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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 

ANEXO 07 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Empresa para Executar Projeto de Decoração Urbana para o 

Evento 48° Festival de Cinema de Gramado, que ocorrerá de 18 a 26 de agosto de 

2020 na Cidade de Gramado/RS. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Devido à importância da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado, faz-se 

necessária a decoração dos locais onde serão realizadas as manifestações, assim 

como de alguns pontos da Cidade que cedem espaço para decorações aos eventos 

que se realizam na Cidade de Gramado. Esta tem como objetivo a preparação para 

a recepção dos visitantes a uma Cidade que se diferencia pela qualidade e beleza. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. CONCEITO: 2020. TEMPOS DE EXCEÇÃO. 

O Mundo vive a Pandemia do Corona Vírus e isolamento social. Neste contexto, um 

novo formato é criado para a 48ª Edição do Festival de Cinema de Gramado. Em 

virtude dos novos protocolos e diretrizes a fim de minimizar a possibilidade de 

contágio do Vírus, o Festival será híbrido: Presencial + Online. 

Rapidamente criaram-se as cenas para este novo formato, respeitando o momento 

que requer todos os tipos de cuidados: sanitários, mas acima de tudo, cuidado com 

o outro. A cenografia também versa nesta direção e com este propósito, com 

elementos simples, mas de eloquência estética. A eloquência do distanciamento, 

onde o interagir, conviver e confraternizar se dá por telas. Telas tecnológicas trazem 

quem está longe para o palco e telas analógicas permitem interatividade entre quem 

está em Gramado durante o Evento. 

“Vai ficar tudo bem”; 
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[imagem referência/Studio Nameless Achitecture] 

3.2. ESPAÇOS DO 48º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO 

3.2.1. Fachada Palácio dos Festivais; 

3.2.2. Palco Palácio dos Festivais; 

3.2.3. Rua Coberta/Tapete Vermelho; 

3.2.4. Elemento Urbano – Praça das Etnias e Praça Major Nicoletti; 

3.2.5. Kikitos – Pórtico Taquara, Pórtico Nova Petrópolis, Rótula Borges de 

Medeiros/Avenida das Hortênsias. 

3.3. IMAGENS DO PROJETO 

3.3.1. FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS - Cena Diurna 
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3.3.2. FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS - Cena Noturna 

 

3.3.3. PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS - Estúdio / Encerramento 

 

3.3.4. RUA COBERTA/TAPETE VERMELHO - Elemento instagramável 
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3.3.5. RUA COBERTA/TAPETE VERMELHO - Totens 

 

3.3.6. ELEMENTO URBANO 

 

3.4. FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

3.4.1. ELEMENTOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

3.4.1.1. RAMPA, PATAMAR E ESCADA 

Rampa, patamar e escada de acesso em estrutura metálica interna com 

revestimento ripado de madeira similar ao tablado pré-existente do Palácio dos 

Festivais, com acabamento em pintura também o mais próximo ao existente no local, 

de modo a comporem um conjunto harmônico esteticamente. O nível superior deste 

conjunto deve ser o mesmo do deck existente, configurando um nível único, sem 

qualquer desnível ou degrau entre eles. 

O conjunto é construído em frente ao deck existente, na calçada existente em 

frente à edificação. 

[ver desenhos em anexo] 

Dimensões 
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 Total do Conjunto: L11.03m x P2.5m; 

 Patamar: L5.91m x P1.90m; 

 Rampa: L5.10m x P1.20m; 

 Escada: L5.91m x P0.60m; 

O projeto estrutural deste conjunto deve ser compatível com a carga a ser 

exercida, devido à circulação de pessoas e ao esforço que a máscara exercerá 

também sobre ele. 

Na lateral esquerda do Patamar, terá um guarda-corpo em vidro temperado 

com fixação pelo sistema de pitões ou bottons, fixo à lateral esquerda externa do 

patamar. Este guarda-corpo será em vidro temperado transparente/cristal, com 

espessura de 10 ou 12mm [dependendo do dimensionamento estrutural feito pela 

empresa licitada]. 

Dimensões do vidro contando a sobreposição sobre a lateral esquerda 

externa do patamar: L125cm H150cm E12mm. Altura útil acima do nível do patamar 

H110cm. 

Conferir dimensões e desníveis do deck e calçada no local. 

A empresa licitada, responsável pela execução, deve fornecer projeto e 

cálculo estrutural, anotação e registro de responsabilidade técnica. 

Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas do deck e calçada do 

Palácio dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-

montagem. 

3.4.1.2. MÁSCARA: PAINÉIS IMPRESSOS 

Uma máscara, composta por estrutura metálica e painéis impressos nela 

fixados, será instalada à frente do tablado e da marquise existente do Palácio dos 

Festivais. 

Dimensões totais do conjunto: L1100cm x H570cm x P60cm. 

