e instalação de 33 caixas de presentes com laço em formato 

quadrado com medida de 0,80 m de altura (caixa) e 0,20m (o laço) x 0,93 m 

largura confeccionado em estrutura de ferro galvanizado tipo metalon 25x25 

parede 16. As caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a estrutura 

de ferro com tela de viveiro na cor verde escuro. 

 

Tela de Viveiro para revestimento da estrutura de ferro das caixas 

 

3.5.24. As caixas de presentes e os laços deverão ser revestidos de forma uniforme 

com festão aramado de 0,18m de diâmetro x 5,00m de comprimento na cor 
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verde escuro (caixa) e na cor vermelho escuro (laço). Prever a substituição 

do festão das caixas e dos laços de presentes sempre que as peças 

estiverem com vestígios de desbotamento ou danos. 

 

 

Modelo de Festão para as caixas de presentes e os laços 
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3.5.25. Aquisição e instalação de 80 guirlandas decorativas em estrutura de ferro 

galvanizado tipo 3/16” ou 4,2mm e revestimento em festão na cor verde 

escuro com medida de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão 

interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá 

ser completamente preenchido com festão aramado e estruturado com 

0,30m de diâmetro na cor verde escuro. Fazer o revestimento da estrutura 

de ferro com festão dos dois lados da guirlanda de modo que ela se torne 

volumosa. A instalação das guirlandas dar-se-á junto ao poste de iluminação 

pública com face para os dois lados.  

 

3.5.26. Aquisição e instalação de 80 laços aramados e estruturados com medida de 

0,70m x 0,44m e pernas 0,75m de comprimento o laço x 0,20m de largura. 
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O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento de toda a 

ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.5.27. ILUMINAÇÃO 

3.5.27.1. Aquisição e instalação de 02 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalado na parte interna vestido das Anja. 

3.5.27.2. Aquisição e instalação de 05 Refletor de 400W IP65,220V, completo com 

reator e lâmpada de 400W vapor de sódio, instalar 3 na parte frontal, dois 

na parte traseira do elemento, fixado com sapata de concreto ou estava 

de madeira. 

3.5.27.3. Aquisição e instalação de 2 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Branca Alto brilho, instalar na aureola. 

3.5.27.4. Aquisição e instalação de 2 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 a 

100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, para uso externo cabo 

branco, LED Branco frio. Instalar na parte interna estrela de fibra. 

3.5.27.5. Aquisição e instalação de 20 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Verde Alto brilho. Contornando a Árvore de 

natal, no vestido da anja. 

3.5.27.6. Aquisição e instalação de 70 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar dois refletores dentro de cada Árvore, passar a 

fiação dentro do tubo metálico de sustentação para não ficar aparente. 

3.5.27.7. Aquisição e instalação de 35 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m), 8W, para USO EXTERNO, 

luz 3000k e cabo branco, 220V. Instalar na estrela, que fica no topo da 

Árvore, um conjunto em cada. 

3.5.27.8. Aquisição e instalação de 96 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar quatro por elemento, ao redor da base fixo na base. 
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3.5.27.9. Aquisição e instalação de 96 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalado 04 por 

guirlanda, fiação de ligação deverá passar internamente da rena. 

3.5.27.10. Aquisição e instalação de 360 conjunto de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalar 10 por caixa de 

presente, na parte verde, procurar deixar a fiação o máximo escamoteada, 

deixando com maior visibilidade os LEDs. 

3.5.27.11. Aquisição e instalação de 360 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ VERMELHA E CABO VERMELHO, 220V, Instalar 10 por 

caixa de presente, na parte Vermelha do laço, procurar deixar a fiação ao 

máximo escamoteada, deixando com maior visibilidade os LEDs. 

3.5.27.12. Aquisição e instalação de 36 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar 01, na parte interna de cada presente. 

3.5.27.13. Aquisição e instalação de 960 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalação de 12 

conjuntos por guirlanda, espaçamento entre uma volta e outra no máximo 

10cm. 

3.5.27.14. Aquisição e instalação 160 refletores LED slim IP65, 10W, 3000K, 220V 

750lm, instalar dois por Guirlanda, fixa em suporte de 15 cm fixo na parte 

inferior da guirlanda. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.6. VILA DE NATAL 
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3.6.1. Aquisição e instalação de uma base confeccionada com estruturação em 

ferro tipo tubinho de ferro 1/5”, esculpida em isopor e revestimento duplo em 

fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A base deverá ser em formato 

redondo com medidas de 2,20m de diâmetro x 0,80m de altura. A pintura do 

elemento decorativo deverá ser em tinta automotiva alto brilho nas cores 

verde escuro e vermelho escuro. As bolas que contornam a base deverão 

ser em alto relevo com medida aproxima 0,07m diâmetro. 

 

3.6.2. A decoração da base deverá ser com 10 arabescos decorativos com medida 

de 0,60m de largura x 0,18m de altura confeccionadas em fibra de vidro em 

alto relevo com acabamento arredondado de modo que a fixação na base 

fique perfeita. Os arabescos decorativos deverão ser pintados com tinta 

automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. 

 

3.6.3. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de um papai-

noel (existente) em fibra de vidro medindo 3,00m de altura x 1,20m de 

diâmetro. A base existente do papai noel deverá ser removida para que a 

nova base seja encaixada. Prever pintura de toda a peça com tinta 

automotiva alto brilho nas cores de referência. 

 

3.6.4. Aquisição e instalação de um saco tipo pochete em tecido de veludo na cor 

azul escuro tipo spandex medindo 0,45m de altura x 0,30m de largura. 

Providenciar enchimento em fibra para dar volume. Como acabamento 

prever a aquisição e instalação de cordão, modelo utilizado em acabamento 

de cortinas. 

 



 

~ 40 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

Referência acabamento pochete 

 

3.6.5. Para ornamentação do urso: Aquisição e instalação de laço de veludo 

medindo 2,00m de comprimento x 15cm de largura na cor vermelho escuro 

com finalização de aplicação de azevinhos. 

3.6.6. Aquisição e instalação de 5 metros de cordão de Santo Antônio de 20mm na 

cor dourado para contornar toda a cintura do papai-noel. 

3.6.7. É de responsabilidade da contratada prever um modo de fixação de modo 

que se tenha segurança e estética. Não será permitido o uso de cabos de 

aço na instalação da peça. 
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3.6.8. Para a instalação no portal de entrada da vila: Aquisição e instalação de 02 

guirlandas decorativos com medida de 0,70m de diâmetro confeccionada em 

estrutura de ferro galvanizado tipo 3/16” ou 4,2mm com revestimento em 

festão aramado e estruturado com medida de 2,70m de comprimento x 

0,30m de diâmetro. O revestimento do festão deverá ser dos dois lados da 

guirlanda de modo que se tenha uma guirlanda volumosa. 

3.6.9. Como decoração das guirlandas: Aquisição e instalação de 02 laços 

decorativos com medida de 0,39m x 0,24m e a medida das pernas 0,40m x 

0,10m largura. Os laços deverão ser executados com ferro 3/8 com 

revestimento de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de 

diâmetro e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por veludo vermelho tipo spandex. 
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3.6.10. CASA DO PAPAI-NOEL 
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Ver detalhamento pranchas. 
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3.6.10.1. Para construção e a instalação da Casa do Papai Noel, a contratada 

deverá prever junto aos seus responsáveis técnicos e engenheiros, o 

método de construção, fixação e estruturação interna que seja mais 

adequado para que a casa do papai noel tenha segurança e estética por 

todo o período do evento. 



 

~ 48 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.6.10.2. Aquisição e instalação de uma casa para o papai-noel com 28m² de área 

construída com pé direito duplo. A edificação deverá ser estruturada em 

madeira pinus elliottii, tratado, auto clavado, lixado e aplainado.  

3.6.10.3. Como revestimento da estrutura em madeira, leia-se parte externa da 

casa e parte interna da casa, o revestimento dar-se-á em chapas de 

compensado naval de 15mm na parte externa da edificação e na parte 

interna chapas de compensado naval de 10mm. 

3.6.10.4. Como acabamento por cima do revestimento das chapas de compensado 

naval (parte interna e externa da edificação), em toda a extensão das 

paredes deverá ser aplicado massa acrílica para uso externo e lixado, de 

modo que as imperfeições não sejam visíveis. A pintura externa da 

edificação deverá ser com tinta acrílica com acabamento acetinado nas 

cores verde escuro, vermelho escuro e branco conforme imagem de 

referência. A pintura das paredes internas deverá ser com tinta acrílica 

com acabamento acetinado na cor branco. 

3.6.10.5. Como acabamento decorativo, duas paredes internas da edificação 

deverão ser revestidas com papel de parede vinílico auto colante com 

acabamento acetinado. O papel de parede deverá ser conforme imagem 

de referência. 

 

Imagem referência papel de parede casa do noel 
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3.6.10.6. O telhado da edificação deverá ser estruturado com madeira de pinus 

elliottii tratado, autoclavado, lixado e aplainado. A cobertura da estrutura 

de madeira do telhado deverá ser com telhas ecológicas estilo 3D com 

medida aproximada de 200cm comprimento x 95cm de largura x 3mm de 

espessura, peso/telha por peça 5,1kg, peso por m² 3,2kg, área útil 1,58m² 

com inclinação de 27% na cor verde escuro. Prever 18 fixadores por telha. 

3.6.10.7. Toda a extensão de beiral do telhado deverá receber peças decorativas 

tipo lambrequim confeccionado com chapas de MDF ultra verde de 18mm 

em recorte eletrônico. As peças deverão ser recortadas, lixadas e receber 

pintura acrílica com acabamento acetinado na cor branco. Solicitar 

arquivo para a Gramadotur. 

3.6.10.8. A forração interna do telhado deverá ser com forro aparente em madeira 

de pinus elliottii aplainado, lixado, tratado e autoclavado em toda a 

extensão da edificação. A pintura do forro deverá ser com tinta acrílica 

com acabamento acetinado na cor branco. 

3.6.10.9. Na parte de cima do telhado deverá ser construído uma estrutura em 

formato de chaminé fake com estrutura em madeira de pinus elliottii, 

tratado, autoclavado, lixado e plainado. A estrutura de madeira deverá ser 

revestida com chapas de compensado naval 18mm. Como acabamento a 

chaminé deverá receber revestimento com banner vinílico (lona vinílica 

440 gramas) com impressão digital de tijolos com acabamento fosco. 

3.6.10.10. O assoalho da edificação deverá ser construído com uma estrutura em 

madeira de pinus elliottii, tratado, auto clavado, lixado e aplainado. Sobre 

a estrutura de madeira tanto na parte interna quanto na parte externa da 

casa será com revestimento de tábuas tipo assoalho em pinus elliottii, 

tratado, auto clavado, lixado e aplainado dos quatro lados. A pintura do 

assoalho deverá ser com Osmocolor (cor a definir com a decoradora 

Claudia). 
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3.6.10.11. As aberturas como portas e janelas deverão ser construídos com madeira 

de pinus elliottii, auto clavado, lixado e aplainado. Como acabamento (liso 

e sem falhas) nas aberturas, prever que as peças sejam revestidas por 

massa acrílica, lixadas e pintadas com tinta acrílico com acabamento 

acetinado na cor branco. Para as janelas aquisição e instalação de vidros 

transparentes de 4mm de espessura. Todas as janelas deverão ter 

ferragens e fechaduras para possibilitar a abertura e o fechamento com 

segurança na cor ouro velho. A porta deverá ter uma fechadura tipo 

bolinha com chave na cor ouro velho. 

3.6.10.12. Aquisição e instalação de 2 tubos de ferro tipo tubo redondo com 15cm de 

diâmetro para apoio do telhado da entrada da casa do papai noel. O tubo 

de ferro deverá ser revestido conforme imagem ilustrativa com adesivo 

vinílico nas cores vermelho e branco. 

3.6.10.13. Aquisição e instalação de floreiras decorativas em todas as janelas, 

confeccionadas em madeira de pinus elliottii tratado, auto clavado, lixado 

e aplainado. As floreiras deverão receber acabamento tipo lambrequim 

confeccionado em MDF ultra verde 15mm. As floreiras e os lambrequins 

deverão ser lixados e receber pintura acrílica com acabamento acetinado 

no cor branco. 

3.6.10.14. Aquisição e instalação de vasos potes plasticos para flores (ver tamanho 

e quantidade conforme floreiras). Os vasos deverão ser fixados dentro das 

floreiras. 

3.6.10.15. A fixação dos vasos nas floreiras deverá acontecer de modo que as 

pessoas não consigam levar os vasos. 

3.6.10.16. Aquisição e instalação de 150 galhos de flores tipo poinsétia artificial com 

medida de 0,30m de largura de flor com acabamento aveludado, proteção 

U.V na cor vermelho escuro. As flores deverão ser fixadas dentro dos 

vasos com argila (observar para que a argila fique rente à superfície do 

vaso evitando o acúmulo de água parada). Ao sinal de desbotamento as 
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flores deverão ser substituídas por novas flores. Ver referência de flores 

com a decoradora Claudia. 

 

Imagem de referência da flor poinsétia 

 

3.6.10.17. Aquisição e instalação de 03 guirlandas decorativas para a casa do papai 

noel em estrutura de ferro galvanizado tipo 3/16” ou 4,2mm e revestimento 

em festão na cor verde escuro com medida de 1,30m de diâmetro. A 

guirlanda deverá ter um vão interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), 

o restante da guirlanda deverá ser completamente preenchido com festão 
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na cor verde escuro. Fazer o revestimento da estrutura de ferro com festão 

dos dois lados da guirlanda de modo que ela se torne volumosa. O festão 

para a guirlanda deverá ser aramado e estruturado com 0,30m de 

diâmetro. 

 

3.6.10.18. Aquisição e instalação de 03 laços aramados e estruturados com medida 

de 0,70m x 0,44m e a medida das pernas 0,75m x 0,20m largura. O laço 

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

com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por 

veludo vermelho tipo spandex.  

 

DECORAÇÃO INTERNA DA CASA DO PAPAI-NOEL 

3.6.10.19. Reforma, manutenção, substituição de material, revestimento em tecido e 

instalação de uma poltrona de papai-noel (existente). O revestimento da 

poltrona do papai noel deverá ser com veludo vermelho escuro de 

poliéster próprio para este tipo de poltrona. 

3.6.10.20.  Reforma, manutenção, substituição de material, pintura, instalação, 

ampliação e instalação de uma lareira para a casa do papai-noel 

(existente). O chaminé deverá ser aumentado em 4,00m de altura em 

material fibra de vidro com efeito tipo porcelana obedecendo 

criteriosamente a imagem da lareira. 

3.6.10.21.  Aquisição e instalação de um pinheiro natalino artificial medindo 4,00m 

de altura com acabamento nevado.  
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Imagem referência pinheiro natalino nevado 

 

3.6.10.22. Aquisição e instalação de uma estrela 5 pontas para a árvore na cor 

dourado metalizado, com medida de 0,48m x 0,45m confeccionada em 

metal com pintura na cor dourado metalizado. 
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3.6.10.23. Aquisição e instalação de 20 conjuntos de LED Warm White, 2700k 220V 

cabo verde, estático para uso externo. A instalação dos conjuntos será na 

árvore de 4m de altura. 

 

3.6.10.24. Aquisição e instalação de um guarda-roupas estilo barroco francês com 

medida de 1,20m de largura x 0,50m de profundidade x 1,80m de altura 

para que o papai noel possa utilizar e guardar os seus pertences pessoais. 

Prever que o guarda-roupas tenha chaves. O guarda-roupas deverá ser 

na cor de madeira. Ver tonalidade com a decoradora Cláudia. 
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3.6.10.25. Limpeza, manutenção e instalação de 02 tapetes tipo persa (existentes) 

na cor vermelho escuro com medida de 2,50m x 2,00m. Caso não seja 

localizado no acervo da Gramadotur a contratada será responsável pela 

aquisição dos tapetes.  

 

 

3.6.10.26. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 04 cadeiras (existentes) 

conforme imagem de referência em estilo provençal na cor branco. O 

assento deverá ter revestimento em veludo listrado nas cores vermelho e 

verde.  

 

 

3.6.10.27. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 mesa oval (existente) 

em madeira estilo provençal conforme imagem de referência na cor 

branco. Medida 1,20m x 0,70m.  
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3.6.10.28. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 cristaleira em madeira 

estilo provençal (existente), prever a pintura na cor branco. Medidas 

0,45m prof. x 1,20m largura x 2,10m altura.  

 

 

3.6.10.29. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 escrivaninha em 

madeira estilo provençal (existente), prever a pintura na cor branco. 

Medidas 1,20m x 0,60m.  

 

 

3.6.10.30. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 cadeira em madeira em 

estilo provençal (existente) prever a pintura na cor branco. Medidas: 

largura do assento: 0,33m altura do assento ao chão: 0,45m e 

profundidade do Assento: 0,40m. Caso não seja localizado no acervo da 

Gramadotur a contratada será responsável pela aquisição da cadeira. 
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3.6.10.31. Manutenção e instalação de 02 quebra-nozes em fibra de vidro existentes. 

Medida de 0,80m de altura.  

 

 

3.6.10.32. Manutenção, substituição do gás e instalação de 01 ar condicionado 

(existente) tipo Split HiWall com refrigeração 9000 BTUs, Ciclo Quente e 

Frio com controle remoto e baixo nível de ruído. Prever a instalação. 

Medidas: evaporadora: 0,82m x 0,285m x 0,215m e condensadora: 0,72m 

x 0,265 m. 

3.6.10.33.  Aquisição e instalação de 12 cortinas (6 janelas) com medida de 0,80m 

de largura x 1,40m de altura confeccionada em tecido xadrez conforme 

imagem de referência. 

3.6.10.34. Aquisição e instalação de 4 cortinas (2 janelas) com medida de 0,80m de 

largura x 1,00m de altura confeccionada em tecido xadrez conforme 

imagem de referência. 
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Modelo de cortina que está sendo solicitado. Referência tecido xadrez para a confecção cortina 

 

3.6.10.35. Reforma e instalação de um relógio de parede (existente) com 0,60m de 

diâmetro conforme imagem de referência. O relógio precisa estar 

funcionando. 

 

Referência do relógio de parede 

 

3.6.10.36. Reforma e instalação de 04 botas de veludo vermelho (2existentes). A 

bota não deverá ser bordada. Medida de 0,40m de altura. 

 

Referência bota. 
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3.6.10.37. Reforma e instalação de 02 mini lanternas (existentes) com velas em LED. 

Prever o funcionamento da lanterna com a reposição de pilhas ou a 

substituição das velas durante todo o período do evento. Cor da luz warm 

White. Uma lanterna com medida de 0,30m de altura e uma lanterna com 

medida de 0,20m de altura. 

 

3.6.10.38. Aquisição e instalação de 5 livros antigos. A definir quantidade e medidas 

na montagem da casa. Medidas a definir com a decoradora. 

 
Referência de livros. 

3.6.10.39. Reforma, pintura, substituição de material e instalação de 03 tortas 

decorativas fake (existentes). Medidas 0,27x0,27x0,12m. 

 
Imagem bolos fake. 

3.6.10.40. Instalação de 03 porta tortas (1existente) com pedestal de 0,27m diâmetro 

com 0,14m altura transparente em vidro. Medida 0,27m diâmetro x 0,14m 

de altura, a contratada será responsável pela aquisição de outros dois.  
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Imagem porta torta. 

3.6.10.41. Instalação de jogo de jantar para 4 pessoas, em material cerâmico, nas 

cores branco e vermelho, conforme imagem referência. A contratada será 

responsável pela aquisição. Lista de elementos: 

 Pratos fundos: 4 unid; 

 Pratos rasos: 4 unid; 

 Pratos de sobremesa: 4 unid; 

 Xícaras: 4 unid; 

 Pires: 4 unid. 

 

Imagem jogo jantar 

 

3.6.10.42.  Instalação de bule de café (existente) na cor vermelho. Medida 0,23m de 

altura capacidade para 1 litro, a contratada será responsável pela 

aquisição. 

 

Imagem Bule 
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3.6.10.43. Instalação de talheres em aço inox (existentes) conforme segue: 4 

colheres de sobremesa; 4 colheres de chá; 4 garfos de sobremesa e 4 

facas de sobremesa, a contratada será responsável pela aquisição. 

 

Imagem referência talheres 

3.6.10.44. Aquisição e instalação de um lustre 8 braços confeccionado em ferro com 

cúpulas em tecido com acabamento xadrez no tecido de referência. O 

lustre deverá ser na cor branco fosco.  

 

 Imagem do lustre 8 braços. Modelo de cúpula que será utilizado. 
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Tecido de referência para o revestimento das cúpulas 

3.6.10.45. Aquisição e instalação de 8 lâmpadas LED tipo vela com luz warm white 

de 8W para instalar no lustre de 8 braços. 

3.6.10.46. Manutenção, pintura e instalação de 06 arandelas sextavadas (existentes) 

em metal de parede na cor ouro velho com medida de 0,21m de altura x 

0,19m de largura x 0,30m de comprimento com lâmpada tipo bulbo de 6W 

em LED 3000K conforme imagem de referência. 

 

Referência arandela 
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3.6.10.47. ILUMINAÇÃO 

3.6.10.47.1. PAPAI NOEL 

3.6.10.47.1.1.  Aquisição e instalação de 6 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, a ser instalado no elemento papai Noel, ao redor da 

base fixo no chão, com sapata de concreto ou estaca de madeira. 

3.6.10.47.1.2. Aquisição e instalação de 25 metros de Mangueira de LED Neon 

220V (120 LEDs por metro), cor Vermelho Alto brilho. Instalar 

contornando a base, uma volta parte superior, uma volta no meio e 

uma na parte inferior, sempre acompanhando o detalhe na fibra. 

3.6.10.47.2. PÓRTICO PRAÇA 

3.6.10.47.2.1. Aquisição e instalação de 12 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalados 06 por 

guirlanda. 

3.6.10.47.2.2.  Aquisição e instalação de 05 Refletor LED slim IP65, 10W, 

3000K,750lm,220V, O refletor estará fixo a estrutura por parafusos 

específicos ao fabricante e com fiação embutida. A luminária deverá 

estar fixada de forma a iluminar o frontão da fachada (uplight). 

3.6.10.47.2.3. Aquisição e instalação de 6 unidades de cascata de LED branco 

quente 3000k, cabo cristal ou branco, 32W, 220V, comprimento de 

700x60cm, para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes. 

Instalado no Beiral os conjuntos deverão ser instalados duplos, um 

sobre o outro. 
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3.6.10.47.3. CASA DO PAPAI NOEL 

3.6.10.47.3.1.  Aquisição e Instalação de 36 conjuntos de Cordão de LEDs 

estáticos (95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, 

PARA USO EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, 

instalados 12 por guirlanda. 

3.6.10.47.3.2. Aquisição e Instalação de 20 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalados na árvore 

interna da casinha do papai Noel, uniformemente. 

