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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO 

  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 36º Natal Luz de Gramado, no período de 28 de 

outubro de 2021 à 30 de janeiro de 2022, que ocorrerá na cidade de Gramado/RS, 

conforme serviços descritos neste memorial e na planilha de quantitativo elétrico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

  A decoração da cidade é um dos grandes atrativos do Natal Luz de Gramado, 

hoje com reconhecimento nacional e internacional, e fica disponível aos visitantes e 

moradores por todo o período do evento. Podendo ser contemplada durante o dia e a 

noite, a cenografia será carinhosa e detalhista. Para que isso aconteça, o projeto prevê a 

decoração e a iluminação de ruas, praças, rótulas, avenidas e pontos estratégicos.  

  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 36º Natal Luz de Gramado. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  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 – Vila de Natal 

 Rua Emilio Sorgetz 

 Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Emilio Sorgetz 

 Av. Borges de Medeiros  

 Igreja Matriz São Pedro  

 Praça Major Nicoletti 
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 Centro de Informações Turísticas da Praça Major Nicoletti 

 Prefeitura Municipal de Gramado 

 Rua Coberta 

 Rua Pedro Benetti 

 Rótula Av. das Hortênsias x 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 (Iluminação) 

 Rua Garibaldi (Decoração e Iluminação) 

 Avenida das Hortênsias 

 Praça do Rotary 

 Corpo de Bombeiros 

 Comando Rodoviário da Brigada Militar 

 Brigada Militar 

 Subida ExpoGramado 

 Tannembaum 

 Lago Negro 

 

  Para realização dos serviços de decoração e iluminação, deverão ser 

empregadas atividades de: 

 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); 
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 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); 

 Impressão Digital: compreende o processo de impressão em equipamentos de 

impressão conhecidos como “plotter”, adesivos de recorte e similares, 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). 

 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 36º 

Natal Luz de Gramado, a Contratada deverá dispor router (indicado para recortar chapas 

de madeira e material sintético com alta precisão). 

 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 

36º 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), artesanato, corte e costura, esculturas em resina, busca de elementos 

naturais, entre outros, conforme especificações, referências e/ou instruções contidas 

neste Memorial e seus anexos. 

 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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3.1. ANJO DE FLORES - RÓTULA LAGO JOAQUINA RITA BIER 

 

 

 

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

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

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

manutenção, substituição de material, repintura do rosto e das mãos da 

figura, nas mesmas cores originais. 

3.1.2. Aquisição e instalação de 1200 vasos plásticos (capa) para flores número 

15 ou 18 (conferir tamanho dos potes na estrutura) na cor verde escuro e 600 

vasos plásticos (corpo) para flores número 15 ou 18 (conferir tamanho dos 

potes na estrutura) na cor verde escuro. Os vasos que estão sendo 
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solicitados farão a substituição de todos os vasos existentes na estrutura de 

ferro do anjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Aquisição e instalação de 600 plantas maria sem-vergonha branca 

(impatiens walleriana (corpo do anjo com reposição). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência flor Impatiens Walleriana branca (Maria sem vergonha) 
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3.1.4. Aquisição e instalação de 1600 plantas poinsettia na cor vermelha (capa do 

anjo com reposição). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Referência Poinsettia Vermelha 

 

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

3.1.6. Instalação dos vasos em toda a estrutura do anjo, da base ao topo da 

estrutura. 

3.1.7. Aquisição e instalação de duas (2) asas de fibra de 4,00m de altura por 

1,70m de largura e 0,20m de espessura com estrutura de ferro de ½ ¨(meia 

polegada)  fixada com parafusos  na estrutura do anjo. 
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3.1.8. Aquisição e instalação de 40 vasos de flores redondos confeccionados em 

plástico branco com medida de aproximadamente 0,30m de diâmetro x 

0,30m de altura para instalar na base do anjo. Prever o nivelamento na 

instalação dos vasos na base do anjo. Prever reposição dos vasos sempre 

as peças estiverem danificadas. Os vasos deverão receber plantio de mudas 

de poinsettia com no mínimo 25cm de altura (contorno do anjo). 