A estrutura será executada em tubos metálicos quadrados de seção 40 x 

40mm com acabamento em pintura automotiva branca acetinada. Fazem parte desta 

estrutura metálica, os nichos técnicos posicionados em frente ao tablado soldados 

aos montantes metálicos de 40x40mm ou parafusados. 
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Estes nichos técnicos funcionarão como uma espécie de rodapé para dar 

acabamento à instalação dos equipamentos de luz que estarão ali. Na parte 

superior, fechamento em chapa metálica dobrada, funcionará como rebatedor da 

iluminação que estará interna à estrutura. Também recebe pintura automotiva 

branca acetinada. 

[ver detalhamento e ampliações] 

Parafusados e colados com fita dupla-face tipo-banana transparente à 

estrutura, estão os painéis em polionda 4mm branco leitoso com impressão UV. 

(cobrir as cabeças dos parafusos com tapa-furo de cor, textura e brilho semelhante 

ao polionda) ao requadro. 

Todas as chapas de polionda receberão impressão UV: as chapas da fachada 

externa, as chapas da fachada interna e as chapas das duas elevações laterais. 

Área aproximada de impressão UV na Fachada: ~A=110.00m2. 

Prever teste de impressão com prova de cor, bem como pré-montagem de um 

conjunto de painéis [a definir com equipe de projeto] para aprovação antes da 

execução do conjunto no local. 

Fornecer projeto e cálculo estrutural, além de anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

3.4.1.3. NICHOS TÉCNICOS 

3.4.1.3.1. NICHOS TÉCNICOS – PISO 

Estes nichos técnicos, para instalação dos equipamentos de luz cênica, 

funcionarão como uma espécie de rodapé para dar acabamento à instalação dos 

equipamentos de luz que estarão ali. Serão executados em chapa metálica dobrada, 

com acabamento em pintura automotiva na cor branco acetinado. O fundo deverá ter 

furos para escoamento da água.  

Quantidade: 02 peças [nicho esquerdo e nicho direito]; 

Dimensões de cada nicho técnico: 

-Nicho Técnico esquerdo: L292 x P52 x H32cm 

-Nicho Técnico direito: L492 x P52 x H32cm 

3.4.1.3.2. REBATEDOR DE ILUMINAÇÃO - fechamento superior da estrutura da 

Máscara. 



                     

 

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

Na parte superior da máscara, este fechamento em chapa metálica dobrada, 

funcionará como rebatedor da iluminação que estará interna à estrutura. Também 

recebe pintura automotiva branca acetinada.  

[ver detalhamento e ampliações] 

Fornecer projeto e cálculo estrutural, além de anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

3.4.1.4. BANCO - LETTERING 

Banco com iluminação interna e comunicação visual impressa, revestido 

externamente em MDF ultra espessura 12mm padrão branco ártico, com 

acabamento acetinado. Dimensionar a estrutura interna para execução desta peça. 

Frente e verso da peça com fechamento em requadro metálico com aplicação de 

placas de polionda branco leitoso 4mm com impressão UV. 

Dimensões gerais: L520 x P50 x H50cm. 

Prever, no interior do banco, pontos elétricos com soquetes E27 instalados, a 

fiação deve sair por debaixo do banco para conexão junto ao tablado, conforme 

detalhado nos desenhos em anexo. 

Na base ao longo de todo o comprimento, pés reguláveis para nivelamento. 

Estes devem ficar recuados e “escondidos” por um rodapé recuado à face da peça 

em mdf ultra 12mm branco ártico, com acabamento acetinado. 

3.4.1.5. NEON “VAI FICAR TUDO BEM” 

Na parte superior da fachada do Palácio dos Festivais, fixo no guarda-corpo 

de madeira existente, neon-led com a frase “Vai Ficar Tudo Bem”. Frase em neon-

led na cor branca, aplicada sobre placas em PVC expandido com espessura 10mm 

na cor do guarda-corpo existente [extrair pantone e gerar amostras de cor/tinta para 

aprovação pela equipe de projeto]. As placas em PVC expandido funcionam como 

“outline” da frase com recorte laser. [ver desenhos]. Para fixar os módulos de PVC 

expandido 10mm um ao outro, tubos de metalon na mesma cor do PVC expandido 

por trás de todo o conjunto. Fixação por cabos de aço forrados e ganchos protegidos 

por carpete e ou forração para não causar danos ao guarda-corpo e à fachada. 

Dimensões da peça: L525 x H87cm. 

Fornecer projeto e cálculo estrutural, além de anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 
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Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas guarda-corpo do 

Palácio dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-

montagem. 

3.4.1.6. PAINEL HALL 

Painel autoportante para Comunicação Visual, localizado internamente no 

Hall do Palácio dos Festivais. Estrutura interna com montantes metálicos de seção 

quadrada 20x20mm e aplicação de chapas de polionda branco leitoso 4mm com 

impressão UV pela frente da estrutura. A estrutura interna recebe acabamento em 

pintura automotiva branca acetinada.  