3.6.10.47.3.3. Aquisição e instalação de 05 Embutido de LED 25W,3000k 220V 

quadrado, instalado internamente casinha papai Noel. 

3.6.10.47.3.4. Aquisição e instalação de 01 Lustre 08 braços estilo provençal com 

08 lâmpadas de LED 9W, 3000k ,220V com cúpulas, instalado 

internamente casinha. 

3.6.10.47.3.5. Aquisição e instalação de 06 Arandelas sextavadas de cobre com 

lâmpada de LED 6W 3000K, instalado na frente e laterais da casinha 

(caso necessário). 

3.6.10.47.3.6. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de cascata de LED branco 

quente 3000k, cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 

700x60cm, para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, 

instalado por traz do lambrequim, ao redor de toda casa, os 

conjuntos deverão ser instalados duplos, um sobre o outro. 

3.6.10.47.3.7. LOCAÇÃO e instalação de ribalta de LED RGB, IP65, 24 LEDs 3W, 

220V, DMX dimensões 106x13x16cm. Instalados na parte inferior da 

casinha do papai Noel contornando toda a casa, preso por 

parafusos. Locação: a empresa deverá fornecer as ribaltas, cabos 

de ligação, cabos de sinal, mesa DMX, quadro de energia e todos os 

acessórios que forem necessários para ligação, inclusive um técnico 

disponível para programação dos efeitos. 
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3.6.10.47.3.8. Aquisição e instalação de 15 Refletor LED slim IP65, 10W, 

3000K,750lm,220V, instalado no telhado. 

3.6.10.47.3.9.  Parte elétrica com itens conforme memorial elétrico. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.6.11. FEIRA DE NATAL 
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Vista telhado 
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3.6.11.1. Para a construção e instalação dos blocos de casas geminadas que 

compõem a Villa de Natal, a contratada deverá prever junto aos seus 

responsáveis técnicos e engenheiros, o método de construção, fixação e 

estruturação interna mais adequados para que os blocos de casas tenham 

segurança e estética por todo o período do evento.  

3.6.11.2. Aquisição e instalação de 05 blocos de casas geminadas com 14,40m² 

cada conjunto. A edificação deverá ser estruturada em madeira pinus 

elliottii, tratado, auto clavado, lixado e aplainado.  

3.6.11.3. Como revestimento da estrutura em madeira, leia-se parte externa da 

casa e parte interna da casa, o revestimento deverá ser com chapas de 

compensado naval de 15mm na parte externa da edificação e na parte 

interna chapas de compensado naval de 10mm. 

3.6.11.4. Como acabamento por cima do revestimento das chapas de compensado 

naval (parte interna e externa da edificação), em toda a extensão das 

paredes deverá ser aplicado massa acrílica para uso externo e lixado, de 

modo que as imperfeições não sejam visíveis. A pintura externa da 

edificação deverá ser com tinta acrílica com acabamento acetinado nas 

cores verde escuro, vermelho escuro e branco conforme imagem de 

referência. A pintura das paredes internas deverá ser com tinta acrílica 

com acabamento acetinado na cor branco. 

3.6.11.5. O telhado da edificação deverá ser estruturado com madeira de pinus 

elliottii tratado, autoclavado, lixado e aplainado. A cobertura da estrutura 

de madeira do telhado deverá ser com telhas ecológicas estilo 3D com 

medida aproximada de 200cm comprimento x 95cm de largura x 3mm de 

espessura, peso/telha por peça 5,1kg, peso por m² 3,2kg, área útil 1,58m² 

e inclinação de 27% na cor verde escuro. Prever 18 fixadores por telha. 

3.6.11.6. Todos os telhados dos blocos de casas geminadas deverão ter a 

instalação de calhas galvanizadas na parte onde terá encontro entre os 

telhados. A calha deverá ter pintura na cor verde escuro (cor do telhado) 

de modo que ela fique camuflada. O cano de descida da calha deverá ser 
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instalado na parte de trás das casas e deverá ser adesivado com adesivo 

vinílico nas cores vermelho e branco conforme imagem ilustrativa. Fazer 

uma avaliação junto a um funileiro para saber o modelo de calha que 

deverá ser utilizado e o modo de instalação de modo que não se tenha 

vazamento de água para a parte interna das casas. 

3.6.11.7. Toda a extensão de beiral do telhado dos blocos de casa geminada 

deverá receber peças decorativas tipo lambrequim confeccionado com 

chapas de MDF ultra verde de 18mm em recorte eletrônico. As peças 

deverão ser recortadas, lixadas e receber pintura acrílica com 

acabamento acetinado na cor branco. Solicitar arquivo para a 

Gramadotur. 

3.6.11.8. A forração interna dos telhados dos blocos de casas geminadas deverá 

ser com forro aparente em madeira de pinus elliottii aplainado, lixado, 

tratado e autoclavado em toda a extensão da edificação. A pintura do forro 

deverá ser com tinta acrílica com acabamento acetinado na cor branco. 

3.6.11.9. Na parte de cima dos telhados deverá ser construído duas estruturas em 

formato de chaminé por bloco de casa geminada, essa peça será em 

estrutura de madeira de pinus elliottii, tratado, autoclavado, lixado e 

plainado. A estrutura de madeira deverá ser revestida com chapas de 

compensado naval 18mm. Como acabamento as chaminés deverão ser 

revestidas por banner vinílico (lona vinílica 440gramas) com impressão 

digital de tijolos com acabamento fosco. 

3.6.11.10. O assoalho das edificações deverá ser construído com uma estrutura em 

madeira de pinus elliottii, tratado, auto clavado, lixado e aplainado. Sobre 

a estrutura de madeira tanto na parte interna quanto na parte externa da 

casa será com revestimento de tábuas tipo assoalho em pinus elliottii, 

tratado, auto clavado, lixado e aplainado dos quatro lados. A pintura do 

assoalho deverá ser com Osmocolor (cor a definir com a decoradora 

Claudia). 
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3.6.11.11. As aberturas dos blocos, como portas e janelas, deverão ser 

confeccionados com madeira de pinus elliottii, auto clavado, lixado e 

aplainado. Como acabamento (liso e sem falhas) nas aberturas, prever 

que as peças sejam revestidas por massa acrílica, lixadas e pintadas com 

tinta acrílico com acabamento acetinado na cor branco. Para as janelas, 

aquisição e instalação de vidros transparentes de 4mm de espessura. 

Para o fechamento de portas e janelas, fazer a aquisição e instalação de 

ferragens conforme segue: 18 dobradiças, 2 maçanetas bolinha com 

chave na cor ouro velho, 4 trincos chatos bicromatizados para portão, 2 

fechos para um cadeado grande e dois cadeados grandes, quantidade 

para cada bloco de casa geminada. 

3.6.11.12. Os expositores de todos os blocos de casa geminada, com medida de 

0,40x1,60x0,02 conforme projeto, deverão ser confeccionados em chapas 

de compensado naval com 15mm. As peças deverão receber massa 

acrílica para uso externo, ser lixadas e pintadas com tinta acrílica na cor 

branco acetinado. 

3.6.11.13. Aquisição e instalação de 2 tubos de ferro por bloco de casa geminada, 

confeccionados com ferro tipo tubo com 10cm de diâmetro para apoio do 

telhado. O tubo de ferro deverá ser revestido com adesivo vinílico nas 

cores vermelho e branco conforme imagem ilustrativa. 

3.6.11.14. Aquisição e instalação de floreiras decorativas, leia-se duas floreiras por 

bloco de casa geminada conforme imagem ilustrativa, confeccionadas em 

madeira de pinus elliottii tratado, auto clavado, lixado e aplainado. As 

floreiras deverão receber acabamento tipo lambrequim confeccionado em 

MDF ultra verde 15mm. A floreira e os lambrequins deverão ser lixados e 

receber pintura acrílica com acabamento acetinado no cor branco. 

3.6.11.15. Aquisição e instalação de vasos potes plasticos para flores (ver tamanho 

e quantidade conforme floreiras). Os vasos deverão ser fixados dentro das 

floreiras. Fixação dos vasos nas floreiras de modo que as pessoas não 

consigam levar os vasos. 



 

~ 71 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.6.11.16. Aquisição e instalação de 50 galhos de flores tipo poinsétia artificial com 

medida de 20 cm de flor com acabamento aveludado, proteção U.V na cor 

vermelho escuro. As flores deverão ser fixadas dentro dos vasos com 

argila (o vaso deverá ter argila até o topo de modo que não se tenha 

acúmulo de água parada). Ao sinal de desbotamento as flores deverão 

ser substituídas por novas flores. 

 
Imagem de referência da flor poinsétia 

3.6.11.17. Aquisição e instalação de 02 guirlandas decorativas por bloco de casa 

geminada em estrutura de ferro e revestimento em festão na cor verde 

escuro com medida de 0,60m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão 

interno (leia-se miolo de 0,20m de diâmetro), o restante da guirlanda 

deverá ser completamente preenchido com festão na cor verde escuro. 

As guirlandas deverão ser fixadas na parte da frente dos blocos de casas 

geminadas. Fazer o revestimento da estrutura de ferro com festão dos 

dois lados da guirlanda de modo que ela se torne volumosa. O festão para 

a guirlanda deverá ser aramado e estruturado com 0,30m de diâmetro.  

3.6.11.18. Aquisição e instalação de 02 laços aramados e estruturados por bloco 

de casa geminada com medida de 0,35m x 0,15m e a medida das pernas 

0,30m x 0,08m. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com 

revestimento de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de 

diâmetro e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por veludo vermelho tipo spandex.  
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3.6.11.19. Reforma, substituição de material, pintura e instalação de 20 bancos tipo 

praça (existentes) confeccionados em madeira e ferro fundido medindo 

1,50m de comprimento x 0,86cm de altura x 0,70 profundidade conforme 

imagem de referência. 

 

3.6.11.20. ILUMINAÇÃO 

3.6.11.20.1. CASINHAS DA VILA 

3.6.11.20.1.1. Aquisição e instalação de 50 conjuntos de cascata de LED branco 

quente 3000k, cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 

700x60cm, para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, 

instalado por traz do lambrequim, ao redor de toda casa, os 

conjuntos deverão ser instalados duplos, um sobre o outro. 

3.6.11.20.1.2. Aquisição e instalação de 20 Refletor LED slim IP65, 10W, 

3000K,750lm,220V, instalados no telhado 02 refletores por conjunto 

de casa iluminando janela redonda. 

3.6.11.20.1.3. Aquisição e instalação de 20 Calha hermética ip65, com duas 

lâmpadas de LED 20W T8 6500k, instalar 04 calhas por conjunto de 

casas. 

3.6.11.20.2. PRAÇA 

3.6.11.20.2.1. Aquisição e instalação de 100 conjuntos de Cordão de LEDs 

estáticos (95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 

10m),8W, PARA USO EXTERNO, LUZ 3000k E CABO 

VERDE, 220V, instalado, no tronco, galhos primários e 

secundários, até chegar na vegetação. 
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3.6.11.20.2.2. Aquisição e instalação de Refletor de 400W IP65,220V, 

completo com reator e lâmpada de 400W vapor metálico 

VERDE, instalados dois por árvores, nas árvores, próximas a 

"capelinha". 

3.6.11.20.3. PERGOLADO 

3.6.11.20.3.1. Aquisição e instalação de 50 conjuntos de cascata de LED branco 

quente 3000k, cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 

700x60cm, para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, 

instalado na parte interna do pergolado, por toda a parte superior, 

distribuídos em linhas de forma uniforme. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.7. RUA EMILIO SORGETZ 
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3.7.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um 

ajardinamento nos canteiros da rua com flores na cor vermelho. A contratada 

deverá formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na 

assinatura do contrato essa solicitação, de modo que a Autarquia e a 

Prefeitura possam providenciar o novo ajardinamento. 

 

 

3.7.2. Aquisição e instalação de 18 guirlandas decorativas em estrutura de ferro 

galvanizado tipo 3/16” ou 4,2 mm e revestimento em festão na cor verde 

escuro com medida de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão 

interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá 

ser completamente preenchido com festão na cor verde escuro. As 

guirlandas deverão ser fixadas ao poste de iluminação pública com face para 



 

~ 76 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

os dois lados. Fazer o revestimento da estrutura de ferro com festão dos dois 

lados da guirlanda de modo que ela se torne volumosa. O festão para a 

guirlanda deverá ser aramado e estruturado com 0,30m de diâmetro. 

 

3.7.3. Aquisição e instalação de 18 laços aramados e estruturados com medida de 

0,70m x 0,44m e a medida das pernas 0,75m x 0,20m. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com revestimento de toda a ferragem com isotubo 

blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com revestimento 

em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por veludo vermelho tipo 

spandex.  

 

 

3.7.4. Reforma, substituição de material, pintura e instalação de 04 elementos 

decorativos tipo quebra-nozes (existentes) em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana medindo 3,5m de altura (leia-se altura do elemento a partir do 

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

alto brilho conforme segue: 

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

vermelho com detalhes em dourado. 

 Bota na cor preto. 

 Calça na cor verde escuro. 

 Casaco na cor vermelho escuro. 

 Cinto na cor preto com dourado. 

 Chapéu na cor vermelho com aba preta. 

 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado. 

 

3.7.5. Reforma, pintura e instalação de 04 elementos decorativos tipo quebra-

nozes (existentes) em fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 3m 

de altura (leia-se altura do elemento a partir do tambor até o chapéu do 

soldado). Prever fixação da peça sem a utilização de cabos de aço. A pintura 

dos elementos deverá ser com tinta automotiva alto brilho conforme segue: 

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

vermelho com detalhes em dourado. 

 Bota na cor preto. 

 Calça na cor verde escuro. 

 Casaco na cor vermelho escuro. 

 Cinto na cor preto com dourado. 

 Chapéu na cor vermelho com aba preta. 

 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado. 

 

3.7.6. Reforma, pintura e instalação de 04 elementos decorativos tipo quebra-

nozes (existentes) em fibra de vidro com efeito tipo porcelana medindo 2,5m 

de altura (leia-se altura do elemento a partir do tambor até o chapéu do 

soldado). Prever fixação da peça sem a utilização de cabos de aço. A pintura 

dos elementos deverá ser com tinta automotiva alto brilho conforme segue: 
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 Tambor com medida de 0,53m de altura x 0,48m diâmetro na cor 

vermelho com detalhes em dourado. 

 Bota na cor preto. 

 Calça na cor verde escuro. 

 Casaco na cor vermelho escuro. 

 Cinto na cor preto com dourado. 

 Chapéu na cor vermelho com aba preta. 

 Detalhes na roupa do soldado na cor dourado. 

 

3.7.7. Aquisição e instalação de 12 bases em formato redondo (tablado) com 

medida de 0,10m de altura x 0,70m de diâmetro para a instalação dos 

quebra-nozes. As bases deverão ser com estrutura em madeira de pinus 

elliottii aplainado e lixado, com aplicação na parte superior da base chapa de 

compensado naval 18mm e contorno da estrutura revestimento com chapas 

de ferro tipo 14 ou 16 com 2mm de espessura. A pintura deverá se com tinta 

automotiva de alto brilho na cor verde escuro. Para a instalação e fixação 

dos elementos decorativos quebra-nozes com tamanho de 3,50m de altura. 

 

3.7.8. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 11 bolas natalinas em fibra de 

vidro (existentes) com medida de 1,00m de diâmetro. Prever CROMAGEM 

na cor vermelho escuro e escrita Natal Luz de Gramado na cor branco. 
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3.7.9. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 11 

bases (existentes) em formato de taças com medida de 0,64m de altura x 

0,60m de diâmetro em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As bases 

deverão ser pintadas com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. 

 

 

 

 

 

3.7.10. Aquisição e instalação de 11 bases formato redondo (tablado) em madeira 

com medida de 0,10m de altura x 0,65m de diâmetro para a instalação das 

bases taças e bolas natalinas. As bases deverão ser com estrutura em 

madeira de pinus elliottii aplainado e lixado, revestimento na parte superior 

com chapas de compensado naval 18mm e revestimento do entorno da 

estrutura com ferro tipo chapa 14 ou 16 com espessura de 2mm. Prever a 

pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro.  
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Referência para instalação de iluminação 

 

3.7.11. Aquisição e instalação de 09 arabescos decorativos com medida de 1,80m 

de altura x 0,95m largura e medidas conforme projeto. Os arabescos 

decorativos deverão ser confeccionados em ferro chato 3/16 x 5/8” conforme 

imagem ilustrativa. A pintura das peças será com tinta automotiva de alto 

brilho na cor vermelho escuro. 
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3.7.12. Aquisição e instalação de 09 arabescos decorativos com medida de 0,80m 

de altura x 0,50m e medidas conforme projeto. Os arabescos decorativos 

deverão ser confeccionados em ferro chato 3/16 x 5/8” conforme imagem 

ilustrativa. A pintura das peças será com tinta automotiva de alto brilho na 

cor vermelho escuro. 

3.7.13. ILUMINAÇÃO 

3.7.13.1. Aquisição e instalação de 216 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalação de 12 

conjuntos por guirlanda, espaçamento entre uma volta e outra no máximo 

10cm. 

3.7.13.2. Aquisição e instalação de 36 Refletor LED slim IP65, 10W, 3000K, 220V, 

750lm, instalar dois por Guirlanda, fixa em suporte de 15 cm fixo na parte 

inferior da guirlanda. 

3.7.13.3. Aquisição e instalação de 33 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar 03 por elemento, ao redor da base fixo na base. 

3.7.13.4. Aquisição e instalação de 270 metros de Mangueira de LED 13mm 3000K, 

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

Instalar contornando todo o elemento 30 m por arabesco. 

 

Ver projeto de iluminação e elétrica. 
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3.8. RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS X RUA EMILIO SORGETZ 
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Vista de cima 

 

Vista lateral 
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Vista costas 

 

3.8.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um 

ajardinamento na rótula com flores na cor vermelho. A contratada deverá 

formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do 

contrato, a solicitação para que a Autarquia e a Prefeitura possam 

providenciar o novo ajardinamento. 

3.8.2. Para a confecção e instalação do elemento decorativo, a contratada deverá 

prever junto aos seus responsáveis técnicos e engenheiros, o método de 

construção, fixação e estruturação interna que seja mais adequado para que 

o elemento decorativo tenha segurança e estética por todo o período do 

evento.  

3.8.3. O elemento decorativo prevê o giro da bailarina por tempo integral durante o 

dia e a noite, desta forma, o mecanismo de giro, os motores e a instalação 

elétrica precisam estar camuflados dentro da base. O elemento que precisa 

girar é só a bailarina o restante do elemento decorativo ficará estático. 
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3.8.4. Aquisição e instalação de 01 base redonda com medida de 1,40m de 

diâmetro e medidas conforme projeto em anexo. A base deverá ser 

confeccionada com estruturação em ferro tipo tubinho de ferro 1/5”, com 

escultura em isopor e revestimento duplo em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana. A pintura deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores 

verde escuro e dourado. As bolas que contornam a base deverão ser 

confeccionadas em fibra de vidro em alto relevo com medida aproximada de 

0,07m de diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na cor dourado. Os 

10 arabescos decorativos da base com medida de 0,35m de largura x 0,18m 

de altura, deverão ser confeccionadas em fibra de vidro com alto relevo e 

acompanhando o arredondado da base com pintura automotiva com 

acabamento acetinado na cor dourado. 
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Modelo arabesco base 

 

 

3.8.5. A bailarina será o único elemento giratório, o mecanismo de giro precisa 

estar camuflado dentro da base. Prever junto aos responsáveis técnicos da 

contratada o método de fixação e instalação do elemento decorativo 

bailarina junto a base.  

3.8.6. Para a confecção da base e do giro da bailarina, o material a ser utilizado 

deverá ser o cano de ferro 2,5” de diâmetro e parede de 1,8mm e a base da 

bailarina, estrutura com metalon 20x20 e lateral com barra chata com 40mm 

e a base de madeira tipo compensado naval ultra verde sobre a estrutura 

conforme imagem ilustrativa. 
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3.8.7. Para o mecanismo de movimento circular lento na base, solicita-se a 

aquisição e instalação de Motor monofásico 2CV, 220V 04 polos, 60hz, IP66 

Baixa Rotação. Instalado internamente da Base. Prever todo o conjunto de 

polias, correias, caixa de redução para giro, automação e acionamento com 

timer, o elemento deverá ser acionado durante o dia. Motor de para uso 

Externo Blindado. Fazer o teste de rotação com a decoradora Claudia. 

 

 

3.8.8. Aquisição e instalação de uma bailarina esguia de pele clara com medida de 

2,93m de altura e medidas conforme projeto em anexo. A escultura deverá 

ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de vidro tendo uma 

aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas em fibra/roving). 
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A pintura (acabamento) será executada primeiramente em fundo fosco, com 

aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em cores naturais 

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

para maior durabilidade da peça. A escultura deverá ser modelada em 

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

poliéster com acabamento em resina poliéster e fibra de vidro.  

3.8.9. Quanto às cores da bailarina: 

 Sapatilhas: cor preto com detalhamento em pintura na cor dourado. 

 Saia: off White. 

 Saia de cima: cor preto com detalhamento em pintura tipo rendas na cor 

dourado. 

 Corselet: cor vermelho escuro, detalhes em preto, dourado. 

 Detalhes decorativos braços: cor vermelho escuro. 

 Elemento decorativo cabeça (tiara): cor preto com detalhamento em 

pintura na cor dourado. 

 

3.8.10. Aquisição e instalação de um elemento decorativo quebra-nozes, esculpido 

em isopor e revestido com fibra de vidro com medida de 0,50m de altura para 
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instalar na mão do elemento bailarina. A pintura do elemento decorativo 

deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores conforme referência. 

Como acabamento a peça deverá receber acabamento em verniz 

automotivo para maior durabilidade por todo o período do evento. Ver 

detalhamento com a decoradora Claudia. Prever substituição do quebra-

nozes sempre que a peça estiver com vestígios de desbotamento e/ou 

danos. 
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3.8.11. Aquisição e instalação de uma bola decorativa bipartida com medida de 

2,37m de diâmetro confeccionado em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana. A ponteira da bola deverá ser confeccionada em fibra de vidro em 

alto relevo conforme imagem ilustrativa. Os anéis superiores da bola, 

deverão ser arcos em ferro galvanizado 3/16” com 4,2mm com pintura em 

tinta automotiva de alto brilho na cor dourado. A pintura interna e externa da 

bola deverá ser cromado na cor vermelho escuro e dourado (ponteira). Como 

acabamento a peça deverá receber adesivo vinílico de recorte tipo oracal na 

cor dourado com efeitos conforme imagem ilustrativa. Solicitar arquivo digital 

junto a Autarquia. Ver medidas projeto. 