 

Referência de vaso 
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3.1.9. Aquisição e instalação de 25 unidades de hera artificial pendentes de 

2,00m de comprimento simulando o cabelo do anjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

naturais sempre que solicitado pela Gramadotur. 

3.1.11. 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). 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.2. PRAÇA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD 

 

 

 

3.2.1. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 12 

pinheiros em resina (existentes) com medida de 3,18m de altura, em formato 

de árvores cone. As peças foram confeccionadas em estrutura de ferro, as 
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estrelas em aço corten, o acabamento cônico em p.s. e o revestimento em 

adesivo xadrez. O material p.s deverá ser translúcido, poliestireno de 1mm 

em todas as árvores em formato cônico. O pé da estrutura de ferro deverá ser 

substituído por troncos naturais de três (3) tamanhos distintos. 

 

3.2.2. 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.      
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Referência de adesivo xadrez 

 

3.2.3. A estrutura do pé de ferro existente nos pinheiros será serrado em 40cm e 

inserido em perfuração em troncos naturais que deverão obedecer as 

seguintes alturas 50cm (4 peças), 65cm (4 peças) e 80cm (4 peças) e 

diâmetro de 30cm a 35 cm. A estrutura de metal existente deverá ser inserida 

através de perfuração nos troncos que receberão bases em chapa de aço 

corten de espessura 2,65mm e de tamanho 80x 80 cm, devidamente fixadas 

com parafusos no chão. 

3.2.4. O acabamento superior de cada pinheiro (ponteira + estrela) deverá ser 

com uma estrutura cônica (existente). O acabamento de estrutura cônica e 

estrela deverá ser pintado com tinta automotiva de alto brilho na cor dourado 

efeito cromo. A pintura de efeito cromo deve ser feita na seguinte sequência: 

3.2.4.1. Primer 

3.2.4.2. Base poliéster preto liso 

3.2.4.3. Verniz bicomponente 

3.2.4.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

3.2.4.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

3.2.4.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

3.2.4.7. Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 
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3.2.5. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 6 

(seis) 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 fosca na cor 

baunilha com sombreado na cor marrom (a amostra do tipo de pintura deve 

ser solicitada para a autora do projeto). Prever fixação nas bases de modo 

que não se faça necessário a utilização de cabos de aço.  
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Referência de cores das renas 

 

3.2.6. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 6 

(seis) 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 fosca na cor 

baunilha (a amostra do tipo de pintura deve ser solicitada para a autora do 

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

utilização de cabos de aço.  
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Referência de cores das renas 

 

3.2.7. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 12 

colares decorativos (existentes) 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. 

3.2.8. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 12 

laços duplos decorativos com medida de 0,30m x 0,17m x 0,08m 

(existentes). O laço deverá ter revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. Prever reposição ou 
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troca das peças sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9. Aquisição e confecção de 26 flâmulas de folha de flandres com pintura 

automotiva na cor vermelho escuro, com acabamento em verniz fosco, 

medindo 1,50m x 0,70m, com serigrafia metalizada na cor ouro metalizado. 

Serão 13 flâmulas com os dizeres “Natal Luz”, frente e verso, e 13 flâmulas 

com os dizeres “Gramado”, frente e verso (a arte deverá ser fornecida pela 

autora do projeto). As flâmulas devem ser fixadas nos mastros por estrutura 

de metal em “L” e ter a parte inferior recortada em “V” inverso. 
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Referência de cor da pintura 

 

3.2.10. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 11 

caixas de presente com laço em formato quadrado com medida de 0,80m de 

altura (caixa) e 0,20m (o laço) x 0,93m largura confeccionado em estrutura de 

ferro galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços deverão ser 

substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento em manta acrílica 

de 0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. Prever 

reposição ou troca das peças sempre que estiverem com princípio de 

desbotamento, estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. As 

caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a estrutura de ferro com 

tela de viveiro na cor verde escuro.  
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Referência de tecido xadrez 