Dimensões da peça: L500 x H200 P60cm. 

Área de impressão UV A=10.00m2. 

3.4.2. DESENHOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Isométricas esquemáticas explicativas e desenhos técnicos em escala com 

especificações e cotas. 

3.4.2.1. ISOMÉTRICA DA FACHADA 

 

3.4.2.2. VISTA EXTERNA DA FACHADA - MONTAGEM PASSO A PASSO 

Rampa, Patamar e Escada  

 

Nichos Técnicos 
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Máscara Estrutura 

 

Máscara Poliondas 

 

Banco-Lettering 

 

Neon 
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3.4.2.3. PLANTA-BAIXA PATAMAR, RAMPA ESCADA 
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3.4.2.4. PLANTA-BAIXA MÁSCARA 
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3.4.2.5. ELEVAÇÃO FRONTAL ESTRUTURA 

 



                     

 

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

3.4.2.6. ELEVAÇÃO FRONTAL PLANIFICAÇÃO POLIONDAS 
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3.4.2.7. ELEVAÇÃO INTERNA PLANIFICAÇÃO POLIONDAS 
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3.4.2.8. CORTE AA’ 

 

3.4.2.9. CORTE BB’ 
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3.4.2.10. DETALHE NICHOS TÉCNICOS 
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3.4.2.11. DETALHAMENTO GUARDA-CORPO 

 



                     

 

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

3.4.2.12. DETALHAMENTO BANCO - LETTERING 
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3.4.2.13. NEON 
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3.5. PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS ESTUDIO / ENCERRAMENTO 

3.5.1. ELEMENTOS DO PALCO 

 

3.5.1.1. REVESTIMENTO DA CAIXA CÊNICA 

O revestimento da caixa cênica – paredes laterais do palco – se dá por 

tapadeiras em bagum costurado preto fosco. Estas tapadeiras são executadas como 

bastidores com estrutura metálica revestidas com bagum. Estas estruturas serão 

apoiadas no piso e fixadas nas paredes laterais do palco. 

Dimensões estimadas de cada bastidor: 

~L540 x H700cm 

~L715 x H700cm 

São aproximadamente 100m² de bastidores em bagum. As peças serão 

confirmadas após contratação da licitada e visita técnica ao local. 

[Fazer medição no local com equipe de projeto e mapear os pontos de 

fixação]. 

Fornecer projeto e cálculo estrutural, além de anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

Qualquer instalação deverá ser reparada, paredes, piso e teto da Sala do 

Palácio dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-

montagem. 

3.5.1.2. FECHAMENTO COM PISO NA ESCADA LATERAL À ESQUERDA 

Há um vão aberto configurado como uma pequena passagem com degraus 

estreita, que precisa ser fechado com piso [espécie de enchimento] para poder ser 

transitável pelas equipes nas coxias/backstage. 
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Fechamento com piso, deste vão/escada lateral esquerda do palco, próximo à 

saída de emergência da Sala. Executar espécie de “enchimento” nivelando com 

altura do palco existente. 

Revestir com carpete 3mm na cor do carpete existente no local. 

Prever estrutura suficiente para o peso e trânsito de pessoas. 

3.5.1.3. CONJUNTO DE PAINÉIS DE PROJEÇÃO 

Um conjunto de 04 painéis [G1, G2, G3, G4], conforme desenhos em anexo, 

será suporte para as 05 janelas de projeção por mapping e efeitos de iluminação. 

Estes painéis são executados em estrutura metálica em requadros com tubos 

metálicos de seção quadrada 40 x 40mm, com acabamento em pintura automotiva 

branco fosco. Pela frente desta estrutura, são aplicadas placas de polionda branco 

4mm em alguns pontos e em outros pontos, placas de policarbonato alveolar cristal 

E10mm [ver detalhamentos]. 

Atrás das placas de polionda que receberão projeção, nas áreas sinalizadas 

para estas janelas, será aplicado adesivo blecaute com cola branca, para evitar que 

a luz da imagem de projeção vaze para além do painel. [Não será aceito adesivo 

blecaute na cor preta ou cinza]. 

Área aproximada de adesivo branco blecaute ~A=40.00m2 

Somente será aplicado este adesivo, nas janelas de projeção, sinalizadas e 

dimensionadas nos desenhos. Nas placas de policarbonato não há aplicação deste 

adesivo, bem como nas placas de polionda que não recebem projeção. 

Estes painéis são presos uns aos outros por guias superiores e inferiores 

soldados e com parafusos para garantir esquadro e que os mesmos não empenem. 