Obs.: em cada parte da bola deverá ter um pequeno furo do lado interno na 

parte inferior para escoar a água da chuva. 
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Detalhe ponteira e anel superior da bola 

3.8.12. A contratada deverá obedecer criteriosamente conforme fotos de esculturas 

fornecidas, observando de forma similar os padrões de anatomia, 

expressões faciais acabamento, proporção, medidas, qualidade dentre 

outros detalhes. 

3.8.13. É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura interna 

para o elemento decorativo tenha estabilidade, segurança e estética durante 

o período do evento. Não será permitido a utilização de cabos de aço na 

parte externa do elemento decorativo. 

3.8.14. ILUMINAÇÃO 

3.8.14.1. Aquisição e instalação de 06 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar 06 refletores ao redor da base com braço curvado 

de metal 30cm. 

3.8.14.2. Aquisição e instalação de 04 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar 04 refletores dentro da bola de natal aberta dois de 

cada lado, distribuídos em duas alturas diferente, pintar da cor da bola. 

3.8.14.3. Aquisição e instalação de 25 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Vermelho Alto brilho. Instalado contornando a 

base, uma volta parte superior, uma volta no meio e uma na parte inferior, 

sempre acompanhando o detalhe na fibra. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.9. AVENIDA BORGES DE MEDEIROS – SOFISTICADA 

Av. Borges De Medeiros - Entre as ruas Rua Reinaldo Sperb e Rua Euzébio 

Balzaretti - Referência de localização Antiquário Casa Antiga e Hotel Casa da 

Montanha 
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3.9.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 40 

guirlandas existentes com medida de 1,30m de diâmetro. A estrutura de ferro 
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deverá receber revestimento de festão dos dois lados com festão aramado 

e estruturado com 0,30m de diâmetro na cor verde escuro. A guirlanda 

deverá ter um vão interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante 

da guirlanda deverá ser completamente preenchido com festão na cor verde 

escuro. As guirlandas deverão ser fixadas junto ao poste de iluminação 

pública com face para os dois lados.  

 

3.9.2. Confecção de 80 laços aramados e estruturados novos para as guirlandas 

com medida de 0,70m x 0,44m, a extensão das pernas do laço deverá ter 

0,75m de comprimento x 0,20m de largura conforme projeto ilustrativo em 

anexo. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de 

toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  
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3.9.3. Aquisição e instalação de 40 bolas sinos decorativos vazados 

confeccionadas em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com 

medida de 1,10m diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na cor 
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vermelho escuro. Prever a construção do elemento com as aberturas 

decorativas. O elemento decorativo receberá iluminação interna. 

3.9.4. Aquisição e instalação de difusor de luz a instalar na parte interna de todas 

as 40 bolas sinos. O filtro difusor deverá ser o e-colour #250 half White 

diffusion tipo rosco. Prever modo de fixação interno. O elemento decorativo 

receberá iluminação interna. Consultar a quantidade de material no memorial 

descritivo de iluminação e elétrica. 

3.9.5. Confecção de 80 laços decorativos com medida de 0,85m x 0,45m e a 

extensão das pernas do laço deverá ter 0,65m de comprimento x 0,15m de 

largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá ser executado 

com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em 

manta acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro 

tipo spandex. Na instalação dos laços nas bolas natalinas, as pernas dos 

laços deverão ser coladas junto a bola de modo que se tenha o efeito 

desejado. 
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Disposição da decoração Av. Borges de Medeiros Sofisticada 

 

 

 

 

Disposição da decoração na Av. Borges de Medeiros no espaço do Acendimento 
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3.9.6. Aquisição e instalação de 18 pinheiros natalinos grandes com medida de 

3,00m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. As peças deverão 

ser bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção dos elementos decorativos será em 
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fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde 

escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de referência. 

As tonalidades de cores deverão ser definidas com a decoradora Claudia.  

 

 

 

3.9.6.1. As peças decorativas deverão ter instalação elétrica e soquetes de luz 

embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os soquetes 

estejam camuflados na peça e não aparentes na parte externa. 

3.9.6.2. Para que as peças sejam fixadas ao solo, sugere-se a confecção de uma 

estrutura interna em ferro de modo que essa peça seja fixada ao solo e a 

árvore em fibra sobreposta.  

3.9.6.3. É de responsabilidade da contratada prever fixação de toda estrutura 

interna. Não será permitido a utilização de cabos de aço para a 

sustentação e instalação da peça nos canteiros centrais da avenida de 

modo que se tenha segurança, estabilidade e estética no elemento 

decorativo. 
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3.9.7. Aquisição e instalação de 18 pinheiros natalinos médios com medida de 

2,50m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. As peças deverão 

ser bipartidas de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção dos elementos decorativos será em 

fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores verde 
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escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de referência. 

As tonalidades de cores deverão ser definidas com a decoradora Claudia. 

3.9.7.1. A peça decorativa deverá ter instalação elétrica e soquetes de luz 

embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os soquetes 

estejam camuflados na peça e não aparentes na parte externa visível ao 

público. 

3.9.7.2. Para que as peças sejam fixadas ao solo, sugere-se a confecção de uma 

estrutura interna em ferro de modo que essa peça seja fixada ao solo e a 

árvore em fibra sobreposta.  

3.9.7.3. É de responsabilidade da contratada prever fixação de toda estrutura 

interna. Não será permitido a utilização de cabos de aço para a 

sustentação e instalação da peça nos canteiros centrais da avenida de 

modo que se tenha segurança, estabilidade e estética no elemento 

decorativo. 

 

      

Ilustração de bola                           Detalhe da bola 
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3.9.8. Aquisição e instalação de 22 bases para bolas decorativas com medida de 

0,60m de diâmetro x 0,20m de altura confeccionadas em fibra de vidro com 

efeito tipo porcelana. A pintura da peça deverá ser com tinta automotiva de 

alto brilho nas cores verde e dourado. 

 

3.9.9. Aquisição e instalação de 22 bolas natalinas medindo 1,15m de diâmetro 

confeccionadas em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. Como 

acabamento na parte superior da peça, a bola receberá uma ornamentação 
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em fibra de vidro em alto relevo conforme imagem ilustrativa. Na parte 

superior da bola, deverá ser confeccionado um anel em ferro galvanizado 

3/16” ou 4,2mm. A pintura das bolas deverá ser com tinta automotiva de alto 

brilho nas cores vermelho escuro e dourado. Como acabamento, a peça 

deverá receber adesivo vinílico de recorte tipo oracal na cor dourado com 

efeitos conforme imagem ilustrativa.  
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3.9.10. Aquisição e instalação de 13 ponteiras luminosas com medida de 4,00 m de 

altura e medidas conforme projeto. Para a confecção dos elementos 

decorativos, a estrutura de ferro galvanizado deverá ser com um mastro 

central em ferro tubo redondo de 2” com os arcos confeccionados em tubo 

metalon quadrado calandrado 2x2. Prever a confecção de uma base interna 

que dê a sustentação da estrutura junto ao solo. Como acabamento cada 
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ponteira terá três anéis confeccionadas em aço corten 0,5m/m conforme 

imagem ilustrativa. Como revestimento de toda a peça decorativa, fazer a 

instalação de tela tipo mosqueteiro em aço galvanizado maleável na cor 

cinza. Toda a estrutura, leia-se os ferros, o aço corten e a tela deverá receber 

pintura tipo zarcão como base e pintura com tinta automotiva de alto brilho 

na cor dourado e com finalização a aplicação de verniz automotivo. 

 

 

Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável 

 

3.9.10.1. Como sugestão de fixação das ponteiras ao solo, segue uma imagem 

ilustrativa de um método construído em ferro com fixação nas laterais do 

canteiro. 

 

 

3.9.10.2. Lembrando, que é de responsabilidade da contratada prever o melhor 

método de fixação de toda estrutura interna. Não será permitido a 

utilização de cabos de aço para a sustentação e instalação da peça nos 

canteiros centrais da avenida de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética. 
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~ 110 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

 

3.9.11. Aquisição e instalação de 30 pinheiros luminosos com medida de 4,50m de 

altura e medidas conforme projeto. A estrutura será construída em arcos da 

base ao topo. Para a confecção dos elementos decorativos, a estrutura em 
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ferro galvanizado deverá ser com um mastro central em ferro tubo redondo 

de 2” com os arcos confeccionados em tubo de metalon quadrado 

calandrado 2x2. Prever a confecção de uma base interna que dê a 

sustentação a estrutura junto ao solo. Como revestimento de toda a peça 

decorativa arco por arco, fazer a instalação de tela tipo mosqueteiro em aço 

galvanizado maleável na cor cinza. Toda a estrutura, leia-se os ferros e a 

tela deverá receber pintura tipo zarcão como base e pintura com tinta 

automotiva de alto brilho na cor dourado e com finalização a aplicação de 

verniz automotivo. 

 

 

Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável 

 

3.9.11.1. Como sugestão de fixação das peças decorativas ao solo, segue uma 

imagem ilustrativa de um método construído em ferro e fixado nas laterais 

do canteiro. 

 

 

3.9.11.2. Lembrando, que é de responsabilidade da contratada prever o melhor 

método de fixação de toda estrutura interna. Não será permitido a 

utilização de cabos de aço para a sustentação e instalação da peça nos 
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canteiros centrais da avenida de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética no elemento decorativo. 

3.9.12. ILUMINAÇÃO 

3.9.12.1. Aquisição e instalação de 480 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalação de 12 

conjuntos por guirlanda, espaçamento entre uma volta e outra no máximo 

10cm. 

3.9.12.2. Aquisição e instalação de 40 Refletor LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar internamente da bola sino, na parte superior com 

facho de Luz descendente em direção ao filtro. 

3.9.12.3. Aquisição e instalação de 80 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar dois por bola sino na parte externa com braço de 

metal duplo de 50cm para cada lado. Braços e filtro conforme descrito no 

memorial elétrico. 

3.9.12.4. Aquisição e instalação de 1080 Lâmpadas bolinha G45 4,8W, e27 220V, 

e soquete. Serão instaladas 60 lâmpadas por árvore verde bipartida, o 

suporte deverá ficar embutido dentro da árvore somente o bulbo da 

lâmpada de fora. 

3.9.12.5. Aquisição e instalação de 108 Spot de LED 24º, 10W, 2700k, 220V, 

instalar 04 na base distribuída uniformemente ao redor da árvore verde 

bipartida. 

3.9.12.6. Aquisição e instalação 2160 Lâmpadas bolinha G45 4,8W, e27 220V, e 

soquete. Serão instaladas 120 lâmpadas por árvore vermelha bipartida, o 

suporte deverá ficar embutido dentro das árvores e somente o bulbo da 

lâmpada de fora. 
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3.9.12.7. Aquisição e instalação de 108 Spot de LED 24º, 10W, 2700k, 220V, 

instalar 04 na base distribuída uniformemente ao redor da árvore 

vermelha bipartida. 

3.9.12.8. Aquisição e instalação de 108 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar 03 por bola vermelha, ao redor da base fixo na 

base. 

3.9.12.9. Aquisição e instalação de 1300 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Na ponteira iluminada, instalar em paralelo com os ferros 

verticais, começando da ponta até a base, passando por dentro dos três 

anéis de metal. 

3.9.12.10. Aquisição e instalação de 390 conjuntos de Cordão de LED 10metros para 

uso externo, 10W, 220V, 3000k, acompanhando cabo de força, na 

ponteira iluminada, instalar, 30 conjuntos em cada elemento decorativo 

ponteira, deixar as voltas bem próximas umas das outras, de modo que 

fique sem falhas. 

3.9.12.11. Aquisição e instalação de 1500 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Na árvore iluminada, instalar nas argolas de cada andar da 

árvore. 

3.9.12.12. Aquisição e instalação de 1500 conjuntos de Cordão de LED 10metros 

para uso externo, 10w ,220V, 3000k, acompanhando cabo de força, 

instalar na árvore iluminada, 50 conjuntos em cada elemento decorativo 

ponteira, deixar as voltas bem próximas umas das outras de modo que 

fique sem falhas. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.9.13. TANNENBAUMFEST 

 

 

3.9.13.1. Placas de Proteção 

3.9.13.1.1. Para o 35º Natal Luz de Gramado, será solicitado para a Gramadotur a 

retirada de todos os vasos dos canteiros centrais da Av. Borges de 

Medeiros. 

3.9.13.1.2. Prever (aquisição e instalação) tampos para fechamento de todos os 

buracos após a retirada dos vasos ao longo dos canteiros da Av. 

Borges de Medeiros, a contratada deverá confeccionar tampos em 

MDF ultra verde de 15mm com pintura na cor cinza. Ver medida no 

local de instalação. Quantidade estimada de 120 unidades, a ser 

usada conforme necessidade. 
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3.9.13.1.3. É de responsabilidade da contratada contabilizar o número de tampos 

para o fechamento dos buracos pós retirada dos vasos. 

3.9.13.1.4. Prever a fixação da peça ao chão de modo que se tenha segurança 

para os pedestres. Prever método de fixação para que se tenha 

segurança e estética. 

 

3.9.14. ILUMINAÇÃO 

3.9.14.1. Pinheiro Tannenbaumfest 

3.9.14.1.1. Manutenção, substituição de material e instalação (leia-se abrir o festão 

dos pinheiros e instalar nas caixas) 35 pinheiros natalinos artificiais 

(existentes) com 2,10m de altura x 1,15m de diâmetro com 1.300 

galhos com base de metal. 

3.9.14.1.2. É de responsabilidade da contratada prever o método mais adequado 

de fixação interna para os pinheiros dentro das caixas de modo que se 

tenha segurança, estabilidade e estética. 
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Referência de árvore natalina 

 

3.9.14.2. Manutenção, reforma (lixar todas as peças e fazer a substituição do 

material que se fizer necessário), pintura e a instalação de 35 caixas 

decorativas (existentes) para os pinheiros natalinos. As caixas foram 

confeccionadas em madeira pinus elliottii aplainado com medidas 0,70m 

de largura de boca x 0,60m na base x 0,80m de altura. Prever na parte 

interna da estrutura 0,15m de rebaixamento da base superior da caixa, 

uma tampa de fechamento em madeira com um espaço onde será 

encaixado e fixado a estrutura do pinheiro. Para que se tenha peso na 

caixa, preencher o espaço interno com areia. A pintura das peças deverá 

ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro.  

3.9.14.2.1. Obs.: O número de pinheiros utilizados para o Tannenbaumfest será 

definido pela Gramadotur. 
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3.9.14.3. Aquisição e instalação de 35 estrelas côncavas, bipartidas, vazadas dos 

dois lados com recorte em laser com medida de 0,40m de diâmetro. As 

estrelas deverão ser confeccionadas em aço cortem de 0,5m/m vincada 

com espessura de aproximadamente 0,20m pronta e montada. Cada 

estrela deverá ter uma ponteira para encaixe na árvore natalina. A 

pintura das estrelas deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor 

dourado como acabamento aplicação de verniz automotivo de alto brilho. 

A instalação das peças será no topo dos pinheiros tannenbaumfest. 

Solicitar arquivo digital para recorte laser para Gramadotur. 

3.9.14.4. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação de 70 

placas de indicação (existentes) confeccionadas em MDF ultra verde 

medidas de 0,50m x 0,35m para os pinheiros natalinos. A pintura das 

peças deverá na cor marrom escuro conforme projeto em anexo. 

3.9.14.5. Aquisição e instalação de 70 adesivos digitais com medida de 0,20cm de 

altura x 0,40cm de largura com o nome das empresas que estão fazendo 
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a decoração da árvore. Solicitar a arte do adesivo para a Autarquia com 

no mínimo de 20 dias de antecedência do início do evento. 

3.9.14.6. Tannenbaumfest - Iluminação das árvores está incluso no projeto elétrico 

e ficará por conta da CONTRATADA. 

3.9.14.7. ILUMINAÇÃO 

3.9.14.7.1. Aquisição e instalação de 960 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalação de 12 

conjuntos, em cada pinheiro. 

3.9.14.7.2. Aquisição e instalação de 160 conjuntos de Cordão de LED 10 metros 

para uso externo, 10W, 220V, 3000k, acompanhando cabo de força, 

instalar dois conjuntos dentro de cada estrela. 

Ver projeto de iluminação e elétrica. 
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3.10. IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO 
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3.10.1. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de uma 

Pirâmide de Natal (existente) em formato de polígono com medida de 7,10m 

da base ao topo. Para a construção da pirâmide foi utilizado madeira de 

pinus elliottii tratada (toda a madeira precisa ser aplainada e lixada de todos 

os lados), chapas de MDF ultra verde de 18mm recorte a laser, estrutura em 

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

solicitar os arquivos digitais para a Gramadotur. Definir a pintura da pirâmide 

junto a diretora de decoração Claudia. A decoração interna da pirâmide dar-

se-á com um presépio em tamanho natural (existente), árvores natalinas 

artificiais e flores. 

3.10.2. Prever a retirada das velas existentes da estrutura da pirâmide e a 

construção de suportes em ferro para a fixação das novas velas. Aquisição 

de quatro velas de advento com acabamento chama em fibra de vidro 

translúcido com medida de 1,33m de altura conforme ilustração no projeto. 

A pintura será definida com a decoradora Cláudia. 

3.10.3. Ampliação da base da pirâmide para a instalação de uma floreira no entorno 

de toda a base da estrutura com medida de 0,20m de largura conforme 

ilustração, a nova floreira deverá ser confeccionada em chapas de 

compensado naval 18mm com pintura na cor marrom (igual a cor da 

pirâmide). Prever a fixação de elementos decorativos tipo lambrequim ao 

redor de toda a floreira.  
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3.10.4. Aquisição e instalação de elementos decorativos tipo lambrequim para 

instalação no entorno de toda a nova base (floreira) construída na base da 

pirâmide com medida de 0,15m x 0,12m. A confecção dos lambrequins 

deverá ser com MDF ultra verde de 18mm em corte a laser. A pintura dos 

lambrequins deverá ser na cor marrom (igual a cor da pirâmide). Solicitar 

arquivo digital para a Autarquia. Prever reposição das peças sempre que as 
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peças forem subtraídas da estrutura ou danificadas. Leia-se, prever a 

reposição de lambrequins tantas quantas vezes se fizerem necessários 

durante o período do evento. 

 

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

Motor monofásico 2CV, 220V 04 polos ,60hz, IP66 Baixa Rotação, instalado 

internamente na base. Prever todo o conjunto de polias, correias, caixa de 
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redução para giro, automação e acionamento com timer, o elemento deverá 

ser acionado durante o dia. USO EXTERNO BLINDADO. 

3.10.6. Decoração da Pirâmide de Natal 

3.10.6.1.  Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 

um presépio de natal (existente) em fibra de vidro em tamanho natural 

leia-se medidas entre 1,60m e 1,70m de altura. A pintura (acabamento) 

será executada primeiramente em fundo fosco, com aplicação posterior 

de esmalte sintético automotivo em cores naturais conforme imagens de 

referência. A aplicação final de verniz automotivo fosco para maior 

durabilidade das peças. Todas as esculturas são peças modeladas em 

massa profissional ou argila, moldados em silicone e reproduzidas em 

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

3.10.6.2. O presépio deverá contemplar: uma escultura de menino Jesus (ver 

medida na proporção), uma escultura Maria, uma escultura José, três 

esculturas de Reis Magos e um Anjo. Pintura das peças deverá ser em 

tinta automotiva com acabamento acetinado. 

3.10.6.2.1. A instalação das peças do presépio deverá ser definida com a Diretora 

de Decoração Claudia Casagrande. 
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3.10.6.3. Aquisição e instalação de novos 06 pinheiros natalinos 1,80m de altura 

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

escuro. Prever fixação interna da árvore e a fixação da base ao solo de 

modo que se tenha segurança, estabilidade e estética. 

 

3.10.6.4. Aquisição e instalação de 150 vasos plásticos de flores com medida de 

12,5m de altura x 15cm de diâmetro na boca do vaso na cor marrom. Para 

a fixação das flores na estrutura fazer o uso de argila na parte interna do 

vaso. Prever reposição dos vasos sempre que as peças estiverem com 

princípio de desbotamento, forem subtraídas da estrutura ou danificadas. 
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Leia-se, prever a reposição dos vasos tantas quantas vezes se fizerem 

necessários durante o período do evento 

 

3.10.6.5. Aquisição e instalação de 250 galhos de poinsétia artificial com medida 

largura 0,30m conforme imagem ilustrativa, as flores serão instalados nos 

vasos de flores sobre a nova base da pirâmide. Prever reposição das 

flores sempre que estiverem com princípio de desbotamento, forem 

subtraídas da estrutura ou danificadas. Leia-se, prever a reposição de 

flores tantas quantas vezes se fizerem necessárias durante o período do 

evento. Solicitar referência de flores poinsetia junto a decoradora Claudia. 

3.10.7. ILUMINAÇÃO  

3.10.7.1. ÁRVORE NATURAL 

3.10.7.1.1. Aquisição e instalação de 400 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalado na árvore do 

lado esquerdo Igreja São Pedro. Instalar uniformemente em toda a 

árvore no sentido horizontal. 

3.10.7.2. LAGO DOS APÓSTOLOS 

3.10.7.2.1. Aquisição e instalação de 50 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Instalado na parte superior, no contorno do lago dos 

apostolo, fixo com buchas, e abraçadeira de nylon branca com 

espaçamento de 15cm entre uma presilha e outra. 
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3.10.7.3. PIRÂMIDE DE NATAL 

3.10.7.3.1. Aquisição e instalação de 600 Lâmpadas bolinha LED filamento G45 

3w, e27 220V, 2200k, e seus soquetes. Instalado em todo seu contorno 

com espaçamento de 0,12cm entre soquetes. A fiação deverá ser 

escondida e só os soquetes aparentes. Os soquetes deverão ser na 

cor verde escuro. 

3.10.7.3.2. Aquisição e instalação de 04 Refletor LED slim IP65, 10W, 3000K, 

220V, 750lm, instalar 01 dentro de cada vela na parte superior no nível 

da chama. 

3.10.7.3.3. Aquisição e instalação de 08 Refletor LED slim IP65, 10W, 3000K, 

220V, 750lm, instalar no telhado, distribuir um em cada vão do telhado 

em direção as pás giratórias. 

3.10.7.3.4. Aquisição e instalação de 12 Refletores LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar 06 em cada andar da pirâmide, no meio de cada 

janela internamente fixa na parte superior. 

3.10.7.3.5. Aquisição e instalação de 12 Refletores LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar na parte externa da pirâmide, distribuídas ao 

redor da base uniformemente fixo com estacas de madeira ou blocos 

de concreto. 

3.10.7.3.6. Aquisição e instalação de 60 conjuntos Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalar 10 conjuntos 

por árvore. 