        

 

OBS.: ver detalhamento de projeto de iluminação e elétrica. 
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3.3. AV. BORGES DE MEDEIROS – PARTE 1 

Canteiro Hotel Laghetto Golden x Restaurante Il Piacere 

 

 

 

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

medida de 2,60m de diâmetro por 0,10m de altura, em madeira de pinus 

elliotis aplainado e lixado e pintura na cor verde escuro para receber a árvore 

de brinquedos. A parte frontal da base de madeira deverá ser revestida com 

chapas de ferro com 2mm de espessura. A pintura deverá ser com tinta 

automotiva com efeito laqueado na cor verde escuro.  

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

elemento decorativo em árvore com estrutura de metal e revestida de festão 

(existente) com medida de 5,00m de altura x 2,50m de diâmetro. A pintura do 

elemento deverá ser com tinta automotiva na cor verde. 
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3.3.3. Os elementos decorativos da árvore de brinquedos serão: 

3.3.4. Aquisição e instalação de 03 (três) trens de brinquedo, que deverão ter 

1,50m x 0,60m, composto por três partes, uma (1) locomotiva e dois (2) 

vagões, fabricado em madeira e pintado conforme detalhe, a madeira natural 

pinus elliotis, deverá receber duas demãos de stain incolor. 
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3.3.5. Aquisição e instalação de 04 (quatro) bonecas emília com tamanho de 

0,80m x 0,30m em tecido, cores conforme detalhe, e receber spray 

impermeabilizante para tecido. 
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3.3.6. Aquisição e instalação de 04 (quatro) iô-iôs em madeira com dimensão de 

0,30m x 0,30 m nas cores e aparência conforme detalhe. 

 

 

 

3.3.7. Aquisição e instalação de 04 (quatro) bonecos “pinóquio” em madeira com 

as seguintes dimensões 0,80m x 0,30m nas cores e aparência conforme 

detalhe. 
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3.3.8. Aquisição e instalação de seis (06) peças de dominó com dimensões de 

0,55m x 0,22m em madeira pintados de branco conforme detalhe e 

acabamento em verniz acetinado para proteção. 

 

3.3.9. Aquisição e instalação de quatro (04) “cavalos de pau” em madeira com 

dimensões de 1,00m x 0,30m, madeira natural pinus elliotis, com duas 

demãos de stain  incolor. 
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3.3.10. Aquisição e instalação de três (03) piões com as dimensões de 

0,50m x 0,30m esculpidos em madeira natural pinus elliotis, pintados com 

stain incolor. 

 

 

3.3.11. Aquisição e instalação de quatro (04) petecas com as dimensões de 

0,76m x 0,26m com almofada em tecido e penas coloridas, conforme detalhe. 
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3.3.12. Aquisição e instalação de quatro (04) cataventos com as seguintes 

dimensões 0,67m x 0,32m com as pás em chapa metálica pintadas com tinta 

automotiva alto brilho nas cores da imagem conforme detalhe e haste em 

madeira pintada de branco, conforme detalhe. 

 

3.3.13. Aquisição e instalação de três (03) aviões biplanos com as 

dimensões de 0,35m x 0,55m em madeira natural pinus elliotis conforme 

detalhe, com acabamento pintura com stain incolor. 
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3.3.14. Aquisição e instalação de 50 (cinquenta) laços de tecido poá 

conforme referência com as seguintes dimensões 0,30m x 0,40m. Os laços 

deverão ter a aparência conforme detalhe. 