São apoiados, na parte posterior, em mão-francesas, por sua vez apoiadas 

em pesos/contrapesos [caixas de marcenaria com areia interna] conforme 

necessidade de carga.  

No projeto, sugerimos uma quantidade de pesos/contrapesos – que são 

caixas em melamina branca fosca com areia interna. Esta quantidade, dimensão e 

peso de cada elemento, será calculada pela empresa licitada contratada, 

responsável pela execução, pelo cálculo e projeto estrutural. Tudo deve ser discutido 

e validado pela equipe de projeto. 

Painéis da Cena e suas dimensões totais aproximadas: 
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PAINEL G1 [lateral esquerda] 

~L400 x P300 x H400cm 

PAINEL G2 [fundo de cena – projeções] 

~L1000 x P100 x H400cm 

PAINEL G3 [fundo backstage] 

~L1400 x P100 x H450cm 

PAINEL G4 [lateral direita] 

~L400 x P300 x H400cm 

As cortinas do local deverão ser retiradas para a montagem da cena e 

recolocadas após a desmontagem. 

Conferir dimensões, inclinações e nível do palco do local. Qualquer instalação 

deverá ser reparada e as estruturas da Sala do Palácio dos Festivais deverão ser 

entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 

Fornecer cálculo e projeto estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

3.5.1.4. PÚLPITOS 

02 Púlpitos compõem a Cena Encerramento. Eles serão executados em 

chapa metálica dobrada e policarbonato alveolar 10mm cristal. 

Dimensões: L60 x P60 x H110cm  

Quantidade: 02 unidades 

A peça é composta por base de 60x60cm, em chapa metálica com 

acabamento em pintura automotiva na cor branco fosco. Nesta base, são soldadas 

chapas metálicas, com o mesmo acabamento, que ligarão ao tampo, também em 

chapa metálica, com o mesmo acabamento da base e dos pés. Estas chapas 

verticais, em cruz, caracterizam o suporte do tampo. Elas recebem placas em 

policarbonato alveolar cristal 10mm, colados com fita dupla-face tipo banana 

transparente. A 25cm do tampo, prateleira interna triangular, também em chapa 

metálica serve de apoio para pequenos cartões e água. Esta prateleira triangular 

recebe o mesmo acabamento das demais peças metálicas e é soldada a elas. Os 

cantos e arestas das chapas metálicas deverão ser devidamente polidos. 

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 02 

peças para avaliar ergonomia, estrutura e estabilidade. A espessura das chapas 
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metálicas será definida juntamente com a empresa licitada contratada, que será 

responsável pelo projeto estrutural das peças. 

3.5.1.5. POLTRONAS 

04 Poltronas compõem a Cena Estúdio. Elas são executadas sob medida e o 

conjunto de cada uma delas é composta por: 

Assento em melamina branca + Encosto em policarbonato cristal. 

Dimensões de cada conjunto: L120 x P60 x H90cm  

Quantidade: 04 poltronas. 

O Assento é um retângulo com frente vazada com as seguintes dimensões: 

L120 H 44.5 P60cm. Estruturado em mdf e revestido em melamina branca fosca. No 

plano horizontal, possui um rasgo para encaixe do encosto. Nas duas laterais, rasgo 

para encaixe da mão no caso de necessidade de movimentação no palco. A frente é 

aberta, na linguagem “nicho” para permear a visual para o encosto e fundo de palco. 

O Encosto, com as dimensões L60 H85 P4cm é composto por estrutura em 

requadro metálico interno com dimensões de L56 H84 P2cm, de seção tubular 

quadrada de 20x20mm em pintura automotiva branco fosco. Este quadro metálico, 

recebe aplique de policarbonato alveolar cristal 10mm pela frente e por trás, fixo com 

fita dupla-face tipo-banana transparente, caracterizando uma espécie de sanduiche 

de policarbonato. Este quadro é encaixado no rasgo do assento, descrito acima.  

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 04 

poltronas para avaliar ergonomia e encaixe do encosto no banco-base. 

3.5.1.6. NEON “VAI FICAR TUDO BEM” 

Um lettering-luminoso de piso em neon-led “vai ficar tudo bem”, entra em 

cena na noite do encerramento, juntamente com os púlpitos e a saída das poltronas.  

Frase em neon-led na cor branca, aplicada sobre placas em acrílico 

transparente cristal com espessura 10mm. As placas em acrílico cristal em recorte 

laser funcionam como “outline” da frase em neon-led aplicada sobre elas. [ver 

desenhos]. Para fixar os módulos de acrílico 10mm um ao outro, chapas em acrílico 

também transparentes parafusando os módulos. Para o conjunto ficar de pé, mãos 

francesas também em acrílico. O detalhamento desta peça se dará juntamente com 

o fornecedor após a contratação da licitada.  

Dimensões: L320 x P40 x H40cm  
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Quantidade: 01 peça. 