 

Ver memorial projeto de iluminação e elétrica. 
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3.11. PRAÇA MAJOR NICOLETTI 

 

3.11.1. Aquisição e instalação de 42 guirlandas em estrutura de ferro com medida 

de 0,50m de diâmetro e com um miolo de 0,14m de diâmetro. A estrutura de 

ferro deverá ser pintada na cor verde escuro e receber revestimento de 

festão aramado e estruturado com medida de 2,70m de comprimento x 

0,30m de diâmetro dos dois lados da estrutura de ferro de modo que tenha 

uma guirlanda volumosa. A cor do festão deverá ser na cor verde escuro. 

Cada guirlanda receberá como decoração um laço em veludo na cor 

vermelho escuro. 
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3.11.2. Aquisição e instalação de 42 laços de veludo aramados e estruturados com 

0,20m de altura o tope x 0,30m de largura e 0,30m de extensão das pernas 

do laço x 0,10 de largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 0,10m 

de diâmetro e 0,03m de espessura com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.11.3. As guirlandas deverão ser fixadas duas em cada luminária (lanterna) uma de 

cada lado. 

3.11.4. ILUMINAÇÃO 

3.11.4.1. GUIRLANDAS 

3.11.4.1.1. Aquisição e instalação de 168 conjuntos de LED warm White 220V 

cabo verde, que será afixado e instalado nas guirlandas, sendo 4 por 

guirlanda. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.4.2. ÁRVORES NATURAIS 

3.11.4.2.1. Aquisição e instalação de 1000 conjuntos de LED Warm White 220V 

cabo verde, a ser instalado no caule de todas as árvores naturais da 

praça. (Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.4.2.2. Aquisição e instalação de 14 Refletores de HQI 400W vapor metálico 

luz verde, a ser instalado nas árvores maiores. (Detalhamento 

conforme projeto de especificação elétrica). 

 

Ver memorial projeto iluminação e elétrico. 

  



 

~ 135 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.11.4.3. CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

3.11.4.3.1. Aquisição e instalação de 4 festoes aramados com 0,30m de diâmetro 

com medida de 2,40m de comprimento.  

3.11.4.3.2. Aquisição e instalação de 6 pinheiros natalinos artificiais medida de 

1,00m de altura com diâmetro aproximado de 75cm com base de metal 

e aproximadamente 608 galhos. Os pinheiros serão instalados na 

sacada do Centro de Informações conforme ilustração 

 

Referência de pinheiro natalino Referência de Instalação 

3.11.4.3.3. Aquisição e instalação de 06 laços de veludo aramados e estruturados 

com 0,25m de altura o tope, 0,50m de extensão das pernas do laço e 

0,50m de largura. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o 

revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

0,10m de diâmetro com revestimento em manta acrílica 3cm de 

espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.11.4.3.4. A instalação da decoração dar-se-á com a fixação dos pinheiros na 

sacada e como acabamento de laços, e por entre os pinheiros, fazer a 

ligação das peças utilizando os festões aramados. 
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3.11.4.3.5. ILUMINAÇÃO  

 

 

3.11.4.3.5.1. Aquisição e instalação de 70 conjuntos de cascata LED warm White 

cabo branco, a ser instalado de forma duplada no beiral. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.4.3.5.2. Aquisição e instalação de 800 metros de mangueira de LED warm 

White, a ser instalado em todos os contornos do centro de 

informações, janelas, portas, oitões, cercas (ao redor do centro de 

informações) e nos degraus da escada que dá acesso ao Centro. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

Ver memorial projeto de iluminação e elétrica. 
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3.11.4.3.5.3. GRIFFE 

3.11.4.3.5.3.1. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de cascata LED warm 

White cabo branco, a ser instalado de forma duplada no oitão. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.11.4.3.5.3.2. Aquisição e instalação de 300 metros de mangueira de LED warm 

White, a ser instalado em todo o contorno da fachada (janelas, 

portas, oitão e cumeeira e contorno da base) da grife. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

 

Ver memorial projeto de iluminação e elétrica 

 

 

 

 

 

3.11.4.3.5.4. PERGOLADOS  

3.11.4.3.5.4.1. Aquisição e instalação de 50 conjuntos de cascata LED warm 

White cabo branco, a ser instalado em forma de zigzag. Sendo 25 

em cada pérgola. (Detalhamento conforme projeto elétrico) 

 

Ver memorial do projeto de iluminação e elétrica. 
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3.11.4.3.5.5. ILUMINAÇÃO 

3.11.4.3.5.5.1. Aquisição e instalação de 20 conjuntos de cascata LED warm 

White cabo branco, a ser instalado de forma duplada no oitão. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 

3.11.4.3.5.6. ÁRVORE GRANDE PRÓXIMA AO LAGO 

3.11.4.3.5.6.1. Aquisição e instalação de 300 estrobo de fixação 6W, 220V, 

instalado, uniformemente na árvore. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.12. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO 

 

 

3.12.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um 

ajardinamento na com flores na cor vermelho. A contratada deverá formalizar 

o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do contrato, 

a solicitação para que a Autarquia e a Prefeitura possam providenciar o novo 

ajardinamento. 

 

3.12.2. Aquisição e instalação de 40 festoes aramados tipo oblongo de 0,45m de 

diâmetro com medida de 2,00m de comprimento para decoração da fachada 

frontal e lateral do prédio da Prefeitura. A instalação dar-se-á entre as 

guirlandas na fachada da prefeitura. 
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3.12.3. Aquisição e instalação de 15 guirlandas com estruturas de ferro galvanizado 

3/16” ou 4,2mm e revestimento em festão na cor verde escuro com medida 

de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão interno (leia-se miolo 

de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá ser completamente 

preenchido com festão na cor verde escuro. O revestimento do festão deverá 

acontecer dos dois lados da estrutura de ferro, tornando a guirlanda 

volumosa. O festão para a guirlanda deverá ser estruturado e aramado com 

0,30m de diâmetro. 
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3.12.4. Aquisição, confecção de novos laços e instalação de 15 laços aramados e 

estruturados com medida de 0,70m x 0,44m e a extensão das pernas do laço 

deverá ter 0,75m de comprimento x 0,20m de largura conforme projeto 

ilustrativo. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com o revestimento de 

toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

 

3.12.5. A instalação da decoração deverá ser realizada com a colocação de festões 

tipo bandô com acabamento de guirlandas. Cada guirlanda será decorada 

com acabamento de laço aramado e estruturado na cor vermelho escuro. 

 

 

3.12.6. Aquisição e instalação de 02 bases em formato redondo (tablado) em 

madeira para a instalação dos elementos decorativos anjos. As bases 

deverão ser em madeira de pinus elliottii aplainado e lixado com pintura alto 

brilho na cor verde escuro. O tablado de madeira deverá ser revestido 

(redondo) com ferro tipo chapa 14 ou 16 com espessura de 2mm com 

medida de 0,10m de altura x 0,80m de diâmetro. Prever a pintura com tinta 

automotiva na cor verde escuro. Para fixação dos anjos. 
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3.12.7. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação de uma 

estrutura de anjo (existente) com medida de 3,00m de altura x 0,83m de 

diâmetro em estrutura de ferro com vestido plissado em chapa de ferro tipo 

aço corten. Prever a pintura automotiva com acabamento acetinado na cor 

vermelho escuro com acabamento pintura dourada e verniz automotivo. 

 

3.12.8. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação de uma 

estrutura de anjo (existente) com medida de 2,50m de altura x 0,70m de 

diâmetro em estrutura de ferro com vestido plissado em chapa de ferro tipo 

aço corten. Prever a pintura automotiva com acabamento acetinado na cor 

vermelho escuro com acabamentos em pintura dourada e verniz automotivo. 

 

3.12.9. É de responsabilidade da contratada prever a instalação dos anjos de modo 

que se tenha segurança, estabilidade e estética. 

3.12.10. ILUMINAÇÃO  

 

3.12.10.1. Aquisição e instalação de 50 cascatas LED warm White cabo branco uso 

externo profissional, a ser instalada de forma dupla em todo o oitão frente 

e lateral direita. (Detalhamento conforme projeto de especificação 

elétrica). 
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3.12.10.2. Aquisição e instalação de 650 metros de mangueira de LED warm White, 

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

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 

3.12.10.3. Aquisição e instalação de 160 conjuntos de LED warm White 220V cabo 

verde, que será afixado e instalado 4 conjuntos por festão. 

3.12.10.4. Aquisição e instalação de 150 conjuntos de LED warm White 220V cabo 

verde, a ser instalado 10 conjuntos por guirlanda. 

3.12.10.5. Aquisição e instalação de 05 refletores de LED 50W 3000k, branco morno, 

a ser instalado na fachada da prefeitura. 

3.12.10.6. Aquisição e instalação de 04 refletores de LED 50W 3000k, branco morno, 

instalados ao redor dos anjos de trombeta em frente à prefeitura. 

(Detalhamento conforme projeto de especificação elétrica). 
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3.13. RUA COBERTA 

 

 

 

3.13.1. Para a Rua Coberta, a contratada, quando assinar o contrato para a 

execução do projeto de decoração do 35º Natal Luz de Gramado, deverá 

solicitar junto a Gramadotur e a Prefeitura Municipal de Gramado a poda da 

vegetação superior da rua coberta, de modo que se possa trabalhar um túnel 

de luz e a instalação de elementos decorativos conforme projeto. 

3.13.2. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação de dois 

letreiros (existentes) medindo 6,00m de comprimento x 1,20m de altura em 

estrutura metálica preto fosco com letras douradas em EVA expandido na 

cor dourado para as duas fachadas da Rua Coberta conforme projeto em 

anexo.  
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Elemento decorativo na parte de baixo 

 

3.13.3. Aquisição e instalação de 02 bolas sinos decorativos vazados 

confeccionadas em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com 

medida de 1,10m diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na cor 

vermelho escuro. Prever a construção do elemento com as aberturas 

decorativas. Prever a utilização de cabos de aço para a instalação das 

peças. Para instalação próximo ao letreiro frente para a Rua Garibaldi. 

3.13.4. Aquisição e instalação de difusor de luz pra instalar na parte interna das 

bolas. O filtro difusor deverá ser o e-colour #250 half White diffusion tipo 

rosco. Prever modo de fixação. Consultar a quantidade de material no 

memorial descritivo de iluminação e elétrica. 

3.13.5. Aquisição e instalação de 04 laços decorativos com medida de 0,85m x 

0,45m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,65m de comprimento x 

0,15m de largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) 

com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo 

vermelho escuro tipo spandex. Na instalação dos laços nas bolas natalinas, 

as pernas dos laços deverão ser coladas junto a bola de modo que se tenha 
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o efeito desejado. A instalação das duas bolas dar-se-á no letreiro frente 

para a Rua Garibaldi. 

3.13.6. Reforma, substituição de material, pintura, manutenção e instalação de 24 

(vinte e quatro) estrelas (existentes) com medida de 1,50m de diâmetro, 

vazadas dos dois lados. As estrelas são bipartidas de modo que se possa 

fazer a colocação da iluminação interna. As estrelas são confeccionadas em 

aço cortem de 0,5m/m, vincada com espessura de aproximadamente 20cm, 

pronta montada. A Pintura deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na 

cor dourado com finalização de verniz automotivo de alto brilho. A instalação 

das estrelas dar-se-á na parte superior interna da rua coberta como 

pendente. Prever a utilização de cabos de aço para a instalação das peças. 

Os cabos de aço deverão ser cobertos por veludo spandex. 

3.13.7. Aquisição e instalação de difusor de luz para a instalação nas estrelas. O 

difusor deverá ser com filtro difusor e-colour #250 half White diffusion tipo 

rosco por estrela. Todas as estrelas precisam ter o difusor de luz instalado 

na parte interna da estrutura. Prever modo de fixação. Consultar a 

quantidade de material no memorial descritivo de iluminação e elétrica. 
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Elemento decorativo na parte de baixo 
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Medida e o formato dos vasados bolas decorativas 
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3.13.8. Aquisição e instalação de 31 bolas sinos decorativos vazados 

confeccionadas em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com 

medida de 1,10m diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na cor 

vermelho escuro. Prever a construção do elemento com as aberturas 

decorativas. A instalação das bolas dar-se-á na parte superior interna da rua 

coberta como pendente. Prever a utilização de cabos de aço para a 

instalação das peças. Os cabos de aço deverão ser cobertos por veludo 

spandex. 

3.13.9. Aquisição e instalação de difusor de luz pra instalar na parte interna de todas 

as 31 bolas. O filtro difusor deverá ser o e-colour #250 half White diffusion 

tipo rosco. Prever modo de fixação. Consultar a quantidade de material no 

memorial descritivo de iluminação e elétrica. 

3.13.10. Aquisição e instalação de 62 laços decorativos com medida de 0,85m x 

0,45m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,65m de comprimento x 

0,15m de largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) 

com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com 

revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo 

vermelho escuro tipo spandex. Na instalação dos laços nas bolas natalinas, 

as pernas dos laços deverão ser coladas junto a bola de modo que se tenha 

o efeito desejado. 

3.13.11. A instalação das estrelas e das bolas decorativas será de modo suspenso e 

com posições variadas conforme orientação da decoradora. As peças serão 

instaladas na parte superior da rua coberta em alturas diferentes. O 

revestimento dos cabos de aço deverá ser com uma tira de tecido que deverá 

em veludo tipo spandex na cor vermelho escuro. Para esse revestimento, 

aquisição de 60 tiras tipo “saquinhos” em tecido conforme imagem 

ilustrativa. O comprimento do tecido deverá ser o suficiente para criar o 

efeito desejado conforme a imagem de referência. 
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Distribuição dos elementos decorativos na Rua Coberta 
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3.13.12. Aquisição e instalação de dois elementos decorativos 3D em formato de 

quebra-nozes com medida de 3,00 m de altura. Os elementos deverão ser 

confeccionados em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A pintura da 
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peça deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores preto, 

vermelho, dourado, branco e cor de pele clara. Ver tonalidades com a 

decoradora Claudia. A instalação das peças dar-se-á na parte frontal (frente 

para o Festival de Cinema) da rua coberta.  

3.13.13. É de responsabilidade da contratada prever o modo de fixação seguro sem 

que interfira na estética. A Rua Coberta tem um fluxo elevado de pessoas 

em função de Show de Acendimento.  

3.13.14. ILUMINAÇÃO 

3.13.14.1. Aquisição e instalação de 144 Refletores LED slim IP65, 10W, 

3000K,750lm, 220V, instalar 06 refletores por estrela da parte interna 

central, cada refletor com o facho em direção da ponta. 

3.13.14.2. Aquisição e instalação de 31 Refletores LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V, instalar na parte interna das Bolas Sinos, na parte superior 

com facho de Luz descendente em direção ao filtro (descrição conforme 

memorial elétrico). 

3.13.14.3. CORTINA 

3.13.14.3.1. Aquisição e instalação de 1800 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m)8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO BRANCO, 220V, Instalação de 1500 

cordões de LED, distribuídos de 10 em 10 cm um do outro e duas 

fileiras distanciadas por um metro, dividir em espaços iguais a 

quantidade de LEDs e fixar nas colunas de ambos os lados, início da 

cortina no teto. 

3.13.14.3.2. Aquisição e instalação de 200 estrobo de fixação 6W, 220V, instalado 

no teto entre o vão central das cortinas de luz distribuídos 

uniformemente. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.13.14.4. LETREIRO 

3.13.14.4.1. Aquisição e instalação de 08 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalado no letreiro NATAL LUZ, 04 em frente a borges, 

04 em frente Garibaldi. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.14. RUA PEDRO BENETTI 
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Posicionamento das Renas na Rua Pedro Benetti 
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3.14.1. Da Estrutura 

 

 

 

3.14.1.1.  Substituição de material, manutenção, pintura, reforma e instalação de 

túnel (existente) composto por 09 pórticos estruturados por 18 colunas 

com 6m de altura. A pintura das colunas deverá ser com tinta automotiva 

de alto brilho na cor verde escuro. 

3.14.1.2. Substituição de material, inversão de estrutura (arabescos 

decorativos), manutenção, reforma, pintura e instalação de 9 (nove) 

travessias de rua (existentes) em tubo de ferro em formato de arabescos 

com medida de 13,70 metros de comprimento x 2,95m de altura. A 

estrutura dos arabescos deverá receber pintura automotiva de alto brilho 

na cor verde escuro. A estrutura de suporte (arco) deverá receber pintura 

automotiva de auto brilho na cor dourado 

3.14.1.3. Para que se faça a inversão da estrutura o Engenheiro Civil e responsável 

técnico da contratada deverão sugerir método mais adequado para que 

se tenha estética, segurança e estabilidade. 

3.14.2. Manutenção, substituição de material e instalação de 18 guirlandas leia-se 

estruturas de ferro (existentes) com 1,80m de diâmetro com pintura de tinta 

automotiva de alto brilho na cor verde escuro.  

3.14.3. Para o revestimento das guirlandas, deverá ser adquirido pela contratada 

festão novo estruturado e aramado com medida 2,70m de comprimento x 

0,30m de diâmetro na cor verde escuro. 
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3.14.4. Aquisição/confecção e instalação de 18 laços novos em veludo aramados e 

estruturados com 0,60m de altura o tope x 1,00m de largura e 1,00m de 

extensão das pernas do laço. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 

com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo blindado com 

10cm de diâmetro com 10cm de espessura e com revestimento em manta 

acrílica 10cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro tipo 

spandex.  

3.14.5. A instalação das guirlandas dar-se-á duas guirlandas e dois laços por 

estrutura na parte central de cada arabesco aéreo. 
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3.14.6. A exposição de renas para o 35º Natal Luz de Gramado acontecerá com 14 

renas novas e comemorativas. A contratada deverá fazer a confecção das 

renas e as bases. A pintura das renas deverá ser na cor natural. 

3.14.7. As artistas locais terão o espaço da cela como tela para expor seu trabalho 

e enaltecer a cultura através do seu trabalho. Fazer a entrega das renas para 

as artistas no dia 22 de agosto de 2020. 
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3.14.8. Aquisição e instalação de cinco (05) renas em posição em pé com medida 

de 2,30m de altura (medida com a galhada) e medidas conforme projeto. As 

esculturas deverão ser executadas com escultura em isopor e revestimento 

em fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural conforme 

imagem ilustrativa. As peças deverão ser fixadas na base com medida de 

1,70m de comprimento x 0,85m de profundidade x 0,60m de altura. 
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3.14.9. Aquisição e instalação de cinco (05) renas em posição em pé com medida 

de 2,30m de altura (medida com a galhada) e medidas conforme projeto. As 

esculturas deverão ser executadas com escultura em isopor e revestimento 

em fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural conforme 

imagem ilustrativa. As peças deverão ser fixadas na base com medida de 

1,70m de comprimento x 0,85m de profundidade x 0,60m de altura. 
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3.14.10. Aquisição e instalação de quatro (04) renas em posição em pé com medida 

de 2,30m de altura (medida com a galhadas) e medidas conforme projeto. 

As esculturas deverão ser executadas em escultura em isopor e 

revestimento em fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural 

conforme imagem de referência. As peças deverão ser fixadas na base com 

medida de 1,70m de comprimento x 0,85m de profundidade x 0,60m de 

altura. 

3.14.11. Aquisição e instalação de 14 bases decorativas em formato oval para 

suporte, sustentação e para a instalação das renas decorativas. As bases 

com medidas de 1,70m de comprimento x 0,90m de profundidade x 0,60m 

de altura deverão ser confeccionadas com estrutura de ferro galvanizado tipo 

tubinho de ferro 1/5”, madeira pinus elliottii em toda a base (precisa ser uma 

base firme para sustentação da rena e a fixação ao solo), escultura em isopor 
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conforme projeto e revestimento duplo em fibra de vidro com acabamento 

em gel orto para que se tenha o efeito tipo porcelana. O tamanho de cada 

bolinha decorativa que compõem a base é de aproximadamente 0,07m de 

diâmetro. A pintura da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho 

nas cores verde e dourado. 
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3.14.11.1. Cada base deverá receber 8 arabescos decorativos com medida de 0,35m 

de largura x 0,13m de altura confeccionada em fibra de vidro em alto 

relevo com acabamento arredondado de modo que a fixação na base 

fique perfeita. Os arabescos decorativos deverão ser pintados com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho na cor dourado. 

 

 

3.14.12. Aquisição e instalação de 14 bases para suporte das bases em ferro e fibra 

e o elemento rena. A base será em formato oval com medida de 2,10m de 

comprimento x 1,20m de profundidade x 0,10m de altura. Será 

confeccionada com estruturação em madeira pinus elliottii, tratado, 

autoclavado e lixado com a aplicação na parte superior da base de uma 
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chapa em compensado naval de 18mm e o entorno da estrutura deverá ser 

aplicado chapa de ferro 14 ou 16 com 5mm de espessura. A pintura da base 

deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. 

 

3.14.13. FAMÍLIA RENAS 

 

 

3.14.13.1. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 02 

renas (existentes) em posição em pé com medida de 2,30m de altura x 

1,64m de comprimento. As esculturas foram executadas em escultura de 

isopor e fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural 

conforme imagem ilustrativa. As renas deverão ser fixadas na base com 

medida de 0,50m de altura. 
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3.14.13.2. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 02 

renas (existentes) em posição deitadas com medida de 1,55m de altura x 

1,77m de comprimento. As esculturas foram executadas com escultura 

em isopor e fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural 

conforme imagem ilustrativa. As renas deverão ser fixadas na base com 

medida de 0,60m de altura. 

3.14.13.3. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 02 

renas (existentes) bebê em posição em pé com medida de 0,90m de altura 

x 0,73m de comprimento. As esculturas foram executadas com escultura 

em isopor e fibra de vidro. A pintura da peça deverá ser na cor natural 

conforme imagem de referência. As renas deverão ser fixadas na base 

com medida de 0,40m de altura. 

3.14.13.4. Aquisição e instalação de 02 bases decorativas para suporte, sustentação 

e para a instalação das renas decorativas. As bases com medidas de 

1,15m de comprimento x 0,70m de profundidade x 0,40m de altura 

deverão ser confeccionadas com estrutura de ferro tipo tubinho de 1/5”, 

madeira pinus elliottii em toda a base (precisa ser uma base firme para a 

sustentação da rena e a fixação ao solo), escultura em isopor conforme 

projeto e revestimento duplo em fibra de vidro com acabamento gel orto 

com o efeito tipo porcelana. O tamanho de cada bolinha decorativa que 

compõem a base é de aproximadamente 0,05m de diâmetro. A pintura da 

base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores verde 

escuro e dourado. 
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3.14.13.4.1. Cada base deverá receber 8 arabescos decorativos com medida de 

0,25m de largura x 0,09m de altura confeccionada em fibra de vidro em 

alto relevo com acabamento arredondado de modo que a fixação na 

base fique perfeita. Os arabescos decorativos deverão ser pintados 

com tinta automotiva de acabamento alto brilho na cor dourado. 