 

 

 

Referência do tecido 

 

3.3.15. Aquisição e instalação de uma (01) estrela de fibra com as 

dimensões de 0,60m x 0,60m para o topo da árvore, na cor branca fosca. 
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OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.4. AV. BORGES DE MEDEIROS – PARTE 2 

(TRECHO ENTRE PRAÇA DAS BANDEIRAS E RÓTULA DAS FLORES) 
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3.4.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 05 

(cinco) 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 dos elementos deverá ser pintura automotiva alto brilho 

dourada com acabamento cromo/metálico. A pintura de efeito cromo deve 

ser feita na seguinte sequência: 

3.4.1.1. Primer 

3.4.1.2. Base poliéster preto liso 

3.4.1.3. Verniz bicomponente 

3.4.1.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

3.4.1.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

3.4.1.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

3.4.1.7. Verniz bicomponente para finalizar 

 

              Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma demão e outra. 

 

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

de cabos de aço. As bases deverão receber pintura cinza, referência na cor 

do piso existente. 
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3.4.3. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 05 

(cinco) 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 

dourada com acabamento cromo. A pintura de efeito cromo deve ser feita na 

seguinte sequência: 

 

3.4.3.1.   Primer 

3.4.3.2. Base poliéster preto liso 

3.4.3.3. Verniz bicomponente 

3.4.3.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

3.4.3.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

3.4.3.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

3.4.3.7. Verniz bicomponente para finalizar 

 

              Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 
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3.4.4. Prever fixação nas bases de modo que não se faça necessário a utilização 

de cabos de aço. As bases deverão receber pintura cinza, referência na cor 

do piso existente. 

3.4.5. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 10 

colares decorativos (existentes) 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. 

3.4.6. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 10 

laços duplos decorativos com medida de 0,30m x 0,17m x 0,08m 

(existentes). O laço deverá ter revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura, estruturado em arame e coberto por tecido xadrez 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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3.4.7. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 07 

(sete) caixas de presente com laço em formato quadrado com medida de 

0,80m de altura (caixa) e 0,20m (o laço) x 0,93m largura confeccionado em 

estrutura de ferro galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços 

deverão ser substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento em 

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

tecido xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das peças sempre que 

estiverem com princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou forem 

subtraídos da peça. As caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a 

estrutura de ferro com tela de viveiro na cor verde escuro.  
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Referência do tecido xadrez 
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3.4.8. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação de 20 

(vinte) pinheiros em resina (existentes) com medida de 3,18m de altura, 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 xadrez. O material P.S. deverá ser translúcido, 

poliestireno de 1mm em todas as árvores em formato cônico. A estrutura do 

pé de ferro existente nos pinheiros será serrado em 40cm e inserido em 

perfuração em troncos naturais de dois (2) tamanhos distintos 50cm e 80cm. 
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                  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.      

 

Referência de adesivo xadrez 

3.4.9.             Os pés de ferro dos pinheiros existentes deverão ser serrados  em 

40cm e inseridos através de perfuração em troncos naturais, os troncos 

deverão obedecer as seguintes alturas 50cm (10 peças) e 80cm (10 peças) e 

diâmetro de 30cm a 35cm, a estrutura de metal existente deverá ser inserida 

através de perfuração nos troncos que receberão bases em chapa de aço 

corten de 6,35mm, de 80cm x 80cm, devidamente fixadas com parafusos 

para não tombar. 

 O acabamento superior de cada pinheiro deverá ser com uma estrutura cônica + 

estrela (existentes). O acabamento de estrutura cônica e da estrela deverá ser pintado 

com tinta automotiva de alto brilho na cor dourado efeito cromo. A pintura de efeito 

cromo deve ser feita na seguinte sequência: 

3.4.9.1.    Primer 

3.4.9.2. Base poliéster preto liso 

3.4.9.3. Verniz bicomponente 

3.4.9.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

3.4.9.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

3.4.9.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

3.4.9.7. Verniz bicomponente para finalizar 



 

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

37 

 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 

 

                           

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10. Adquirir e instalar 13 (treze) árvores de natal de lenha com estrutura 

de aço corten cortado a laser com dimensões de 2,00m x 1,30m, a estrutura 

deverá ser preenchida com toras de lenha de 0,25m de comprimento. 
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Referência da estrutura da árvore 
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Referência da árvore de lenha 

 

 

 

Simulação de Borges de Medeiros 

 

 



 

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

40 

 

3.4.11. Restauração, manutenção, pintura e instalação de “cavalo de 

balanço” nas cores originais. Ele será posicionado no canteiro central em 

frente ao carrossel, conforme projeto de instalação. 