3.5.1.7. HOUSE MIX 

Tapadeiras em bagum costurado preto, dupla-face, em “L”, para fechamento 

de house mix nos fundos do cinema, à esquerda da entrada. 

Dimensões: L320 x P300 x H110cm  

Quantidade: 2 unidades. 

[Conferir dimensões no local em visita técnica pré-produção]. 

Prever remoção e recolocação de duas ou três fileiras de cadeiras para a 

instalação da mesma. 

3.5.2. DESENHOS DO PALCO PALACIO DOS FESTIVAIS 

3.5.2.1. ISOMÉTRICA AÉREA ESQUEMÁTICA 
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3.5.2.2. PLANTA-BAIXA GERAL ESTÚDIO/ PLANTA-BAIXA GERAL 

ENCERRAMENTO 

Estúdio 
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Encerramento 
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3.5.2.3. VISTA FRONTAL/GERAL DO CONJUNTO 
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3.5.2.4. CORTES TRANSVERSAIS 
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3.5.2.5. ELEVAÇÃO FRONTAL PARA MAPPING 
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3.5.2.6. DETALHAMENTO PAINEL G3 

Isométrica Esquemática  
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Planta-Baixa 

 



                     

 

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

Vista Frontal 

 

Corte 
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3.5.2.7. DETALHAMENTO PAINEL G2 

Isométrica Esquemática 

 

Vista Frontal 
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Planta-Baixa 
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3.5.2.8. DETALHAMENTO PAINEL G1 

Isométrica Esquemática 

 

 

Planta-Baixa 
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Vista Frontal/Vista Posterior/Vista Lateral Direita/Esquerda 
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3.5.2.9. DETALHAMENTO PAINEL G4 
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Isométrica Esquemática 

 

Planta-Baixa 
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Vista Frontal/Vista Posterior/Vista Lateral Direita/Esquerda 
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3.5.2.10. DETALHAMENTO POLTRONA 
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3.5.2.11. DETALHAMENTO PÚLPITO 
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3.5.2.12. DETALHAMENTO NEON “VAI FICAR TUDO BEM” 
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3.6. RUA COBERTA/TAPETE VERMELHO 

3.6.1. Elemento Instagramável 

 

3.6.2. Totens Tapete Vermelho 

 

3.6.3. ELEMENTOS QUE INTEGRAM A RUA COBERTA 

3.6.3.1. TABLADOS E TAPETE VERMELHO 

O conjunto de tablados é composto por: 

 Tablado Entrada Rua Garibaldi 

 Tablado Entrada Borges de Medeiros 

 Tapete Vermelho 

O conjunto permanece montado do primeiro ao último dia do evento. É 

estruturado em chapa de madeirite resinada preta de 14 mm, robusto o suficiente 

para receber cargas e esforços da permanência e circulação de pessoas e 

cenografia. Tem 10cm de altura em todos os módulos. Há duas rampas em cada um 

dos tablados: Garibaldi e Borges de Medeiros. [ver desenhos e ampliações]. 
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O conjunto é revestido em carpete vermelho agulhado, referência cor cereja 

248 e espessura 4mm. 

 

Prever largura excedente para o carpete, permitindo que seja grampeado nas 

laterais do tablado para dar acabamento. 

3.6.3.2. TABLADO GARIBALDI E TABLADO BORGES DE MEDEIROS 

Tanto o Tablado Garibaldi quando o Tablado Borges, possuem as seguintes 

dimensões: L1000 P500 H10cm com rampa frontal de L1000 P100 H10cm o que 

resulta em inclinação de 10%. Há um trapézio que faz a conexão com o trecho 

chamado “Tapete Vermelho”. Este trapézio possui as seguintes dimensões totais: 

Lmaior440 Lmenor200 P240 H10cm [ver detalhamentos e ampliações em anexo] 

Todas as peças que compõem os conjuntos são inteiramente revestidas por 

carpete vermelho [especificação acima]. 

3.6.3.2.1. Tapete Vermelho 

O trecho “Tapete Vermelho” é o que faz a conexão entre os dois tablados 

descritos acima.  

L2.00m ~C95m H10cm [conferir comprimento no local na pré-produção] 

Dimensões estimadas para fins de orçamentação após contratação e VT no 

local, será desenvolvido detalhamento executivo. 

Em virtude das inclinações do local, verificar as mesmas antes da produção 

do tablado. Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas da Rua Coberta 

deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 

Fornecer projeto, cálculo e laudo estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

3.6.3.3. TOTENS 

06 Totens fazem parte da Cena da Rua Coberta/Tapete Vermelho. Eles 

recebem identidade visual do Festival e Conteúdo sobre Homenageados.  



                     

 

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

Dimensões: L220 x P220 x H200cm  

Quantidade: 06 totens. 