3.14.13.4.2. Aquisição e instalação de 02 bases para suporte das bases em ferro e 

fibra e o elemento rena. A base será em formato oval com medida de 

1,35m de comprimento x 0,90m de profundidade x 0,10m de altura. 

Será confeccionada com estruturação em madeira pinus elliottii, 

tratado, autoclavado e lixado com a aplicação na parte superior da base 

de uma chapa em compensado naval de 18mm e o entorno da estrutura 

deverá ser aplicado chapa de ferro 14 ou 16 com 5mm de espessura. 

A pintura da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor 

verde escuro. 

3.14.13.5. Aquisição e instalação de 02 bases decorativas para suporte, sustentação 

e para a instalação das renas decorativas. As bases com medidas de 

1,70m de comprimento x 0,90m de profundidade x 0,50m de altura 

deverão ser confeccionadas com estrutura de ferro galvanizado tipo 

tubinho 1/5”, madeira de pinus elliottii em toda a base (precisa ser firme 

para a sustentação da rena e a fixação ao solo), a escultura em isopor 

conforme projeto e revestimento duplo em fibra de vidro com acabamento 

gel orto para que se tenha o efeito tipo porcelana. O tamanho de cada 

bolinha decorativa que compõem a base é de 0,07m de diâmetro. A 

pintura da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores 

verde e dourado. 
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3.14.13.6. Cada base deverá receber 8 arabescos decorativos com medida de 0,35m 

de largura x 0,13m de altura confeccionada em fibra de vidro em alto 

relevo com acabamento arredondado de modo que a fixação na base 

fique perfeita. Os arabescos decorativos deverão ser pintados com tinta 

automotiva de acabamento alto brilho na cor dourado. 

3.14.13.7. Aquisição e instalação de 02 bases para suporte das bases em ferro e 

fibra e o elemento rena. A base será em formato oval com medida de 

1,90m de comprimento x 1,10m de profundidade x 0,10m de altura. Será 

confeccionada com estruturação em madeira pinus elliottii, tratado, 

autoclavado e lixado com a aplicação na parte superior da base de uma 

chapa em compensado naval de 18mm e o entorno da estrutura deverá 

ser aplicado chapa de ferro 14 ou 16 com 5mm de espessura. A pintura 

da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

escuro. 

3.14.13.8. Aquisição e instalação de 02 bases decorativas para suporte, sustentação 

e para a instalação das renas decorativas. As bases com medida de 

1,70m de comprimento x 0,85m de profundidade x 0,60m de altura 
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deverão ser confeccionadas com estrutura de ferro galvanizado tipo 

tubinho 1/5”, madeira de pinus elliottii em toda a base (precisa ser uma 

base firme para a sustentação das renas e a fixação ao solo), a escultura 

em isopor com revestimento duplo em fibra de vidro com acabamento gel 

orto para que se tenha o efeito tipo porcelana. O tamanho de cada bolinha 

decorativa que compõem a base é de 0,07m de diâmetro. A pintura da 

base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores verde e 

dourado. 

 

 

3.14.13.8.1. Cada base deverá receber 8 arabescos decorativos com medida de 

0,35m de largura x 0,13m de altura confeccionada em fibra de vidro em 

alto relevo com acabamento arredondado de modo que a fixação na 

base fique perfeita. Os arabescos decorativos deverão ser pintados 

com tinta automotiva de acabamento alto brilho na cor dourado. 

3.14.13.9. Aquisição e instalação de 02 bases para suporte das bases em ferro e 

fibra e o elemento rena. A base será em formato oval com medida de 

1,90m de comprimento x 1,10m de profundidade x 0,10m de altura. Será 

confeccionada com estruturação em madeira pinus elliottii, tratado, 
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autoclavado e lixado com a aplicação na parte superior da base de uma 

chapa em compensado naval de 18mm e o entorno da estrutura deverá 

ser aplicado chapa de ferro 14 ou 16 com 5mm de espessura. A pintura 

da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

escuro. 

3.14.13.10. Observação: As bases das renas não poderão ficar encostadas no meio 

fio, solicita-se o afastamento de 0,30m do meio fio para que a água da 

chuva tenha vazão. 
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3.14.13.11. Aquisição e instalação de 150 módulos de cercado Gradil com encaixe 

nas laterais com medida de 1,05m de comprimento x 0,60m de altura 

conforme projeto ilustrativo. 
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3.14.13.11.1. Os módulos deverão ser confeccionados em ferro galvanizado tipo 

metalon 10x10 e arabescos com ferro maciço de 10mm com pintura de 

tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. A instalação dos 

módulos se dará junto as renas de modo que se delimite o espaço para 

a exposição.  

 

 

3.14.13.12. Aquisição e instalação de 14 placas decorativas para instalação nas 

bases das renas. As placas deverão ser ovaladas com medida de 0,30m 

x 0,15m confeccionadas com chapas de compensado naval ultra verde de 

10mm com sobreposição de moldura em compensado naval ultra vede 

conforme imagem ilustrativa. As placas deverão ser pintadas com tinta 
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automotiva de alto brilho na cor verde escuro. Prever modo de fixação na 

base. A contratada deverá aplicar adesivo tipo oracal nas placas com os 

nomes das artistas e um breve descritivo quanto a pintura da peça. Ver 

nomes artistas e texto com a Gramadotur. 

 

3.14.13.13. Aquisição e instalação de 02 placas decorativas e informativas com 

medidas conforme projeto para a Rua das Renas. As placas deverão ser 

confeccionadas em chapas de compensado naval ultra verde de 15mm 

com recorte a laser com sobreposição de moldura em compensado naval 

ultra verde. Prever moldura em alto relevo. A pintura das placas deverá 

ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. A empresa 

contratada será responsável pela aplicação de adesivo tipo oracal nas 

duas placas com medida de 0,94m x 0,54m (medida por placa). Ver texto 

com a Gramadotur. 
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3.14.13.13.1. O suporte que vai manter a placa em “pé” deverá ser confeccionado 

em ferro chato galvanizado com medidas conforme imagem ilustrativa. 

A pintura deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

escuro. 

 

3.14.13.14. Para aplicação sobre as placas, deverão ser confeccionadas 2 placas 

decorativas com medida de 0,76m de comprimento x 0,09m de largura. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de ferro 14 ou 16 com 

2mm de espessura com recorte a laser. A pintura das placas decorativas 

deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. O 

letreiro “RUA DAS RENAS” das placas deverá ser confeccionado em P.S. 

de 5mm com pintura automotiva de alto brilho na cor branco.  

3.14.13.15. ILUMINAÇÃO 

3.14.13.15.1. TRAVESSIA AÉREA 

3.14.13.15.1.1. Aquisição e instalação de 432 Cordão de LEDs estáticos (100 LEDs), 

comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO EXTERNO, LUZ 
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VERDE E CABO VERDE, 220V, instalar 48 conjuntos de LED branco 

quente cabo branco uso externo em cada par de estrutura travessia. 

3.14.13.15.1.2. Aquisição e instalação de 08 conjuntos Refletor LED slim IP65, 50W, 

3000K, 3520lm, 220V, instalar nos arcos de entrada da rua, 04 por 

cada arco sendo 2 por lado, preso com parafusos na base do arco. 

3.14.13.15.1.3. Aquisição e instalação de 216 conjuntos de Cordão de LEDs 

estáticos (95 a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, 

PARA USO EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalar 

12 Conjuntos por Guirlanda. 

3.14.13.15.2. RENAS 

3.14.13.15.2.1. Aquisição e instalação de 80 Refletores LED slim IP65, 100W, 

3000K,7800lm, 220V, serão instalados 04 refletores em cada 

elemento de decoração renas um em cada canto com facho de luz 

em direção a rena em exposição, fixação através de parafuso, 

cabeamento escondido. 

3.14.13.15.2.2. Aquisição e instalação 1200 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). A instalação da mangueira por toda sua extensão deverá 

ser através de presilhas específicas de nylon, a cada 15cm. O 

acabamento deve seguir um padrão estético superior. As sobras de 

mangueiras deverão ser escondidas com fita isolante e devidamente 

escamoteadas não podendo ficar à vista. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.15. AVENIDA BORGES DE MEDEIROS – TRADICIONAL 

(Casa da Montanha à Rotula da Expo) 
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3.15.1. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 62 guirlandas 

existentes com estruturas em ferro e revestimento em festão na cor verde 

escuro com medida de 1,30m de diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão 

interno (leia-se miolo de 0,30m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá 

ser completamente preenchido com festão na cor verde escuro. As 

guirlandas deverão ser fixadas ao poste de iluminação pública com face para 

os dois lados. O festão para a guirlanda deverá ser aramado com 0,30m de 

diâmetro. A estrutura da guirlanda existente, deverá ser revestida frente e 

verso com o festão aramado estruturado com medida de 2,70m de 

comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde escuro. A intensão do 

revestimento é deixar a guirlanda volumosa e não chapada. 

3.15.2. Aquisição/confecção e instalação de 62 laços aramados e estruturados com 

medida de 0,70m x 0,44m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,75m 

de comprimento x 0,20m de largura conforme projeto ilustrativo em anexo. 

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

ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. 
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3.15.3. Aquisição e instalação de 40 elementos decorativos conjuntos de bengalas 

luminosas com medida de 3,00m de altura x 2,50m de largura x 0,29m de 

profundidade. A confecção das peças deverá ser em estrutura de ferro 

galvanizado tipo cantoneira 1/8 x 5/8”. A estrutura de ferro deverá receber 

revestimento por tela mosqueteiro em aço galvanizado maleável na cor 

cinza. Toda a estrutura, leia-se ferro e tela deverão receber pintura tipo 

zarcão como base e pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor 

dourado e com finalização a aplicação de verniz automotivo. 

 



 

~ 183 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

 Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável 

 

3.15.3.1. Para a instalação dos elementos decorativos junto aos canteiros, aplicar 

junto as duas bases dos conjuntos de bengalas uma chapa de ferro 14 ou 

16” de 5mm com medida de 0,60m x 0,35m com quatro furos em cada 

base de modo que a peça possa ser fixada dentro do canteiro de terra por 

4 estacas de ferro cada chapinha, ou seja, o conjunto de bengalas será 

fixado por 8 estacas de ferro e para a estabilidade da peça poderá se fazer 

o uso de cabos de aço fixadas junto ao solo de concreto.  

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

modo que se tenha estabilidade, segurança e estética do elemento 

decorativo. Prever a pintura em zarcão e acabamento com pintura 

automotiva de alto brilho na cor dourado. 

3.15.4. Aquisição e instalação de 82 laços decorativos Duplos aramados e 

estruturados com medida de 0,90m x 0,37m de altura e a extensão das 

pernas do laço deverá ter 0,64m de comprimento x 0,20m de largura 

conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá ser executado com 

ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em 

manta acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro 

tipo spandex. A instalação dos laços será 2 laços duplos em cada conjunto 

de bengala. 
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3.15.5. ILUMINAÇÃO 

3.15.5.1. GUIRLANDAS 

3.15.5.1.1. Aquisição e instalação de 620 conjuntos Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalação de 10 

conjuntos por guirlanda, espaçamento entre uma volta e outra no 

máximo 10cm. 

3.15.5.2. BENGALAS 

3.15.5.2.1. Aquisição e instalação de 2400 metros de Mangueira de LED 13mm, 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Instalado no contorno elemento de decoração bengala em 

todas as faces 60m por conjunto de bengalas. 

3.15.5.2.2. Aquisição e instalação de 1600 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO BRANCO, 220V, instalado 

uniformemente, em toda a bengala com distanciamento de 5 cm entre 

uma volta e outra. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica 
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3.16. ROTULA AV. HORTÊNSIAS X RUA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD 

 

 

3.16.1. Manutenção, pintura, substituição de material e instalação de uma base 

circular (existente) em madeira de pinus elliottii com medida 2,00m de 

diâmetro x 0,10m de altura com pintura em tinta automotiva de alto brilho na 

cor verde escuro. Caso a peça não esteja disponível no acervo da Autarquia 

a empresa contratada deverá executar a base.  

3.16.2. Manutenção, pintura, substituição de material e instalação de um quebra-

nozes com base e seus acessórios em fibra de vidro com acabamento tipo 

porcelana medindo 4,00m de altura com pintura automotiva nas cores 

conforme imagem de referência. 

3.16.2.1. Quanto as cores: 

 Chapéu: cor preto com detalhes em dourado 

 Casaco: nas cores vermelho escuro, verde escuro e detalhes em dourado 

 Cinto: na cor preto com acabamentos dourados 

 Calça: listrado nas cores verde escuro e vermelho escuro 
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 Botas: na cor preto com dourado  

 Cajado: na cor dourado 

 

3.16.3. ILUMINAÇÃO 

3.16.3.1. Aquisição e instalação de 06 Refletores de 400W IP65,220V, completo 

com reator e lâmpada de 400W vapor de sódio. 

3.16.3.2. Ver projeto de iluminação e elétrico 
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3.17. RÓTULA PRINCIPAL – AV. DAS HORTÊNSIAS X AV. BORGES DE 

MEDEIROS 
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3.17.1. Para a confecção e instalação do elemento decorativo, a contratada deverá 

prever junto aos seus responsáveis técnicos e engenheiros, o método de 

construção, fixação e estruturação interna mais adequado para que o 

elemento decorativo tenha segurança e estética por todo o período do 

evento.  

3.17.2. O elemento decorativo foi criado pensando em movimento para a peça. A 

árvore e a base deverão ficar estáticos. O giro deverá acontecer na parte 

superior da base onde os elementos decorativos serão afixados. O giro 

deverá ser lento fazendo todo o contorno da árvore.  

 



 

~ 191 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 
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3.17.3. Aquisição e instalação uma base circular com medida de 7,00m de diâmetro 

x 1,50m de altura. A estruturação da base deverá ser confeccionada em ferro 

de tubo 70x70 com parede de 1,50mm e madeira de eucalipto 5x16 para 

sustentar o pinheiro. 

 

3.17.3.1. A parte externa da base da árvore, deverá ser confeccionada em fibra de 

vidro com efeito tipo porcelana. A pintura da base deverá ser com tinta 

automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro (tipo bordô). Ver 

tonalidade com a decoradora Claudia. Sempre que a base sofrer danos, 

a contratada deverá fazer o conserto de forma imediata. Prever um acesso 

na base de fora para dentro, para que seja realizada a instalação e 

manutenção da parte elétrica e no motor giratório. 
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3.17.3.2. A parte de cima da base (giratória), deverá ser executada com ferro chapa 

de ¼”. Nesta chapa serão afixados os elementos decorativos. A pintura 

deverá ser tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro (tipo 

bordô). 

3.17.3.3. Para o mecanismo de movimento circular lento na base, solicita-se a 

aquisição e instalação de Motor trifásico 3CV, 220V 04 polos ,60hz, IP66 

Baixa Rotação. Instalar internamente na base. Prever todo o conjunto de 

polias, correias, caixa de redução para giro, automação e acionamento 

com timer, o elemento deverá ser acionado durante o dia. Motor de para 

uso externo blindado. Fazer o teste de rotação com a decoradora Claudia. 

3.17.3.4. Para a base, aquisição e instalação de 02 placas decorativas medindo 

1,78m de largura x 0,77m de altura em formato oval, em MDF 10mm ultra 

verde. Prever o modo de fixação junto a base de fibra. A pintura das placas 

deverá ser com tinta automotiva de alto brilho efeito tipo laca nas cores 

vermelho escuro (tipo bordô). Ver tonalidade com a decoradora Claudia. 

O contorno das placas e os letreiros do logo do Natal Luz deverá ser 

confeccionado em recorte no material E.V.A expandido 5mm de 

espessura na cor dourado. Solicitar arquivo digital. Sempre que as placas 

sofrerem dano ou forem subtraídas da base, a contratada deverá fazer 

reposição de forma imediata. Prever placas decorativas reserva, leia-se, 

tanto quanto se fizerem necessários.  

3.17.3.5. Aquisição e instalação de 96 bolas decorativas confeccionadas em fibra 

de vidro com efeito tipo porcelana com 0,15m de diâmetro cada bola. A 

aplicação das bolas dar-se-á 48 bolas na parte de cima da base e 48 bolas 

na parte de baixo da base com um distanciamento de 0,30m. A pintura 

das bolas deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor dourado. 

Prever modo de fixação e instalação na base. Sempre que as bolas 

sofrerem dano ou forem subtraídas da base, a contratada deverá fazer 

reposição de forma imediata. Prever bolas decorativas reserva, leia-se, 

tanto quanto se fizerem necessários.  
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3.17.3.6. Aquisição e instalação de 6 arabescos decorativos com medida de 1,70m 

de largura x 0,73m de altura. Os arabescos serão confeccionados em fibra 

de vidro em alto relevo com pintura automotiva de alto brilho na cor 

dourado. Sempre que os arabescos sofrerem dano ou forem subtraídas 

da base, a contratada deverá fazer reposição de forma imediata. Prever 

arabescos decorativos reserva, leia-se, tanto quanto se fizerem 

necessários.  

 

 



 

~ 195 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

3.17.4. Aquisição e instalação de uma árvore natalina nevada conforme ilustração, 

com medida de 8,00m de altura x 5,00m de diâmetro. A peça deverá ser 

confeccionada em estilo rústico com nervuras com acabamento nevado. A 

construção e a estruturação do pinheiro deverão ser de modo desmontável 

em 3 partes para que facilite o transporte e o armazenamento no acervo da 

Gramadotur. 

3.17.4.1. Para acabamento da árvore natalina em fibra e sustentação da 

iluminação, a contratada deverá inserir galhos de árvores natalinas 

artificiais e festões aramados e estruturados na cor verde escuro na 

estrutura da árvore em fibra. 
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3.17.4.2. Aquisição e instalação de 120 festões aramados e estruturados com 

medida de 2,70m de comprimento x 0,35m de diâmetro na cor verde 

escuro. 

 

 

3.17.4.3. Aquisição e instalação de 600 galhos de pinheiros árvores artificiais (tipo 

pinheiro de natal) com medida de 0,50m de altura x 0,50m de largura. 



 

~ 197 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

  Vista frontal                             Vista lateral 
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.

 

 

 

 

 

3.17.4.4. Aquisição e instalação de uma estrela natalina côncava com alto relevo 

com medida 0,90m de altura x 0,95m de largura e 0,30m de profundidade 

conforme imagem ilustrativa. A confecção da estrela deverá ser bipartida 

em fibra de vidro translúcido. O elemento estrela terá iluminação interna.  
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3.17.5. Aquisição e instalação de quatro bolas decorativas vazadas confeccionadas 

em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana com medida de 1,10m 
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diâmetro com pintura automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. 

Prever a construção do elemento com as aberturas decorativas. Prever uma 

base para fazer fixação do elemento junto a base giratória.  

3.17.5.1. Aquisição e instalação de difusor de luz para instalar na parte interna de 

todas as quatro bolas. O filtro difusor deverá ser o e-colour #250 half White 

diffusion tipo rosco. Prever modo de fixação. Consultar a quantidade de 

material no memorial descritivo de iluminação e elétrica. 

3.17.5.2. Aquisição e instalação de oito laços decorativos com medida de 0,85m x 

0,45m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,65m de comprimento 

x 0,15m de largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá 

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

(laterais) com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. Sempre que as peças 

estiverem desbotadas, danificadas ou forem subtraídas prever a 

substituição ou a reposição imediatamente. Os laços deverão ser 

instalados nas bolas decorativas. 
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3.17.6. Aquisição e instalação de 02 (dois) elementos decorativos em formato de 

quebra-nozes com medida de 2,50m de altura conforme imagem ilustrativa. 

A escultura deverá ser executada em resina poliéster com reforço em fibra 

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

camadas em fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada 

primeiramente em fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético 

automotivo em cores naturais conforme imagens de referência. A aplicação 

final de verniz automotivo alto brilho para maior durabilidade da peça. A 
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escultura deverá ser modelada em massa profissional ou argila, moldado em 

silicone e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina 

poliéster e fibra de vidro.  

3.17.6.1. A pintura das peças deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas 

cores preto, dourado, verde escuro, vermelho escuro, azul escuro, branco 

e tonalidade de pele clara conforme ilustração. Ver tonalidade e 

acabamentos com a decoradora Claudia. 

 

3.17.7. CORAL ÁRVORE NEVADA 

 

3.17.7.1. Aquisição e instalação de dois elementos decorativos em formato de 

personagem feminina com medida de 2,00m de altura. A escultura deverá 

ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de vidro tendo 

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

fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada primeiramente em 
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fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em 

cores naturais conforme imagens de referência. A aplicação final de verniz 

automotivo fosco para maior durabilidade da peça. A escultura deverá ser 

modelada em massa profissional ou argila, moldado em silicone e 

reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina poliéster e 

fibra de vidro.  

3.17.7.1.1. A pintura das peças deverá ser com pintura automotiva com 

acabamento fosco nas cores xadrez (verde, branco e marrom claro), 

preto, branco, vermelho escuro, marrom e pele clara. Ver tonalidades 

e acabamentos com a decoradora Claudia. 

 

3.17.7.2. Aquisição e instalação de dois elementos decorativos em formato de 

personagem masculino com medida de 2,10m de altura. A escultura 

deverá ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de vidro 

tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas 
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em fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada primeiramente 

em fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo 

em cores naturais conforme imagens de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo fosco para maior durabilidade da peça. A escultura 

deverá ser modelada em massa profissional ou argila, moldado em 

silicone e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina 

poliéster e fibra de vidro. 

3.17.7.2.1. A pintura das peças deverá ser com pintura automotiva com 

acabamento fosco nas cores xadrez (verde, branco e marrom claro), 

preto, branco, vermelho escuro, marrom, cinza com textura e pele clara. 

Ver tonalidades e acabamentos com a decoradora Claudia. 

 

3.17.7.3. Aquisição e instalação de dois elementos decorativos em formato de 

personagem infantil menina com medida de 1,57m de altura. A escultura 

deverá ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de vidro 
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tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas 

em fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada primeiramente 

em fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo 

em cores naturais conforme imagens de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo fosco para maior durabilidade da peça. A escultura 

deverá ser modelada em massa profissional ou argila, moldado em 

silicone e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina 

poliéster e fibra de vidro.  

3.17.7.3.1. A pintura das peças deverá ser com pintura automotiva com 

acabamento fosco nas cores vermelho, marrom claro, off white, preto, 

branco, vermelho escuro, marrom, verde escuro, dourado, rosa e pele 

clara. Ver tonalidades e acabamentos com a decoradora Claudia. 
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3.17.7.4. Aquisição e instalação de dois elementos decorativos em formato de 

personagem infantil menino com medida de 1,57m de altura. A escultura 

deverá ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de vidro 

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

em fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada primeiramente 

em fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo 

em cores naturais conforme imagens de referência. A aplicação final de 

verniz automotivo fosco para maior durabilidade da peça. A escultura 

deverá ser modelada em massa profissional ou argila, moldado em 

silicone e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina 

poliéster e fibra de vidro.  