 

 

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

de 64 (sessenta e quatro) guirlandas (existentes) para os postes voltados 

para os dois lados,  substituição dos tecidos do laços por tecido xadrez 

conforme 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 tecido xadrez tipo spandex. 
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Referência tecido xadrez 

 

3.4.13. Aquisição e instalação de 20 (vinte) lanternas nos postes baixos 

(calçada de pedestres) com dimensões de 25cm x 25cm x 60cm. As 

lanternas deverão ser decoradas com arranjos de festão, azevinho, bolas de 

natal vermelhas e laços de tecido xadrez. No interior da lanterna deverão ser 

instaladas luzes led. As lanterna podem ser fixadas nas hastes do poste de 

luz com abraçadeiras ou abraçadeiras de plástico – 40cm de festão, 6 bolas 

vermelhas de 8cm de diâmetro, 10 galhos de azevinho e 1,20m de fita xadrez 

de 10 a 12cm. 
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Referência das lanternas 
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                                Simulação postes 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.5. VILA DE NATAL 

 

 

 

 

3.5.1. Reforma, pintura e substituição de material do pórtico (existente) em 

madeira medindo 4,80m x 4,25m. O pórtico deverá ser forrado com tábuas 

de 10 cm de largura de pinus elliottii na parte mais baixa dos dois pilares 

(quatro faces) e nos dois oitões com pintura em duas demãos de stain 

incolor. Sobreposto aos pilares e oitões deverão ser aplicados elementos 

decorativos em recorte digital no formato de pinheiros estilizados, pintados 

em esmalte sintético branco fosco, conforme referência. Os apliques dos 

pilares deverão ser colocados nas quatro faces.  Os segmentos dos pilares 

sem revestimento deverão receber pintura em esmalte sintético na cor verde 

fosco conforme referência. O beiral do pórtico deverá ser recuperado e 

repintado na mesma cor existente (marrom). 
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Dimensões dos apliques 

  

 

Referência da cor verde 

 

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

de 04 (quatro) guirlandas (existentes) para os pilares,  substituição dos 

tecidos do laços por tecido xadrez conforme referência. O laço deverá ser 

executado com estrutura de arame, com revestimento em manta acrílica de 

0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. 
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Referência tecido xadrez 
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3.5.3. CASAS DA VILA 

 

 

3.5.3.1. Construção e instalação dos blocos de casas geminadas que 

compõem a vila 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.  

3.5.3.2. Aquisição e instalação de 05 blocos de casas geminadas com 

16,00m² cada conjunto. A edificação deverá ser estruturada em madeira 

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

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

da casa e parte interna da casa, o revestimento deverá ser com chapas 
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de compensado naval de 15mm na parte externa da edificação e na 

parte interna chapas de compensado naval de 10mm. 

3.5.3.4. 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 conforme imagem de referência. 

A pintura das paredes internas deverá ser com tinta acrílica com 

acabamento acetinado na cor verde conforme imagem de referência. 

3.5.3.5. 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 shingle na cor 

verde. 

3.5.3.6. 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. 

3.5.3.7. Os beirais, espelhos dos telhados deverão ser executados em pinus 

elliotii e receber pintura em duas demãos de stain castanheira. 

3.5.3.8. Os detalhes em madeira das fachadas deverão ser executados em 

pinus elliotii lixados e aplainados e pintura em stain castanheira. 

3.5.3.9. Os apliques simulando pinheiros estilizados deverão ser cortados 

com router ou laser em chapas de compensado naval de 10mm e 

receber pintura em tinta acrílica branca acetinada. 

3.5.3.10. 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 stain castanheira. 



 

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

49 

3.5.3.11. 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 

portas e 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. 