A peça é composta por: estrutura interna, base, fechamentos e acabamentos 

laterais, revestimento em polionda e vidro temperado.  

A estrutura interna, fechamentos laterais e base são compostos por perfis em 

chapa metálica dobrada e soldada, com acabamento em pintura automotiva na cor 

branco acetinado. 

A planta-baixa é em formato de cruz: tubo quadrado metálico de seção 

20x20mm ao centro e quatro braços de comprimento de 100cm cada. Dois destes 

braços são revestidos em polionda branco leitoso 4mm com impressão UV [na frente 

e no verso de cada braço]. Totalizando 4 placas de 100x200cm em polionda 4mm 

com impressão UV. 

A fixação das placas de polionda nos perfis metálicos se dá por parafusos – e 

fita dupla-face tipo-banana transparente. Cobrir as cabeças dos parafusos com tapa-

furo de cor, textura e brilho semelhante ao polionda.  

Os outros dois braços têm fechamento por vidro temperado 8mm incolor 

também com impressão UV, para gerar interatividade com o público. Totalizando 4 

painéis de 100x200cm em vidro temperado 8mm com impressão UV. 

Nos braços com fechamento em Polionda, está previsto uma chapa interna 

em mdf, com acabamento branco na sua frente e em seu verso, para garantir que a 

imagem impressa do polionda da frente não interfira na imagem impressa do 

polionda do verso. [ver desenhos] 

A peça tem uma base de sustentação que também funciona como 

peso/contrapeso para garantir estabilidade e não tombar. Esta chapa, fica no piso e 

parte dela sob o tablado do Tapete Vermelho. 

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 06 

peças para avaliar estrutura, fixações e estabilidade. A espessura das chapas 

metálicas bem como a espessura das paredes internas dos tubos da estrutura será 

definida juntamente com a empresa licitada contratada, que será responsável pelo 

projeto estrutural das peças. 

3.6.3.4. ELEMENTOS INSTAGRAMAVEIS 
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04 Elementos Instagramáveis fazem parte da Cena da Rua Coberta/Tablados 

Garibaldi e Borges de Medeiros. Eles recebem identidade visual do Festival e dos 

Patrocinadores. 

Dimensões: L420 x P220 x H200cm  

Quantidade: 04 peças 

A peça é composta por: estrutura interna, base, fechamentos e acabamentos 

laterais, revestimento em polionda e vidro temperado.  

A estrutura interna, fechamentos laterais e base são compostos por perfis em 

chapa metálica dobrada e soldada, com acabamento em pintura automotiva na cor 

branco acetinado. 

A planta-baixa é em formato de cruz: tubo quadrado metálico de seção 

20x20mm ao centro e quatro braços de comprimento. Dois destes braços – de 

comprimento L200cm - são revestidos em polionda branco leitoso 4mm com 

impressão UV [na frente e no verso de cada braço]. Totalizando 8 placas de 

100x200cm em polionda 4mm com impressão UV. 

A fixação das placas de polionda nos perfis metálicos se dá por parafusos – e 

fita dupla-face tipo-banana transparente. Cobrir as cabeças dos parafusos com tapa-

furo de cor, textura e brilho semelhante ao polionda.  

Os outros dois braços com fechamento em vidro temperado 8mm incolor 

também com impressão UV têm comprimento L100cm/cada. Totalizando 4 painéis 

de 100x200cm em vidro temperado 8mm com impressão UV. 

Nos braços com fechamento em Polionda, está previsto uma chapa interna 

em mdf, com acabamento branco na sua frente e em seu verso, para garantir que a 

imagem impressa do polionda da frente não interfira na imagem impressa do 

polionda do verso. [ver desenhos] 

A peça tem uma base de sustentação que também funciona como 

peso/contrapeso para garantir estabilidade e não tombar. Esta chapa, fica no piso 

sob o tablado. 

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 06 

peças para avaliar estrutura, fixações e estabilidade. A espessura das chapas 

metálicas bem como a espessura das paredes internas dos tubos da estrutura será 



                     

 

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

definida juntamente com a empresa licitada contratada, que será responsável pelo 

projeto estrutural das peças. 

3.6.3.5. KIKITOS 

Kikitos existentes em fibra de vidro a serem restaurados e instalados. 

02 unidades de H260cm na Rua Coberta, com confecção de nova base preta 

redonda metálica ø2m x H30cm (base nova ficará com a GRAMADOTUR): 

o 01 unidade no Tablado da Rua Garibaldi; 

o 01 unidade no Tablado da Avenida Borges de Medeiros. 

 

Para esta restauração faz-se necessária a visita ao depósito da Gramadotur 

para avaliar quais as avarias e necessidades de reparos nas peças. Sendo 

necessários reparos na fibra de vidro, pintura total de cada peça em pintura 

automotiva metálica dourada em tonalidade a definir. 