3.17.7.4.1. A pintura das peças deverá ser com pintura automotiva com 

acabamento fosco nas cores marrom claro com textura, marrom, preto, 

marrom, verde escuro, dourado e pele clara. Ver tonalidades e 

acabamentos com a decoradora Claudia. 
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3.17.7.5. Aquisição e instalação de duas luminárias-poste em ferro fundido com 

medida de 2,30m de altura na cor preto com lâmpada na cor warm White 

conforme imagem ilustrativa. A luminária deverá ter luz acesa durante a 

noite. 

3.17.7.5.1. Para a ornamentação da luminária fazer a aquisição de: 

 02 guirlandas decorativas com medida de 0,55m de diâmetro em estrutura de 

ferro e revestimento com festão aramado de 0,30m de diâmetro na cor verde 

escuro. Sempre que as guirlandas sofrerem dano ou forem subtraídas da base, 

a contratada deverá fazer reposição de forma imediata. Prever guirlandas 

decorativas reserva, leia-se, tanto quantos se fizerem necessários. 

 02 festões decorativos aramados e estruturados com medida de 2,70m de 

comprimento x 0,30m de diâmetro para fazer o contorno do pedestal da 

luminária. 

 50 galhos artificiais tipo azevinhos para decoração das 02 guirlandas. 

 02 laços de veludo aramados e estruturados com medida de 0,30m de altura x 

0,45m de largura e 1,15m de extensão das pernas do laço. O laço deverá ser 

executado com ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com 

isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m de espessura com 

revestimento em manta acrílica 0,03cm de espessura e coberto por tecido xadrez 

em tons de vermelho conforme referência. Sempre que os laços sofrerem dano, 

estiverem com princípio de desbotamento ou forem subtraídas, a contratada 

deverá fazer reposição de forma imediata. Prever laços decorativos reserva, leia-

se, tanto quantos se fizerem necessários. 

 

 

 
Referência do Xadrez para laço decorativo 
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3.17.8. Todas as peças decorativas deverão ser confeccionadas em fibra de vidro 

3D. Prever o método de instalação e fixação que dê segurança, estabilidade 

e estética para os elementos decorativos. Não será permitido a utilização de 

cabos de aço. 

3.17.9. ILUMINAÇÃO 

3.17.9.1. Aquisição e instalação de 200 conjuntos de Conjunto de lâmpadas C7 

para uso externo com 20 lâmpadas cada jogo, soquete E12 com espera 

para fixação 8W, 220V, branco quente 3000k, espaçamento entre 

soquetes 48cm, cabo preto, comprimento total conjunto 10 metros, 

acompanhando cabo de ligação, conexão entre macho e fêmea 

rosqueado. Instalado uniformemente por toda a árvore, de forma 

horizontal. 

3.17.9.2. Aquisição e instalação de 300 estrobo de fixação 6W, 220V, instalado 

uniformemente por toda a árvore e estrela. 

3.17.9.3. Aquisição e instalação de 200 Tubo de LED Snowfall, 80 cm,4w,220V, uso 

externo, instalado alternadamente em alturas diferentes da árvore, 

começado do topo para base. 

3.17.9.4. Locação de 25 ribaltas de LED RGB, ip65, 24 LEDs 3W,220V, DMX 

dimensões 106x13x16cm, presa ao redor da base da árvore por suporte 

com luz ascendente iluminando a árvore. A empresa deverá fornecer as 

ribaltas, cabos de ligação, cabos de sinal, mesa DMX, quadro de energia 

e todos os acessórios que forem necessários para ligação, inclusive um 

técnico disponível para programação dos efeitos. 

3.17.9.5. Aquisição e instalação de 100 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Vermelho Alto brilho. Instalado contornando a 

base inferior e superior da base. 

3.17.9.6. Aquisição e instalação de 04 Refletores LED slim IP65, 100W, 

3000K,7800lm, 220V, instalar internamente na parte superior das Bolas 

de sino, com facho de Luz descendente em direção ao filtro. 
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3.17.9.7. Aquisição e instalação de 02 lâmpadas Filamento de LED 4W, 220V E27, 

2200K, instaladas nas luminárias tipo postes de jardim. 
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3.18. RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS X RUA GARIBALDI 
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3.18.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um novo 

ajardinamento na rotatória com flores na cor vermelho. A contratada deverá 

formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do 

contrato essa solicitação, de modo que a Autarquia e a Prefeitura possam 

providenciar o novo ajardinamento. 

3.18.2. Para a instalação do elemento globo na rotatória, a contratada deverá prever 

junto ao Horto Municipal da Prefeitura de Gramado a disponibilidade de 10 

vasos para instalar na rotatória conforme ilustração. Os vasos serão a 

proteção do elemento decorativo. É de responsabilidade da contratada o 

transporte e a instalação dos vasos. 
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3.18.3. Aquisição e instalação de uma base confeccionada em chapa de 

compensado naval 20mm com 3,00m de diâmetro com pintura na cor verde 

escuro. A base vai receber o elemento decorativo globo. 
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3.18.4. Manutenção, substituição de material, reforma, pintura e instalação de uma 

base confeccionada em fibra de vidro (existente) com medida de 3,00m de 

diâmetro x 0,45m altura. Prever a pintura da base com tinta automotiva de 

alto brilho na cor vermelho escuro. A base será instalada sobre a chapa de 

compensado naval na rotatória. Prever modo de fixação interno de modo que 

o elemento decorativo globo tenha segurança, estabilidade e estética. A 

contratada deverá prever que será instalado dentro da base um motor que 

fará o giro do elemento floco na parte interna do globo. 

3.18.5. Sobreposta sobre a primeira base, reforma, substituição de material, 

manutenção, pintura e instalação de uma base confeccionada em fibra de 

vidro (existente) com medida de 2,60m de diâmetro x 0,45m altura. Prever a 

pintura da base com tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. 

A base será instalada sobre a primeira base e receberá o início da esfera 

globo. Prever modo de fixação interno de modo que o elemento decorativo 

globo tenha segurança, estabilidade e estética. Essa base precisa ser com 

o formato cônico na parte interna para que as bolinhas de isopor flutuem de 

modo uniforme.  
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3.18.6. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 4 

arabescos em fibra de vidro (existentes) para instalação na parte externa da 

base como efeito decorativo. O elemento decorativo deverá ser em alto 

relevo com pintura automotiva de alto brilho na cor dourado. As medidas dos 

arabescos decorativos deverão ser adequadas conforme a solicitação da 

decoradora Claudia. 

 

 

Referência arabesco base 

3.18.7. No contorno da base será aplicado dois elementos tipo “fita” deverá ser 

confeccionado em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. Ver medidas com 

decoradora Claudia. A pintura deverá ser com tinta automotiva de alto brilho 

na cor dourado. 

3.18.8. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação uma 

estrutura em formato de globo (existente) com medida de 3,75m de diâmetro.  

3.18.8.1. Aquisição de novo acrílico para a estrutura globo. A estrutura do globo 

deverá ser revestida com 8 “gomos” de chapas de acrílico U.V. 100% 

virgem transparente cristal de 4mm.  

3.18.9. Em caso de danos na peça a contratada deverá solicitar junto a decoradora 

o projeto da peça elaborado no ano de 2019. 
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3.18.10. É de responsabilidade da contratada prever que a peça tenha segurança, 

estabilidade e que a trepidação do solo não danifique a estrutura durante o 

período do evento.  

 

3.18.11. Prever um acesso ao interior do globo para manutenção e limpeza interna 

do globo. 

3.18.12. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 01 

floco de neve (existente) com medida de 2,35m de diâmetro confeccionado 

em MDF ultra verde com pintura automotiva alto brilho na cor dourado. Como 

acabamento, prever aplicação de partículas de poliéster metalizada com 

gramatura inferior a 0.008” na cor dourado. Prever um sistema de fixação do 

floco dentro do globo de modo que tenha um movimento circular lento. 

 

 

3.18.13. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de uma 

ponteira (existente) confeccionada em fibra de vidro com efeito tipo 

porcelana com medida de 1,00m de altura x 0,50m diâmetro a pintura 

automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. 
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3.18.14. Como acabamento do globo: 

3.18.14.1. Aquisição e instalação de 2000 litros bolinhas de isopor branco de 10mm 

para o interior do globo. A quantidade deverá ser determinada pela 

diretora de decoração. Prever reposição de bolinhas de isopor e limpeza 

do globo sempre que solicitado pela Diretora de Decoração. 

3.18.14.2. Aquisição e instalação de 2000 litros bolinhas de isopor branco de 15 mm 

para o interior do globo. A quantidade deverá ser determinada pela 

diretora de decoração. Prever reposição de bolinhas de isopor e limpeza 

do globo sempre que solicitado pela Diretora de Decoração. 

3.18.14.3. Aquisição e instalação de 1000 litros bolinhas de isopor branco de 20mm 

para o interior do globo. A quantidade deverá ser determinada pela 

diretora de decoração. Prever reposição de bolinhas de isopor e limpeza 

do globo sempre que solicitado pela Diretora de Decoração. 

3.18.14.4. Prever a compra de isopor para reposição de modo que seja realizado a 

substituição do material isopor no globo sempre que estiver molhado, 

mofado, com sujeira, etc. 

3.18.14.5. O globo precisa ter manutenção e limpeza semanalmente, leia-se, 

limpeza interna e externa todos os dias. Em casos emergenciais e 

havendo algum contratempo a manutenção e limpeza precisa ser feita 

imediatamente e com urgência. 

3.18.14.6. Aquisição e instalação de Motor monofásico 2CV,220V 04 polos ,60hz, 

IP66 Baixa rotação, instalado internamente na base. Prever todo o 

conjunto de polias, correias, caixa de redução para giro, automação e 

acionamento com timer, o elemento deverá ser acionado durante o dia. 

MOTOR PARA USO EXTERNO BLINDADO. Prever funcionamento 24h. 

3.18.14.7. Aquisição e instalação de 02 Exaustor/ventilador centrifugo 2CV, com 

duas saídas de ar. Deverá ser instalado 02 exaustores com duas saídas 

cada, por meio de tubulação, distribuídas em 04 saídas de ventilação com 

acabamento no chão do globo, para que as saídas de ar sejam uniformes 
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e discretas. A instalação dos exautores tem como objetivo fazer as 

bolinhas de isopor flutuarem na parte interna do globo.  

3.18.15. ILUMINAÇÃO 

3.18.15.1. Aquisição de 08 Refletores LED slim IP65, 50W, 3000K, 3520lm, 220V. 

Instalar os refletores ao redor da base com braço curvado de metal 30cm, 

Parte externa, direcionados para a base vermelha. 

3.18.15.2. Aquisição de 08 Refletores LED slim IP65, 50W, Azul. Instalar 08 

refletores, internamente. 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrico. 
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3.19. RÓTULA RUA SÃO PEDRO X AVENIDA DAS HORTÊNSIAS 
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3.19.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um novo 

ajardinamento na rotatória com flores na cor vermelho. A contratada deverá 

formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do 

contrato essa solicitação, de modo que a Autarquia e a Prefeitura possam 

providenciar o novo ajardinamento. 

3.19.2. Aquisição e instalação de uma base confeccionada em chapa de 

compensado naval 20mm com medida de 3,00m de diâmetro com pintura 

automotiva na cor verde escuro. A base servirá como suporte para a 

instalação do elemento decorativo carrossel na parte de dentro da rotatória. 

3.19.3. Reforma, substituição de material, manutenção, nova pintura e instalação de 

elemento decorativo tipo carrossel (existente) com medida de 3,00m de 

diâmetro x 3,50m de altura. 

3.19.4. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 4 

cavalinhos tipo carrossel (existentes) em fibra de vidro suspensos em tubos 

de ferro com medida de 1,30m x 1,30m. Prever nova pintura em tinta 

automotiva alto brilho. 

3.19.5. A pintura do elemento decorativo deverá manter as cores originais, o que 

deverá ser modificado é a pintura do “miolo” do carrossel e os bastões dos 

cavalos. Essas peças deverão receber pintura automotiva de alto brilho nas 

cores off white e vermelho escuro conforme imagem ilustrativa. 

3.19.6. Para o movimento: Aquisição e instalação de Motor monofásico 2CV,220V 

04 polos,60hz, IP66 Baixa rotação, instalado internamente na base. Prever 

todo o conjunto de polias, correias, caixa de redução para giro, automação 

e acionamento com timer, o elemento deverá ser acionado durante o dia. 

MOTOR BLINDADO PARA USO EXTERNO. A estrutura do carrossel deverá 

ter movimento circular lento. (Detalhamento conforme projeto de 

especificação elétrica). O giro do carrossel deverá acontecer durante o dia e 

a noite. 
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3.19.7. O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente e/ou com cabos de 

aço, toda a fixação precisa ser interna e sobre a base. 

3.19.8. Aquisição e instalação de 08 laços decorativos duplos aramados e 

estruturados com medida de 0,30m x 0,11m de altura e a extensão das 

pernas do laço deverá ter 0,25m de comprimento x 0,15m de largura 

conforme projeto ilustrativo em anexo. O laço deverá ser executado com 

ferro 3/8 com o revestimento de toda a ferragem (laterais) com isotubo 

blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de espessura com revestimento em 

manta acrílica de 3cm de espessura e coberto por veludo vermelho escuro 

tipo spandex. A instalação dar-se-á dois laços por bastão um na parte 

externa e outro na parte interna da estrutura. Prever reposição das peças 

sempre que as peças estiverem com princípio de desbotamento, subtraídas 

da estrutura ou danificadas. Leia-se, prever a reposição de laços duplos 

tantas quantas vezes se fizerem necessários durante o período do evento. 

 

3.19.9. ILUMINAÇÃO 

3.19.9.1. Aquisição e instalação de 150 Lâmpadas LED bolinha G45 4,8w, e27 

220V, e os soquetes para a instalação. Instalado no contorno superior do 

carrossel, e no teto do "chapéu" no centro de cada subida. 

3.19.9.2. Aquisição e instalação de 100 metros de Mangueira de LED 13mm 3000K, 

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

Instalado no contorno inferior do carrossel em duas alturas diferentes, e 

no contorno de cada subida do chapéu, delimitando uma subida e outra, 

e no pilar central do carrossel. 

3.19.9.3. Aquisição e instalação de 08 embutidos AR111, com lâmpadas AR111, 

12W, 220V, 24º. Instalado no teto do Carrossel, distribuídos 

uniformemente. 

3.19.9.4. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), comprimento aproximado 10, 8W, PARA USO EXTERNO, 
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LUZ 3000k E CABO BRANCO, 220V, instalado no teto do Carrossel, 

uniformemente imitando um "céu estrelado". 

3.19.9.5. Aquisição e instalação de 06 Refletores LED slim IP65, 100W, 3000K, 

7800lm, 220V. Instalar 06 refletores ao redor da base com braço curvado 

de metal 30cm. 

  



 

~ 222 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.20. RÓTULA PRAÇA DAS MÃES 
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3.20.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um 

ajardinamento na rotula com flores na cor vermelho. A contratada deverá 

formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do 

contrato essa solicitação, de modo que a Autarquia e a Prefeitura possam 

providenciar o novo ajardinamento e a irrigação diária. 

3.20.2. Para a instalação do elemento decorativo, a contratada deverá prever junto 

aos seus responsáveis técnicos e engenheiros, o método de construção, 

fixação e estruturação interna mais adequado para que o elemento 

decorativo tenha segurança e estética por todo o período do evento.  

3.20.3. Aquisição e instalação de uma base medindo 5,00m de diâmetro 

confeccionada com ferro tubo retangular 0,10m altura x 0,05m largura 

conforme imagem ilustrativa. Sobre a base deverá ser instalado tela 

hexagonal tipo galinheiro galvanizada. A estrutura de ferro e a tela deverão 

receber pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. 
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Detalhe das bolas 
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3.20.4. Aquisição e instalação de 05 bolas natalinas medindo 2,00m de diâmetro 

confeccionadas em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A pintura das 

peças deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. 

Como acabamento, a peça deverá receber adesivo vinílico de recorte tipo 

oracal na cor dourado com efeitos conforme imagem ilustrativa.  

3.20.4.1. Como acabamento na parte superior da peça, cada bola receberá uma 

ornamentação em fibra de vidro com efeito decorativo conforme imagem 

ilustrativa com pintura automotiva na cor vermelho. 

3.20.4.2. Na parte superior deverá ser construído uma alça de ferro tipo 3/16” ou 

4,2mm com pintura de tinta automotiva de alto brilho na cor dourado. 

 

 

Detalhe das bolas 

 

 

3.20.5. Aquisição e instalação de 05 bolas natalinas medindo 2,00m de diâmetro 

confeccionadas em fibra de vidro com efeito tipo porcelana com pintura 

automotiva de alto brilho nas cores vermelho escuro, verde escuro e 

dourado.  
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3.20.5.1. Como acabamento na parte superior das bolas cada peça receberá uma 

ornamentação em fibra de vidro em alto relevo conforme imagem 

ilustrativa. 

3.20.5.2. Na parte superior deverá ser construído uma alça de ferro tipo 3/16” ou 

4,2mm. A pintura da peça deverá ser com tinta automotiva de alto brilho 

na cor dourado conforme imagem ilustrativa.  

 

3.20.6. Aquisição e instalação de 01 bengala decorativa com medida de 7m de 

altura, confeccionado com fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças 

decorativas deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas cores verde 

escuro e vermelho escuro. 

3.20.7. Aquisição e instalação de 01 bengala decorativa com medida de 6,50m de 

altura, confeccionado com fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças 
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decorativas deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas cores verde 

escuro e vermelho escuro. 

3.20.8. Aquisição e instalação de 01 bengala decorativa com medida de 6,00m de 

altura, confeccionado com fibra de vidro com efeito tipo porcelana. As peças 

decorativas deverão ter pintura automotiva de alto brilho nas cores verde 

escuro e vermelho escuro. 

3.20.9. O montante de bolas e as bengalas precisam ser afixadas juntas de modo 

que se tenha o efeito desejado. 

3.20.10. ILUMINAÇÃO 

3.20.10.1. Aquisição e instalação de 08 Refletores HQI de 400W IP65,220V, 

completo com reator e lâmpada de 400W vapor de sódio, distribuídos ao 

redor da mureta da rótula. 

3.20.10.2. Aquisição e instalação de 300 metros de Mangueira de LED 13mm 3000K, 

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

Instalar em formato de espiral acompanhando o desenho da bengala, fixo 

com abraçadeiras aparafusadas, com espaçamento de 15cm para não 

formar barriga e nem desalinhar a mangueira. 
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3.21. RÓTULA AV. BORGES DE MEDEIROS X RUA SENADOR SALGADO 

FILHO 
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3.21.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um 

ajardinamento nos canteiros da rua com flores na cor vermelho. A contratada 

deverá formalizar o pedido junto a Gramadotur e o Horto Municipal na 

assinatura do contrato essa solicitação, de modo que a Autarquia e a 

Prefeitura possam providenciar o novo ajardinamento e a irrigação diária. 

3.21.2. Aquisição e instalação de uma base de suporte e decorativa com medida de 

2,35 m de diâmetro x 0,24m de altura confeccionada em fibra de vidro com 

efeito tipo porcelana. A pintura da base deverá ser com tinta automotiva de 

acabamento alto brilho nas cores verde escuro e dourado. As bolas que 

contornam a base deverão ser confeccionadas em alto relevo e deverá 

receber pintura automotiva de alto brilho na cor dourado. 

3.21.3. Aquisição e instalação de um elemento decorativo tipo cavalinho de balanço 

com medida de 2,50m de altura e medidas conforme projeto em anexo. A 

escultura deverá ser executada em resina poliéster com reforço em fibra de 

vidro tendo uma aplicação mínima de 03 (três) camadas, (Gel + 02 camadas 
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em fibra/roving). A pintura (acabamento) será executada primeiramente em 

fundo fosco, com aplicação posterior de esmalte sintético automotivo em 

cores naturais conforme imagens de referência. Fazer uso de aplicação final 

de verniz automotivo fosco para maior durabilidade da peça. A escultura 

deverá ser modelada em massa profissional ou argila, moldado em silicone 

e reprodução em resina poliéster e com acabamento em resina poliéster e 

fibra de vidro.  

3.21.4. As tonalidades de cores deverão ser definidas com a decoradora Claudia. 

3.21.5. É de responsabilidade da contratada, prever o método de fixação ao solo e 

da base ao topo de toda estrutura de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética no elemento decorativo. Não será permitido a 

utilização de cabos de aço para a sustentação e instalação dos elementos 

decorativos na rótula. 

3.21.6. ILUMINAÇÃO 

3.21.6.1. Aquisição e instalação de 08 Refletores de 400W IP65,220V, completo 

com reator e lâmpada de 400W vapor de sódio. Distribuídos ao redor da 

mureta da rotula. 

3.21.6.2. Aquisição e instalação de 25 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Branco quente Alto brilho. Instalado 

contornando a base, uma volta parte superior, uma volta no meio e uma 

na parte inferior, sempre acompanhando o detalhe na fibra. 
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3.22. SUBIDA EXPOGRAMADO 

 

 

3.22.1. Aquisição e instalação de um tablado em madeira em formato redondo com 

medida de 2,20m de diâmetro. A altura e o declive no gramado ver medida 

no local de instalação. A base servirá para nivelar o elemento decorativo 

papai noel com base decorativa. Precisa ser uma peça que não interfira na 

estética. Para tanto, sugere-se uma peça em pinus elliottii tratado, aplainado 

e lixado. Como acabamento na parte frontal sugere-se a instalação de chapa 

de compensado naval 10mm ou chapa de ferro 14 ou 16 que deverá ser 

pintado com tinta automotiva na cor verde escuro. 
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3.22.2. Aquisição e instalação de uma base confeccionada em fibra de vidro com 

efeito tipo porcelana em formato redondo com medidas de 2,20m de 

diâmetro x 0,80m de altura. A pintura do elemento decorativo deverá ser em 

tinta automotiva com acabamento alto brilho nas cores verde escuro e 

vermelho escuro. As bolas que contornam a base deverão ser em alto relevo 

com medida aproximada de 0,15m diâmetro com pintura automotiva de alto 

brilho na cor vermelho escuro.  

 

3.22.2.1. Para a decoração da base, aquisição e instalação de 10 arabescos 

decorativos com medida de 0,60m de largura x 0,18m de altura 

confeccionada em fibra de vidro em alto relevo com acabamento 

arredondado de modo que a fixação na base fique perfeita. Os arabescos 

decorativos deverão ser pintados com tinta automotiva de acabamento 

alto brilho na cor vermelho escuro. 
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3.22.3. Reforma, substituição de material, pintura e instalação de um papai-noel 

(existente) com medida de 3,00m de altura da base ao topo do elemento 

decorativo conforme a imagem de referência. A pintura (acabamento) será 

executada primeiramente em fundo fosco, com aplicação posterior de 

esmalte sintético automotivo em cores conforme imagem de referência. A 

aplicação final de verniz automotivo alto brilho para maior durabilidade da 

peça. A peça está com uma pintura em vermelho que deverá ser substituída 

por outro tom de vermelho. Ver com a Decoradora Claudia. 