Além da instalação e retirada nos locais definidos. 
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3.6.4. DESENHOS RUA COBERTA 

3.6.4.1. IMPLANTAÇÃO TABLADO E ELEMENTOS 
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3.6.4.2. AMPLIAÇÃO TABLADO GARIBALDI/BORGES/TAPETE VERMELHO 
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3.6.4.3. TOTEM 

Isométrica Esquemática 

 

Vista Superior 
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Planta-Baixa 

 

Vista Lateral 
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Corte AA 

 

3.6.4.4. ELEMENTO INSTAGRAMÁVEL 

Isométrica Esquemática 
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Vista Superior 
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Planta-Baixa 
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Vista Frontal 

 

Corte 
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3.7. ELEMENTO URBANO 

3.7.1. DESCRITIVO DA PEÇA 

O Elemento Urbano será uma espécie de SelfPoint a ser instalado em duas 

Praças: Praça das Etnias e Praça Major Nicoletti. Cada conjunto é composto por 

duas partes. Cada parte é uma espécie de “biombo”.  

Composta por: 

 Estrutura metálica 

 Revestimento em painéis de ACM brancos e espelhados prata 

 Sapata de concreto 

 Brita branca para acabamento do solo.  

Dimensões de cada conjunto: 

Parte 1: L360 x P60 x H220cm + Parte 2: L240 x P60 x H220cm 

Ocupando uma área aproximada de 40m2. 

Quantidade: 2 conjuntos / um conjunto para cada Praça 

3.7.1.1. ESTRUTURA METÁLICA 

Cada parte [parte 1 e parte 2] terá estrutura tubular metálica com tubos de 

seção quadrada, soldados entre si e à base, com acabamento em pintura 

automotiva branca acetinada. 

3.7.1.2. REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM E3MM [BRANCOS E 

ESPELHADOS] 

Cada conjunto terá 02 painéis em ACM branco. 

Estes painéis em ACM branco receberão impressão UV com a identidade 

visual do evento e patrocinadores. 

Os painéis em ACM espelhado prata receberão recorte laser com a frase “vai 

ficar tudo bem” vazada. O layout e desenhos estão ilustrativos para esta etapa do 

projeto. Após contratação da licitada, o layout – tanto das imagens impressas quanto 

da frase recortada – serão criados e finalizados pela agência da Gramadotur. 

Tanto a imagem que será impressa nas 02 placas de L120 H220cm em ACM 

branco, quanto a frase que será recortada em laser nas 04 placas de L120 H220cm, 

serão entregues na fase de detalhamento. 
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Os painéis de ACM serão fixados à estrutura com fita-dupla-face + primer de 

aderência. 

A espessura das chapas metálicas bem como o dimensionamento dos tubos 

e as espessuras das paredes internas dos mesmos, serão definidos pela empresa 

licitada contratada, que será responsável pelo cálculo e projeto estrutural das peças. 

Assim como o dimensionamento da sapata de concreto. 

Para finalização, brita branca fina será colocada no entorno da peça. 

Aproximadamente uma área de L10m C4m, ~A= 40.00m2, de brita para cada uma 

das intervenções. 

Localização/Implantação em cada Praça: a definir após contratação da 

licitada, pós-visita técnica nos locais. 

Após a retirada das duas intervenções, as Praças deverão ser entregues 

como estavam antes da vistoria pré-instalação.  

3.7.2. DESENHOS 

3.7.2.1. 3D ILUSTRATIVO/ESQUEMÁTICO 

 

3.7.2.2. PLANTA-BAIXA DO CONJUNTO 
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3.7.2.3. VISTA FRONTAL PLANIFICADA 

 

3.7.2.4. VISTA POSTERIOR PLANIFICADA 

 

3.7.2.5. CORTE 
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3.7.2.6. ILUSTRATIVO ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA 

 

3.8. KIKITOS NA CIDADE 

Kikitos existentes em fibra de vidro a serem restaurados e instalados em 

diferentes locais na Cidade. 

 02 unidades de H460cm: 

o 01 unidade no Pórtico Entrada chegando por Porto Alegre; 

o 01 unidade no Pórtico chegando por Nova Petrópolis. 

 01 unidade de H325cm na Rótula da Av. Borges de Medeiros com a 

Av. das Hortênsias. 

Para esta restauração faz-se necessária a visita ao depósito da Gramadotur 

para avaliar quais as avarias e necessidades de reparos nas peças. Sendo 

necessários reparos na fibra de vidro, pintura total de cada peça em pintura 

automotiva metálica dourada em tonalidade a definir. 

Além da instalação e retirada nos locais definidos. 
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3.9. BANDEIROLAS 

Bandeirolas em P.S. espessura 2mm tricamada, com núcleo cinza, com 

impressão UV, frente e verso, e instalação nos postes com suportes existentes na 

Av. Borges de Medeiros. 

Dimensões: L65cm x H200cm 

Quantidade: 55 unidades 

As bandeirolas impressas são fixas a estruturas já existentes nos postes ao 

longo da Avenida. 

 

Bandeirola 47º FCG 

3.10. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.10.1. Acompanham este Memorial pranchas com os Desenhos Técnicos do projeto 

para referência, EM .PDF para facilitar a orçamentação. 
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3.10.2. Em caso de divergência entre o desenho e as cotas, prevalecem as cotas. 

Em caso de divergência entre as cotas e o descrito no Memorial, prevalece o 

descrito no Memorial. 

3.10.3. Faz-se necessário um cronograma de produção e montagem, feito a partir 

das definições de prazo entre a Gramadotur e a empresa licitada contratada. 

3.10.4. As dimensões presentes neste Memorial são referências para fins de 

licitação, podendo acontecer alterações e ajustes após medição em Visita Técnica a 

ser realizada pela equipe de projeto da empresa contratada e representantes da 

Gramadotur. IMPRESCÍNDIVEL para o início da produção de qualquer elemento da 

cenografia. 

3.10.5. Qualquer instalação deverá ser reparada e todas as estruturas do Palácio 

dos Festivais, da Rua Coberta e dos demais espaços em que houver montagem 

deverão ser entregues após a desmontagem como estavam na vistoria realizada 

pré-montagem. 

3.10.6. Toda e qualquer equipe de trabalho deverá seguir as normas de segurança 

do trabalho com o uso dos devidos equipamentos de segurança. Assim como 

deverão seguir as orientações e protocolos referentes aos cuidados de transmissão 

do Corona Vírus vigentes no município e no estado. 

3.10.7. Tecidos que não sejam auto extinguíveis devem receber tratamento com 

ignifugante. Laudo e anotação ou registro de responsabilidade técnica da aplicação 

do ignifugante devem ser apresentados. 

3.10.8. Condiciona-se a contratação da empresa licitada a executar o presente 

projeto à presença, nas etapas de pré-produção, produção e montagem, de um 

profissional técnico - engenheiro ou arquiteto - responsável pelos projetos 

estruturais, laudos e anotações ou registros de responsabilidade técnica e execução. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que 

devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas as 

facilidades para que possa desempenhar seus serviços; 

4.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas; 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Apresentar soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos 

instalados, considerando: 

5.1.1. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

5.1.2. Elaboração de sistema de proteção contra a ação do vento através da ligação 

entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar sua 

rigidez; 

5.1.3. Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos deverão 

ser aferidas no local. 

5.2. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 

5.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos 

serviços, incluindo materiais, equipamentos de sinalização e isolamento, mão-de-

obra, locomoção, equipamentos de proteção individual (EPl) quando necessário, 

específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-18 

da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores. 

5.4. A decoração deve ser compatível para a instalação da iluminação e passagem 

de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho de terceiros, que obrigatoriamente 

deverão fazer a instalação nas peças produzidas.  

5.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração 

dos profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução 

contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 

trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento 

das obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada 

denunciação a lide e chamamento ao processo, e possuir responsável técnico pela 

EXECUÇÃO com fornecimento de Documento de Responsabilidade Técnica. 

5.6. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos. 
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5.7. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, durante sua execução. 

5.8. A execução do serviço deverá seguir as indicações e procedimentos 

recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

5.9. A empresa vencedora do certame deve se responsabilizar pela aprovação dos 

equipamentos, assim como ligação e funcionamento. 

5.10. Após a montagem e desmontagem dos elementos decorativos, os locais 

deverão ser entregues totalmente limpos, livre de entulhos, em condições iguais ou 

similares as encontradas quando do início dos serviços, com os pisos; solos e 

forrações vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 

responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade;  

5.11. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o 3º dia útil 

após o término no evento (quarta-feira). 

5.12. Os itens produzidos passarão a compor o acervo da Gramadotur após o 

término do evento (itens indicados no memorial/planilha) 

5.13. Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo 

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser indicado 

pela Gramadotur. 

5.14. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Gramadotur 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos 

serviços contratados, sendo vedado à empresa o chamamento ao processo ou a 

denunciação à lide da Autarquia; 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por quaisquer 

imperfeições quanto ao desempenho para à execução da obra, devendo refazer, 

sem custos para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o 

Memorial Descritivo. 

6.2. O serviço compreenderá o período de realização da 48ª edição do Festival de 

Cinema de Gramado, incluídos os períodos de montagem e desmontagem; 



                     

 

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

6.3. A empresa deverá apresentar um cronograma com as etapas de trabalho. 

Qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato. 

6.4. O servidor responsável por fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: 

Elaboração: Daniela Giovana Corso 

Revisão: Jairo Henrique M. de Camargo 