3.22.4. Reforma, substituição de material, manutenção pintura e instalação de um 

cavalinho em fibra de vidro com efeito tipo porcelana (existente) medindo 

0,80m comprimento x 0,65m altura com pintura automotiva de alto brilho nas 

mesmas cores que ele se encontra. 
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3.22.5. Aquisição e instalação de um cordão de Santo Antônio na cor dourado com 

espessura de 20mm e 5,00m de comprimento para instalação do cavalinho 

no elemento decorativo papai-noel. 

 

 

Referência de cordão 

 

 

3.22.6. ILUMINAÇÃO 

3.22.6.1. PAPAI NOEL 

3.22.6.1.1. Aquisição e instalação de 06 Refletores de 400W IP65,220V, completo 

com reator e lâmpada de 400W vapor de sódio. Distribuídos ao redor 

da base da rotula, pintar os refletores e reatores na mesma cor da base. 

3.22.6.1.2. Aquisição e instalação de 30 metros de Mangueira de LED Neon 220V 

(120 LEDs por metro), cor Vermelho Alto brilho. Instalado, contornando 

a base inferior e superior da base. 
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3.23. PÓRTICO VÁRZEA GRANDE 
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3.23.1. GUIRLANDA GRANDE 
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3.23.1.1. Aquisição e instalação de duas guirlandas medindo 3,20m de diâmetro 

em estrutura em ferro galvanizado, no arco maior com metalon 30x30 

parede 16 e arcos menores com barra chata de 30mm. A guirlanda deverá 

ter 0,80m de largura e um miolo de 1,60m de diâmetro. A estrutura de 

ferro deverá ser revestida por tela tipo mosqueteiro em aço galvanizado 

maleável na cor cinza. Toda a estrutura ferro e telinha deverá receber 

pintura com tinta automotiva na cor verde escuro. O revestimento de toda 

a peça deverá ser com festões aramados com medida de 2,70m de 

comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde escuro. 

 

 

 

Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável Festão aramado 

 

3.23.1.2. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo heras 

artificiais medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de largura para 

sobrepor sobre os festões nas guirlandas. 
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Foto ilustrativa: Flor Trepadeira Artificial Heras 

 

3.23.1.3. Aquisição e instalação de 50 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana medida de 0,33m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. Prever modo de fixação junto a guirlanda. Quantidade 

para cada guirlanda. 

3.23.1.4. Aquisição e instalação de100 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana medida de 0,20m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. Quantidade para cada guirlanda. 

3.23.1.4.1. OBS: Cromagem: Compreende a tratamento de superfície pelo qual o 

material passa por um processo com o derretimento do alumínio a 

vácuo, conhecido como metalização a vácuo. 

3.23.1.5. Ornamentação de cada guirlanda deverá ser com dois laços um de cada 

lado da peça. 
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3.23.1.6. Aquisição e instalação de 04 laços duplos decorativos aramados e 

estruturados com 2,00m de comprimento e medidas conforme imagem de 

referência. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento 

de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura 

e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex. 

3.23.1.7. É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura 

interna para o elemento decorativo de modo que a peça tenha 

estabilidade, segurança e estética durante o período do evento.  
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3.23.2. GUIRLANDA MÉDIA 
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3.23.2.1. Aquisição e instalação de duas guirlandas medindo 2,00m de diâmetro 

em estrutura em ferro galvanizado, no arco maior com metalon 20x20 

parede 16 e arcos menores com barra chata de 20mm, com pintura em 

tinta automotiva na cor verde escuro. A guirlanda deverá ter 0,50m de 

largura e um miolo de 1,00m de diâmetro conforme imagem de referência. 

A estrutura de ferro deverá receber o revestimento de tela tipo 

mosqueteiro em aço galvanizado maleável. A pintura da estrutura de ferro 

e da tela deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde 

escuro. O revestimento de toda a peça deverá ser com festões aramados 
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com medida de 2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde 

escuro. 

 

 

Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável Festão aramado 

 

3.23.2.2. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo heras 

artificiais medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de largura. 

 

Foto ilustrativa: Flor Trepadeira Artificial Heras 

 

3.23.2.3. Aquisição e instalação de 50 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana medida de 0,33m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. 



 

~ 245 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.23.2.4. Aquisição e instalação de 100 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana medida de 0,20m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. 

3.23.2.4.1. OBS.: Cromagem: Compreende a tratamento de superfície pelo qual o 

material passa por um processo com o derretimento do alumínio a 

vácuo, conhecido como metalização a vácuo. 

3.23.2.5. A ornamentação das guirlandas deverá ser dos dois lados iguais. 

 

3.23.2.6. Aquisição e instalação de 04 laços duplos decorativos aramados e 

estruturados com 1,10m de comprimento e medidas conforme imagem de 

referência. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento 
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de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura 

e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.23.2.7. É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura 

interna para o elemento decorativo de modo que a peça tenha 

estabilidade, segurança e estética durante o período do evento.  

 

 

3.23.3. PINHEIROS 

 

 

3.23.3.1. Aquisição e instalação de um pinheiro natalino grande com medida de 

3,00m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. A peça deverá ser 

bipartida de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção do elemento decorativo será em 

fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores 

verde escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência. As tonalidades de cores deverão ser definidas com a 

decoradora Claudia. A peça decorativa deverá ter instalação elétrica e 
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soquetes de luz embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os 

soquetes estejam camuflados na peça.  

 

 

 

 

3.23.3.2. Aquisição e instalação de um pinheiro natalino médio com medida de 

2,50m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. A peça deverá ser 

bipartida de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção dos elementos decorativos será 

em fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores 

verde escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência. As tonalidades de cores deverão ser definidas com a 

decoradora Claudia. A peça decorativa deverá ter instalação elétrica e 

soquetes de luz embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os 

soquetes estejam camuflados na peça. 
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3.23.3.2.1. Para que as peças sejam fixadas ao solo, sugere-se a confecção de 

uma estrutura interna em ferro de modo que essa peça seja fixada ao 

solo e a árvore em fibra sobreposta.  

3.23.3.2.2. É de responsabilidade da contratada prever fixação de toda estrutura 

interna. Não será permitido a utilização de cabos de aço para a 

sustentação e instalação da peça nos canteiros centrais de modo que 

se tenha segurança, estabilidade e estética. 

3.23.4. ILUMINAÇÃO 

3.23.4.1. Aquisição e instalação de 650 metros de Mangueira de LED 13mm 3000K, 

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

Contornando o telhado, e os chapéus das torres na parte de baixo, 

sacada, janelas e passagem dos carros. 

3.23.4.2. Aquisição e instalação de 1200 conjuntos de cordão de LED 10metros 

para uso externo,10w, 220V, 3000k (branco quente), acompanhando cabo 

de força. Instalar em toda a cobertura do telhado do pórtico nos dos 

sentidos. Incluindo o telhado das torres com distanciamento máximo de 

10cm entre um conjunto e outro 

3.23.4.3. Aquisição e instalação de 80 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO EXTERNO, 

LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalados 40 Conjuntos por Guirlanda 

grande. 

3.23.4.4. Aquisição e instalação de 60 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO EXTERNO, 

LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalar 30 Conjuntos por Guirlanda 

média. 

3.23.4.5. ÁRVORE BIPARTIDA VERDE 

3.23.4.5.1. Aquisição e instalação de lâmpada LED bolinha G45 4,8w, e27 220V, 

e o soquete. Serão instaladas 60 lâmpadas por árvore bipartida verde, 

o suporte deverá ficar embutido dentro da árvore somente o bulbo da 

lâmpada de fora. 
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3.23.4.5.2. Aquisição e instalação de 06 Spot de LED 24º,10W, 2700k,220V, 

instalar entre os vãos da árvore 06 por árvore. 

3.23.4.5.3. Aquisição e instalação de 04 Refletores LED slim IP65, 10W, 3000K, 

220V 750lm, instalar 04 na base distribuída uniformemente ao redor. 

3.23.4.6. ÁRVORE BIPARTIDA VERMELHA 

3.23.4.6.1. Aquisição e instalação de lâmpada LED bolinha G45 4,8w, e27 220V, 

e o soquete. Serão instaladas 120 lâmpadas por árvore, o suporte 

deverá ficar embutido dentro da árvore somente o bulbo da lâmpada 

de fora. 

3.23.4.6.2. Aquisição e instalação de 06 Spot de LED 24º,10W, 2700k,220V, 

instalar entre os vãos da árvore 06 por árvore. 
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3.24. PÓRTICO NOVA PETRÓPOLIS 
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3.24.1. GUIRLANDA GRANDE 
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3.24.1.1. Aquisição e instalação de duas guirlandas medindo 3,20m de diâmetro 

em estrutura de ferro galvanizado, arco maior com metalon 30x30 parede 

16 e arcos menores com barra chata de 30mm. A guirlanda deverá ter 

0,80m de largura e um miolo de 1,60m de diâmetro conforme imagem de 

referência. A estrutura de ferro deverá receber revestimento com tela 

mosqueteiro em aço galvanizado. Como pintura a estrutura de ferro e a 

tela deverá receber pintura com ser com tinta automotiva de alto brilho na 

cor verde escuro. O revestimento de toda a peça deverá ser com festões 

aramados com medida de 2,70m de comprimento x 0,30m de diâmetro na 

cor verde escuro. 
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Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável Festão aramado 

 

3.24.1.2. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo heras 

artificiais medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de largura. 

 

Foto ilustrativa: Flor Trepadeira Artificial Heras 

 

3.24.1.3. Aquisição e instalação de 50 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana e medida de 0,33m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. Quantidade para cada guirlanda. 

3.24.1.4. Aquisição e instalação de 100 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana e medida de 0,20m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. Quantidade para cada guirlanda. 
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3.24.1.4.1. OBS: Cromagem: Compreende a tratamento de superfície pelo qual o 

material passa por um processo com o derretimento do alumínio a 

vácuo, conhecido como metalização a vácuo. 

3.24.1.5. A ornamentação das guirlandas deverá ser dos dois lados iguais. 

 

3.24.1.6. Aquisição e instalação de 04 laços duplos decorativos aramados e 

estruturados com 2,00m de comprimento e medidas conforme imagem de 

referência. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento 

de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura 

e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  
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3.24.1.7. É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura 

interna para o elemento decorativo de modo que a peça tenha 

estabilidade, segurança e estética durante o período do evento.  

 

3.24.2. GUIRLANDA MÉDIA 
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3.24.2.1. Aquisição e instalação de duas guirlandas medindo 2,00m de diâmetro 

em estrutura de ferro galvanizado, arco maior com metalon 20x20 parede 

16 e arcos menores com barra chata de 20mm. A guirlanda deverá ter 

0,50m de largura e um miolo de 1,00m de diâmetro. As guirlandas deverão 

ter revestimento de toda a estrutura de ferro com tela mosqueteiro 

galvanizado. A estrutura de ferro e a telinha deverão ter como pintura tinta 

automotiva de alto brilho na cor verde escuro. Como revestimento das 

guirlandas, instalação de festões aramados com medida de 2,70m de 

comprimento x 0,30m de diâmetro na cor verde escuro. 

 

 

Tela mosqueteiro aço galvanizado maleável Festão aramado 

 

3.24.2.2. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo heras 

artificiais medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de largura. 

 

Foto ilustrativa: Flor Trepadeira Artificial Heras 
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3.24.2.3. Aquisição e instalação de 50 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana medida de 0,33m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. 

3.24.2.4. Aquisição e instalação de 100 bolas natalinas em fibra de vidro com efeito 

porcelana com medida de 0,20m de diâmetro com CROMAGEM na cor 

vermelho escuro. 

3.24.2.4.1. OBS: Cromagem: Compreende a tratamento de superfície pelo qual o 

material passa por um processo com o derretimento do alumínio a 

vácuo, conhecido como metalização a vácuo. 

3.24.2.5. A ornamentação das guirlandas deverá ser dos dois lados iguais. 
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3.24.2.6. Aquisição e instalação de 04 laços duplos decorativos aramados e 

estruturados com 1,10m de comprimento e medidas conforme imagem de 

referência. O laço deverá ser executado com ferro 3/8 com revestimento 

de toda a ferragem com isotubo blindado com 0,10m de diâmetro e 0,03m 

de espessura com revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura 

e coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.24.2.7. É de responsabilidade da contratada a elaboração de uma estrutura 

interna para o elemento decorativo de modo que a peça tenha 

estabilidade, segurança e estética durante o período do evento.  

 

3.24.3. PINHEIROS 

 

 

 

3.24.3.1. Aquisição e instalação de um pinheiro natalino grande com medida de 

3,00m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. A peça deverá ser 

bipartida de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção do elemento decorativo será em 

fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores 
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verde escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência. As tonalidades de cores deverão ser definidas com a 

decoradora Claudia. A peça decorativa deverá ter instalação elétrica e 

soquetes de luz embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os 

soquetes estejam camuflados na peça. 

 

 

 

 

3.24.3.2. Aquisição e instalação de um pinheiro natalino médio com medida de 

2,50m de altura e medidas conforme projeto ilustrativo. A peça deverá ser 

bipartida de modo que se possa ter acesso para instalação elétrica e 

manutenção de iluminação. A confecção dos elementos decorativos será 

em fibra de vidro em alto relevo com acabamento tipo porcelana. A pintura 

deverá ser com tinta automotiva de acabamento alto brilho nas cores 

verde escuro, vermelho escuro, dourado e preto conforme imagem de 

referência. As tonalidades de cores deverão ser definidas com a 

decoradora Claudia. A peça decorativa deverá ter instalação elétrica e 

soquetes de luz embutidos na peça de dentro para fora, de modo que os 

soquetes estejam camuflados na peça. 
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3.24.3.3. Para que as peças sejam fixadas ao solo, sugere-se a confecção de uma 

estrutura interna em ferro de modo que essa peça seja fixada ao solo e a 

árvore em fibra sobreposta.  

3.24.3.4. É de responsabilidade da contratada prever fixação de toda estrutura 

interna. Não será permitido a utilização de cabos de aço para a 

sustentação e instalação da peça nos canteiros centrais da avenida de 

modo que se tenha segurança, estabilidade e estética no elemento 

decorativo. 

 

3.24.3.5. ILUMINAÇÃO 

3.24.3.5.1. Aquisição e instalação de 08 Refletor LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar 02 refletores em cada guirlanda. 

3.24.3.5.2. Aquisição e instalação de 250 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Contornando o telhado, e os chapéus das torres na parte 

de baixo, sacada, janelas e passagem dos carros. 

3.24.3.5.3. Aquisição e instalação de 40 conjuntos de cascata de LED branco 

quente 3000k cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 

700x60cm, para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes. 

Instalar nos dos sentidos, em paralelo com a corda luminosa. 

3.24.3.5.4. Aquisição e instalação de 10 Refletores LED slim IP65, 50W, 3000K, 

3520lm, 220V, instalar no frontão com facho de luz em direção as letras, 

distribuídos uniformemente. 

3.24.3.5.5. Aquisição e instalação de 800 conjuntos de cordão de LED estáticos 

(95 a 100 LEDs) comprimento aproximado de 10m para USO 

EXTERNO, 8w, 220V, 3000k (branco quente), cabo verde, 

acompanhando cabo de força. Instalar nas paredes do pórtico, nos dois 

sentidos. 
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3.24.3.5.6. Aquisição e instalação de 80 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalados 40 

Conjuntos por Guirlanda grande. 

3.24.3.5.7. Aquisição e instalação de 60 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, Instalar 30 Conjuntos 

por Guirlanda média. 

3.24.3.6. ÁRVORE BIPARTIDA VERDE 

3.24.3.6.1. Aquisição e instalação de lâmpada LED bolinha G45 4,8w, e27 220V, 

e o soquete. Serão instaladas 60 lâmpadas por árvore bipartida verde, 

o suporte deverá ficar embutido dentro da árvore somente o bulbo da 

lâmpada de fora. 

3.24.3.6.2. Aquisição e instalação de 06 Spot de LED 24º,10W, 2700k,220V, 

instalar entre os vãos da árvore 06 por árvore. 

3.24.3.6.3. Aquisição e instalação de 04 Refletores LED slim IP65, 10W, 3000K, 

220V 750lm, instalar 04 na base distribuída uniformemente ao redor. 

3.24.3.7. ÁRVORE BIPARTIDA VERMELHA 

3.24.3.7.1. Aquisição e instalação de lâmpada LED bolinha G45 4,8w, e27 220V, 

e o soquete. Serão instaladas 120 lâmpadas por árvore, o suporte 

deverá ficar embutido dentro da árvore somente o bulbo da lâmpada 

de fora. 

3.24.3.7.2. Aquisição e instalação de 06 Spot de LED 24º,10W, 2700k,220V, 

instalar entre os vãos da árvore 06 por árvore. 

 

Ver detalhamento projeto elétrico e de iluminação. 
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3.25. PRAÇA VÁRZEA GRANDE 

 

 

3.25.1. Aquisição e instalação de uma base redonda confeccionada em tábuas de 

pinus elliottii tratado, autoclavado, aplainado, beneficiado e lixado com 

medida 3,00m de diâmetro x 0,75m de altura, com pintura com tinta 

automotiva de alto brilho na cor verde escuro. A parte externa da base 

deverá ser revestida com chapas de metal 10mm com pintura automotiva 



 

~ 265 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

alto brilho na cor verde escuro e vermelho escuro conforme imagem de 

referência. A base deverá ter sustentação para a instalação e a fixação de 

um pinheiro natalino existente com 2,50m de diâmetro x 5m de altura. 

 

 

 

 

3.25.2. Aquisição e instalação de 8 arabescos decorativos em MDF ultra verde 

12mm com recorte a laser com medida de 0,90m de largura x 0,40m de altura 

para instalação na parte externa da base como efeito decorativo. O elemento 

decorativo deverá ser em alto relevo com pintura automotiva de na cor verde 

escuro. As peças deverão ser instaladas na base da árvore. 

3.25.3. Aquisição e instalação de 4 estrelas decorativas para instalação na base do 

pinheiro junto aos arabescos com medida de 0,40m de altura x 0,40m de 

largura. As peças deverão ser confeccionadas em MDF ultra verde 12mm e 
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pintura com tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. As peças 

deverão ser instaladas na base da árvore 

3.25.4. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de um pinheiro 

natalino com medida de 5,00m de altura x 2,50m de diâmetro (existente). 

3.25.5. Aquisição e instalação 50 unidades de elementos decorativos tipo flocos com 

medida 0,30m de diâmetro confeccionado em MDF ultra verde de 12mm com 

recorte em laser com pintura automotiva na cor vermelho escuro. As peças 

deverão ser instaladas como objetos de decoração da árvore. 

 

 

3.25.6. Aquisição e instalação 50 unidades de elementos decorativos tipo flocos com 

medida 0,30m de diâmetro confeccionado em MDF ultra verde de 12mm com 

recorte em laser com pintura automotiva na cor vermelho escuro. As peças 

deverão ser instaladas como objetos de decoração da árvore. 
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3.25.7. Aquisição e instalação 50 unidades de elementos decorativos tipo estrelas 

medindo 0,30m de diâmetro confeccionado em MDF ultra verde de 12mm 

com recorte em laser com pintura automotiva na cor dourado. As peças 

deverão ser instaladas como objetos de decoração da árvore. 
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3.25.8. Aquisição e instalação de 100 laços aramados com arame de número 18 

com medida de 3,00m de comprimento x 0,07m de largura. O laço deverá 

ser executado com arame de número 20, estruturado com base manta e 

revestimento na vermelho escuro com borda aramada e dourada para 

instalação na árvore. 

 

 

3.25.9. Aquisição e instalação de uma estrela em 3D com medida de 0,60m de altura 

x 0,60m de largura em MDF ultra verde de 18mm em recorte a laser com 

pintura automotiva de alto brilho na cor dourado. É de responsabilidade da 

contratada prever um mecanismo de instalação da estrela no topo da árvore 

de modo que de segurança, estabilidade e estética. Solicitar arquivo digital 

para a Gramadotur. 
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Ponteira da árvore 

 

Ponteira da árvore vista de cima 
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3.25.10. ILUMINAÇÃO 

3.25.10.1. ÁRVORE 

3.25.10.1.1. Aquisição e instalação de 200 conjuntos de Conjunto de lâmpadas C7 

para uso externo com 20 lâmpadas cada jogo, soquete E12 com espera 

para fixação 30W, 220V, branco quente 3000k, espaçamento entre 

soquetes 48cm, cabo preto, comprimento total conjunto 10 metros, 

acompanhando cabo de ligação, conexão entre macho e fêmea 

rosqueado. Instalado uniformemente por toda a árvore, de forma 

horizontal. 

3.25.10.1.2. Aquisição e instalação de 220 estrobo de fixação 6W, 220V, instalado 

uniformemente por toda a árvore. 

3.25.10.1.3. Aquisição e instalação de 100 Tubo de LED Snowfall, 80 cm,4w,220V, 

uso externo, instalado alternadamente em alturas diferentes da árvore, 

começado do topo para base. 
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3.25.10.1.4. Aquisição e instalação de 08 Refletores de 400W IP65, 220V, completo 

com reator e lâmpada de 400W vapor de sódio, distribuídos ao redor 

da base da Árvore. 

3.25.10.2. ÁRVORES NATURAIS 

3.25.10.2.1. Aquisição e instalação de 200 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(95 a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalar nas árvores 

naturais, no tronco, galhos primários e secundários até o início da 

vegetação. 
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3.26. RUA SÃO PEDRO 

 

 

 

3.26.1. Prever junto a Gramadotur e o Horto Municipal de Gramado um novo 

ajardinamento na rotatória. A contratada deverá formalizar o pedido junto a 

Gramadotur e o Horto Municipal na assinatura do contrato essa solicitação, 

de modo que a Autarquia e a Prefeitura possam providenciar o novo 

ajardinamento. 
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3.26.2. A decoração da Rua São Pedro dar-se-á em três rotatórias: 

 Rua São Pedro com Rua Euzébio Balzaretti; 

 Rua São Pedro com Rua das Fontes; 

 Rua São Pedro com Rua Senador Salgado Filho; 

 

3.26.3. Reforma, manutenção, substituição de material, construção de novos arcos, 

pintura e instalação de 3 estruturas de árvores (existentes). A empresa 

contratada deverá produzir mais 02 arcos em cada estrutura na parte 
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superior conforme projeto. A pintura das estruturas de árvores de arcos 

deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na cor verde escuro. 

 

3.26.4. A estrutura das árvores deverá ser em ferro tipo tubo com medida de 4,95m 

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

3.26.5. Para a decoração das rotatórias a empresa contratada deverá prever em 

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

a sustentação da árvore de natal. 

3.26.6.  Não será permitida a fixação de nenhuma estrutura nos postes de 

iluminação pública. O poste de iluminação pública deverá ser levemente 

envolvido por um “sanduíche” composto por duas partes de árvore.  

3.26.7. É de responsabilidade da empresa contratada prever o cálculo estrutural 

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

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

a estética. 

3.26.8. É de responsabilidade da contratada a substituição de fotocélulas nas 

rotatórias da Rua São Pedro, leia-se, substituição tantas quantas se fizerem 

necessário durante o período do evento para que o elemento decorativo não 

fique desligado. A responsabilidade de troca das fotocélulas não será da 

Prefeitura. 

3.26.9. O comando elétrico das rótulas precisa individual e é de responsabilidade da 

contratada a elaboração e a manutenção. 

3.26.10. ILUMINAÇÃO 

3.26.10.1. Aquisição e instalação de 1000 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos 

(100 LEDs), (comprimento aproximado 10m), 8W, PARA USO EXTERNO, 

LUZ VERDE E CABO VERDE, 220V, instalar os conjuntos com 

espaçamento máximo de 5 cm, uma linha da outra. 
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3.26.10.2. Aquisição e instalação de 210 estrobo de fixação 6W, 220V, translúcidos, 

uso externo instalado uniformemente por toda a árvore (conforme 

detalhamento elétrico). 

3.26.10.3. Aquisição e instalação de 300 metros de Mangueira de LED 13mm 3000K, 

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

Instalado contornando as argolas circulares de cada andar da árvore. 

3.26.10.4. Aquisição e instalação de 180 Tubo de LED Snowfall, 80 cm,4w,220V, uso 

externo, instalado alternadamente em alturas diferentes da árvore, 

começado do topo para base. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.27. RUA GARIBALDI 

 

 

 

 

 

Modelo de referência para instalação de iluminação 
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3.27.1. Aquisição e instalação 44 arabescos decorativos com medida de 1,80m x 

0,95m. A estrutura dos arabescos deverá ser em ferro chato 3/16 x 5/8” 

conforme imagem ilustrativa. Os arabescos deverão receber pintura com 

tinta automotiva de alto brilho na cor vermelho escuro. Prever a fixação com 

cantoneira de ferro, abraçadeiras de ferro e parafusos de fixação.  

 

 

3.27.2. Aquisição e instalação de 44 guirlandas com estruturas de ferro e 

revestimento em festão na cor verde escuro com medida de 1,30m de 

diâmetro. A guirlanda deverá ter um vão interno (leia-se miolo de 0,30m de 

diâmetro), o restante da guirlanda deverá ser completamente preenchido 
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com festão na cor verde escuro. O revestimento do festão deverá acontecer 

dos dois lados da estrutura de ferro, tornando a guirlanda volumosa. O festão 

para a guirlanda deverá ser estruturado e aramado com 0,30m de diâmetro. 

3.27.3. Aquisição e instalação de 44 laços aramados e estruturados com medida de 

0,70m x 0,44m e a extensão das pernas do laço deverá ter 0,75m de 

comprimento x 0,20 m de largura conforme projeto ilustrativo em anexo. O 

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

ferragem (laterais) com isotubo blindado com 10cm de diâmetro e 3cm de 

espessura com revestimento em manta acrílica de 3cm de espessura e 

coberto por veludo vermelho escuro tipo spandex.  

3.27.4. A instalação da decoração deverá ser realizada com a colocação de festões 

tipo bandô com acabamento de guirlandas. Cada guirlanda será decorada 

com acabamento de laço aramado e estruturado na cor vermelho escuro. 

 

3.27.5. ILUMINAÇÃO 

3.27.5.1. Aquisição e instalação de 1200 metros de Mangueira de LED 13mm 

3000K, 3W/m, IP65, com unidade de corte para 220V em 2m (60 

lâmpadas). Instalar contornando todo o elemento 30 m por arabesco. 

3.27.5.2. Aquisição e instalação de 400 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), (comprimento aproximado 10m),8W, PARA USO 

EXTERNO, LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalar 10Conjuntos por 

Guirlanda. 
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3.28. AVENIDA DAS HORTÊNSIAS 

Frente do Banco Sicoob até Rótula do Alpestre 
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3.28.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 09 

elementos decorativos de árvores natalinas (existentes) com medida de 

3,00m de altura x 0,30m de profundidade. É de responsabilidade da 

contratada prever uma estrutura interna da peça de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. Prever a pintura 

em zarcão e acabamento com pintura automotiva na cor dourado. 

3.28.2. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 18 

elementos decorativos árvores natalinas (existentes) com medida de 2,50m 

de altura x 0,30m de profundidade. É de responsabilidade da contratada 

prever uma estrutura interna para a peça de modo que se tenha estabilidade, 

segurança e estética do elemento decorativo. Prever a pintura em zarcão e 

acabamento com pintura automotiva na cor dourado. 

 

 

 

 

 

3.28.3. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 11 

elementos decorativos em formato de estrela de 5 pontas (existentes) de 

ferro tipo cantoneiras 1/8 x 5/8” com medida de 3,00m de diâmetro x 0,20m 
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de profundidade. É de responsabilidade da contratada prever uma estrutura 

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

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

automotiva na cor dourado. 

 

3.28.4. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 22 

elementos decorativos estruturas em formato de estrela 5 pontas 

(existentes) em estrutura de ferro tipo cantoneira 1/8 x 5/8” com medida de 

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

contratada prever uma estrutura interna da peça de modo que se tenha 

estabilidade, segurança e estética do elemento decorativo. Prever a pintura 

em zarcão e acabamento com pintura automotiva na cor dourado. 

3.28.5. ILUMINAÇÃO 

3.28.5.1. ESTRELAS GRANDES 

3.28.5.1.1. Aquisição e instalação de 440 conjuntos de cordão de LED 10 metros 

para uso externo,10w, 220V, 3000k (branco quente), acompanhando 

cabo de força, instalar, 40 conjuntos em cada elemento decorativo 

estrela, deixar as voltas bem próximas umas das outras, de modo que 

fique sem falhas. 

3.28.5.2. ESTRELAS MÉDIAS 

3.28.5.2.1. Aquisição e instalação de 660 conjuntos de cordão de LED 10 metros 

para uso externo,10w, 220V, 6500k (branco frio), acompanhando cabo 

de força, instalar, 30 conjuntos em cada elemento decorativo estrela, 

deixar as voltas bem próximas umas das outras, de modo que fique 

sem falhas. 

3.28.5.3. ÁRVORES GRANDES 

3.28.5.3.1. Aquisição e instalação de 360 conjuntos de cordão de LED 10 metros 

para uso externo,10w, 220V, 6500k (branco frio), acompanhando cabo 
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de força, instalar, 40 conjuntos em cada elemento decorativo estrela, 

deixar as voltas bem próximas umas das outras, de modo que fique 

sem falhas. 

 

3.28.5.4. ÁRVORES MÉDIAS 

3.28.5.4.1. Aquisição e instalação de 360 conjuntos de cordão de LED 10 metros 

para uso externo,10w, 220V, 6500k (branco frio), acompanhando cabo 

de força, instalar, 30 conjuntos em cada elemento decorativo estrela, 

deixar as voltas bem próximas umas das outras, de modo que fique 

sem falhas. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrico. 

 

 

 

  



 

~ 283 ~ 
  
Av. Borges de Medeiros, 4.111 – Centro – CEP 95.670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

3.29. PRAÇA DO ROTARY 

 

3.29.1. ILUMINAÇÃO 

3.29.1.1. Aquisição e instalação de 300 conjuntos de Cordão de LEDs estáticos (95 

a 100 LEDs), comprimento aproximado 10m, 8W, PARA USO EXTERNO, 

LUZ 3000k E CABO VERDE, 220V, instalar nos galhos primários, 

secundários até o início da vegetação, totalizando 04 árvores. 

3.29.1.2. Aquisição e instalação de 250 Tubo de LED Snowfall, 80 cm, 4w, 220V, 

uso externo, instalado alternadamente em alturas diferentes da árvore, 

começado do topo para base. 

3.29.1.3. Aquisição e instalação de 08 Refletor de 400W IP65,220V, completo com 

reator e lâmpada de 400W vapor de metálico luz azul, instalar os refletores 

nos canteiros fixos em sapatas de bloco de cimento enterrados no jardim 

através de parafusos, distribuir entre árvores. 

 

Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.30. CORPO DE BOMBEIROS 

 

 

3.30.1. ILUMINAÇÃO 

3.30.1.1. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de cascata de LED branco quente 

3000k cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 7mx0,60m, 

para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, instalar, 

Contorno telhado, torre e sacada, a instalação deverá ser dupla, duas 

camadas em paralelo juntas. 

3.30.1.2. Aquisição e instalação de 30 estrobo de fixação 6W, 220V, instado em 

paralelo com cascata de LED, distribuído uniformemente. 
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3.31. COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR 

 

 

 

 

3.31.1. ILUMINAÇÃO 

3.31.1.1. Aquisição e instalação de 30 conjuntos de cascata de LED branco quente 

3000k, cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 7mx0,60m, 

para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, instalar, 

Contorno telhado, torre e sacada, a instalação deverá ser dupla, duas 

camadas em paralelo juntas. 

3.31.1.2. Aquisição e instalação de 30 estrobo de fixação 6W, 220V, instado em 

paralelo com cascata de LED, distribuído uniformemente. 
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3.32. BRIGADA MILITAR 

 

3.32.1. ILUMINAÇÃO 

3.32.1.1. Aquisição e instalação de 50 conjuntos de cascata de LED branco quente 

3000k, cabo cristal ou branco, 32W,220V, comprimento de 7mx0,60m, 

para USO EXTERNO, com três caídas de luz diferentes, instalar, 

Contorno telhado, torre e sacada, a instalação deverá ser dupla, duas 

camadas em paralelo juntas. 

3.32.1.2. Aquisição e instalação de 60 estrobo de fixação 6W, 220V, instado em 

paralelo com cascata de LED, distribuído uniformemente. 
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3.33. REFERÊNCIAS DE CORES MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Referência de cor verde escuro 

 

 

Referência cor vermelho escuro 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou por ela designado desde que 

devidamente credenciado para a execução dos serviços, proporcionando 

todas as facilidades para a execução do trabalho. 

4.2. Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo dúvidas. 

4.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste Memorial Descritivo para a 

retirada por parte da empresa contratada. 

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

solucionar problemas durante o evento. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A empresa contratada será responsável pelo recebimento e entrega do 

patrimônio devendo o mesmo estar nas mesmas condições recebidas após o 

término do evento. Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados 

deverão ser devidamente repostos após o término da desmontagem. 

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

minucioso exame das condições locais, levantamento das dimensões e 

sugestões técnicas, sempre visando a segurança e a qualidade do trabalho a 

ser executado. 

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

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

obrigatoriamente deverá fazer a instalação nas peças produzidas pela 

Contratada. Dar prioridade de produção nas peças que necessitam prévia 

instalação elétrica. 

5.4. A Contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos 

e internos considerando. 

5.5. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 
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5.6. 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; 

5.7. 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. 

5.8. A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR 

exigidas: 

 ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão; 

 NR 10 – Segurança e instalações e serviços em eletricidade; 

 Instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar do RS; 

 Aterrar todos os componentes metálicos, painéis, eletro calhas, leitos, 

estruturas metálicas, suportes metálicos, estruturas de anjos, árvores, 

alegorias metálicas, que não se destinam-se a conduzir energia. Conforme 

rege a norma NBR 5410. 

5.9. 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. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 
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5.12. 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. 

5.13. O Responsável Técnico deverá emitir documento de responsabilidade 

técnica de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental pela 

execução dos serviços, conforme normas do órgão fiscalizador competente. O 

documento deverá ser registrado no órgão fiscalizador competente do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

5.14. A Contratada deverá submeter à aprovação da Contratante foto e 

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

serem adquiridos de catálogos de terceiros tais como festões, tecidos, laços, 

entre outros. 

5.15. 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. 

5.16. 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. 

5.17. 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. 

 

5.18. 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. 
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5.19. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

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

funcionários específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto 

na NR-06 e NR-08 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, recolher leis 

sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando necessário e 

quaisquer outras despesas referentes aos funcionários que trabalharem na 

mesma; apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT 

(Registro de Responsabilidade Técnica) de todas as estruturas e iluminação 

descritas neste Memorial Descritivo. 

5.20. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, 

supervisão, acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento. 

5.21. Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no 

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

e cones de trânsito. 

5.22. 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. 

5.23. 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.  

5.24. 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.  

5.25. 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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5.26. As quantidades apresentadas neste Memorial já contemplam as 

quantidades de possíveis manutenções e substituições de materiais no 

período do evento. Para maior controle nas quantidades adquiridas pela 

GRAMADOTUR, os materiais provenientes das substituições deverão ser 

identificados (local que foi retirado) e entregues à GRAMADOTUR para 

verificação da quantidade. 

6. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com 

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

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

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

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

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

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

acordo com o descrito neste Memorial, em especial os seguintes itens:  

 Rena – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

 Anja – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

 Bases – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

 Bloco de casa geminada – Villa de Natal 

 Árvores com revestimento cônico em P.S. e Adesivo – Av. Borges Lúdica 

 Renas Novas Mod 01 – Av. Borges Lúdica 

 Renas Novas Mod 02 – Av. Borges Lúdica 

 Caixa de Presentes – Av. Borges Lúdica 

 Guirlandas 1,30m de diâmetro com Laço de Veludo Vermelho – Av. Borges 

Lúdica 

 Arabescos - Rua Emilio Sorgetz 

 Pinheiros Bipartidos os dois tamanhos – Av. Borges Sofisticada 

 Bola Sino Vazada - Postes – Av. Borges Sofisticada 

 Bolas decorativas e bases em fibra – Av. Borges Sofisticada 

 Ponteira Iluminada 4,00m – Av Borges Sofisticada 
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 Pinheiro/árvore Iluminada 4,50m – Av. Borges Sofisticada 

 Guirlanda 1,30m de diâmetro com laço – Av. Borges Lúdica, Av. Borges 

Sofisticada e Av. Borges Tradicional 

 Bolas Sinos Vazadas – Rua Coberta 

 Quebra-nozes – Rua Coberta 

 Renas Mod 01 – Rua Pedro Benetti 

 Renas Mod 02 – Rua Pedro Benetti 

 Renas Mod 03 – Rua Pedro Benetti 

 Base Renas – Rua Pedro Benetti 

 Bolas Mod 01- 2,00m diâmetro – Praça das Mães 

 Bolas Mod 02 - 2,00m diâmetro – Praça das Mães 

 Bengalas – Praça das Mães 

 Conjunto de Bengalas – Av. Borges Tradicional 

 Guirlanda Grande – Pórticos 

 Guirlanda Média - Pórticos 

7. Cronograma de entrega de peças decorativas para a autarquia antes da 

montagem da decoração na rua: 

Descrição Quantidade Data 

Pinheiros Cônicos – Av. Borges Lúdica 50 unid 20/09/20 

Renas com bases – Av. Borges Lúdica 22 unid 20/09/20 

Caixas de Presentes - Av. Borges Lúdica 33 unid 20/09/20 

Guirlandas com laços – Av. Borges Lúdica 80 unid 20/09/20 

Arabescos Decorativos – Rua Emilio Sorgetz 09 unid 20/09/20 

Elemento decorativo Bola Natalina com Bailarina – 

Rótula Av. das Hortensias x Rua Emilio Leobet 
01 unid 20/09/20 

Guirlandas com laços – Av. Borges Sofisticada 40 unid 20/09/20 

Bolas Sinos com laços – Av. Borges Sofisticada 40 unid 20/09/20 

Pinheiros fibra 3,00m de altura – Av. Borges 

Sofisticada 
18 unid 20/09/20 
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Pinheiros fibra 2,50m de altura – Av. Borges 

Sofisticada 
18 unid 20/09/20 

Bases e Bolas Decorativas 1,15m diâmetro – Av. 

Borges Sofisticada 
22 unid 20/09/20 

Ponteira Luminosas – Av. Borges Sofisticada 13 unid 20/09/20 

Pinheiros Luminosos – Av. Borges Sofisticada 30 unid 20/09/20 

Portal Tannenbaumfest – Av. Borges Sofisticada 02 unid 20/09/20 

Pirâmide de Natal com decoração –  

Largo Igreja Matriz 
01 unid 20/09/20 

Anjas – Prefeitura Municipal de Gramado 02 unid 20/09/20 

Bolas Sinos – Rua Coberta  31 unid 20/09/20 

Estrelas – Rua Coberta 24 unid 20/09/20 

Letreiros - Rua Coberta  02 unid 20/09/20 

Quebra-nozes – Rua Coberta 02 unid 20/09/20 

Renas Mod 01 – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/20 

Renas Mod 02 – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/20 

Renas Mod 03 – Rua Pedro Benetti 4 unid 22/08/20 

Bases Decorativas para Renas em fibra – Rua Pedro 

Benetti  
14 unid 22/08/20 

Família de Renas – (3 renas por família) - Rua Pedro 

Benetti (existentes)  
02 conj. 22/08/20 

Bases decorativas para famílias de renas 6 unid 22/08/20 

Módulo cercado – Rua Pedro Benetti 150 unid 30/09/20 

Guirlandas com laços – Av. Borges Tradicional 62 unid 30/09/20 

Bengalas Luminosas – Av. Borges Tradicional 40 unid 20/09/20 

Rótula principal com todos os elementos – Av. Borges 

de Medeiros x Av. Borges de Medeiros 
01 unid 30/09/20 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 01 unid 30/09/20 

Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 01 unid 30/09/20 

Bolas Decorativas Mod 01 medida 2,00m diâmetro – 

Praça das Mães 
5 unid 30/09/20 
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Bolas Decorativas Mod 02 medida 2,00m diâmetro – 

Praça das Mães 
5 unid 30/09/20 

Bengala Decorativa medida 7,00m altura – 

Praça das Mães 
01 unid 30/09/20 

Bengala Decorativa medida 6,50m altura –  

Praça das Mães 
01 unid 30/09/20 

Bengala Decorativa medida 6,00m altura – Praça das 

Mães 
01 unid 30/09/20 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador 

Salgado Filho 
01 unid 30/09/20 

Base e Papai Noel medida 3,00m de altura – Subida 

da Expogramado 
01 unid 30/09/20 

Guirlandas decorativas medida 3,20m – Pórtico 

Várzea Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
04 unid 30/09/20 

Guirlandas decorativas medida 2,50m – Pórtico 

Várzea Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
04 unid 30/09/20 

Pinheiro Fibra medida 3,00m – Pórtico Várzea Grande 

e Pórtico Nova Petrópolis 
02 unid 20/09/20 

Pinheiro Fibra medida 2,50m – Pórtico Várzea Grande 

e Pórtico Nova Petrópolis 
02 unid 20/09/20 

Base e Pinheiro Natalino - Praça Várzea Grande 01 unid 30/09/20 

Árvores Luminosas - Rua São Pedro 03 unid 20/09/20 

Arabescos – Rua Garibaldi 44 unid 20/09/20 

Árvores Luminosas medida 3,00m – Av. das 

Hortênsias 
9 unid 20/09/20 

Árvores Luminosas medida 2,50m – Av. das 

Hortênsias 
18 unid 20/09/20 

Estrelas Luminosas medida 3,00m diâmetro – 

 Av. das Hortênsias 
11 unid 20/09/20 

Estrelas Luminosas medida 2,50m diâmetro –  

Av. das Hortênsias 
22 unid 20/09/20 
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Praça Rotary – Iluminação 01 unid 15/10/20 

Corpo de Bombeiros – Iluminação 01 unid 15/10/20 

Comando Rodoviário Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/20 

Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/20 
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8. A decoração e iluminação deverá ser instalada a partir do dia 05 de outubro de 

2020 e totalmente finalizada até 20 de outubro de 2020. 

Local 

Data de entrega 

para decoração e 

iluminação 

Rotula Lago Joaquina Rita Bier 05/10/2020 

Praça Joao Leopoldo Rosenfeld 07/10/2020 

Av. Borges de Medeiros - Lúdica 18/10/2020 

Praça das Etnias – Villa de Natal 20/10/2020 

Rua Emilio Sorgetz 17/10/2020 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Emilio Sorgetz 18/10/2020 

Av. Borges de Medeiros - Sofisticada 19/10/2020 

Igreja Matriz São Pedro 16/10/2020 

Praça Major Nicoletti 20/10/2020 

Prefeitura Municipal de Gramado 16/10/2020 

Rua Coberta 18/10/2020 

Rua Pedro Benetti 17/10/2020 

Av. Borges de Medeiros - Tradicional 16/10/2020 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Joao Leopoldo Rosenfeld 15/10/2020 

Rotula Principal – Av. das Hortênsias x Av. Borges de 

Medeiros 
20/10/2020 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi  18/10/2020 

Rótula Rua São Pedro X Av. Das Hortênsias 15/10/2020 

Rotula Praça das Mães 15/10/2020 

Rotula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado 

Filho 
15/10/2020 

Pórtico Várzea Grande 20/10/2020 

Pórtico Nova Petrópolis 20/10/2020 

Praça Várzea Grande 20/10/2020 

Rua São Pedro 16/10/2020 

Rua Garibaldi 16/10/2020 
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Avenida das Hortênsias  12/10/2020 

Praça do Rotary 12/10/2020 

Corpo de Bombeiros 12/10/2020 

Comando Rodoviário da Brigada Militar 12/10/2020 

Brigada Militar 12/10/2020 

 

9. A instalação da decoração e iluminação poderá ser realizado durante o dia e a 

noite, respeitando as determinações das equipes do trânsito da prefeitura 

municipal de gramado. 

 

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

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

encontradas quando do início dos serviços, com os pisos, solos e forrações 

vegetais (grama) devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas. 

 

11. A desmontagem das estruturas deverá ocorrer após a realização do último 

espetáculo que acontecerá no dia 30 de janeiro de 2021, sendo previsto a 

retirada total de todas as estruturas até o dia 25 de fevereiro de 2021. As peças 

precisam ser protegidas, embaladas e armazenadas em locais definidos pelo 

fiscal do contrato. 

11.1. Os itens a serem entregues na entrega final deverão estar identificados 

por localidade para facilitar a conferência das quantidades. 

 

12. Após a retirada dos elementos decorativos a empresa contratada se 

responsabilizará por todo e qualquer dano que possa ocorrer nos mobiliários 

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

parcela do pagamento deste memorial com a devida anuência do fiscal do 

contrato. 
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13. O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por portaria. 

 

Responsáveis pela elaboração deste memorial descritivo: 

Claudia Casagrande 

Claudio Carlucci Silveira - Gramadotur 

 