3.5.3.12. Aquisição e instalação de floreiras decorativas de L80cm x H15cm x 

P15cm, leia-se quatro floreiras por bloco de casa geminada conforme 

imagem ilustrativa, confeccionadas em madeira de pinus elliottii tratado, 

auto clavado, lixado e aplainado. As floreiras deverão ser lixadas e 

receber pintura stain castanheira. 

3.5.3.13. Aquisição e instalação de 80 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. 

3.5.3.14. Aquisição e instalação de 20 mudas  tipo tuia áurea (chamaecyparis 

lawsoniana) natural com medida de 50 cm. As mudas deverão ser 

plantadas dentro dos 20 cachepôs de madeira rústica 

L30cmxP30cmxH20cm com terra preta. Ao sinal de perda da muda ou 

secagem deverão ser substituídas por novas mudas. 
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Imagem de referência da tuia áurea 

3.5.3.15. 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 0,80m 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 na parte lateral 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.  

3.5.3.16. Aquisição e instalação de 6,00 metros lineares de festão por 

unidade, de 20cm de diâmetro, decorado com 40 azevinho de 30cm 

cada por unidade e 50 metros lineares de luzes led de natal amarelas 

por unidade. 
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   Referência da cor 

                                                    

 

 

 



 

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

52 

 

 

 

 



 

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

53 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

54 

 

 

 

 

 



 

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

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

57 
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Referência telha shingle verde 

 

 

 

Implantação da Vila de Natal 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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3.5.4. CASA DO PAPAI-NOEL 
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3.5.4.1. 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. 

3.5.4.2. Aquisição e instalação de uma casa para o papai-noel com 27m² de 

área construída com pé direito de 2,60m. A edificação deverá ser 

estruturada em madeira pinus elliottii, tratado, auto clavado, lixado e 

aplainado.  

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

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

pinus elliottii de 20cm de largura aplainadas e lixadas. 

3.5.4.4. A pintura externa da edificação deverá ser com tinta stain ipê 

conforme imagem de referência. A pintura das paredes internas deverá 

ser com tinta stain ipê. A pintura externa das estruturas aparentes 

deverá ser em tinta esmalte sintético acetinado vermelho escuro, 

conforme imagem de referência. 

3.5.4.5. A pintura dos forros e estruturas do telhado deverá ser em esmalte 

sintético com acabamento acetinado na cor branca. 

3.5.4.6. O telhado da edificação deverá ser estruturado com madeira de 

pinus elliottii tratado, autoclavado, lixado e aplainado. Sobre a  estrutura 

do telhado deverá receber forrinho de pinus elliottii lixado e aplainado. A 

cobertura da estrutura de madeira do telhado deverá ser com telhas 

shingle na cor verde escura com fixação e estruturação técnica 

compatível.  
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Referência telha shingle 

3.5.4.7. Na lateral e  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 lareira e chaminé deverá receber revestimento 

com pintura em esmalte sintético acabamento acetinado na cor 

vermelho escuro, conforme imagem de referência. 

3.5.4.8. 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 stain castanheira. 

3.5.4.9. 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. Os espelhos  ou molduras 

das aberturas deverão receber pintura em esmalte sintético acabamento 

acetinado na cor vermelho escuro, conforme imagem de referência. a 

porta deverá receber pintura em esmalte sintético acabamento 

acetinado na cor vermelho escuro. Para as janelas aquisição e 
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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. 

3.5.4.10. Aquisição e instalação de 07 (sete) floreiras decorativas de 0,25m x 

0,80m nas janelas conforme planta baixa, confeccionadas em madeira 

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

deverão ser lixados e receber pintura em esmalte sintético com 

acabamento acetinado no cor vermelho escuro. 

3.5.4.11. Aquisição e instalação de 28 vasos potes plasticos para flores (ver 

tamanho e quantidade conforme floreiras). Os vasos deverão ser fixados 

dentro das floreiras. 

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

pessoas não consigam levar os vasos. 

3.5.4.13. Aquisição e instalação de 50 mudas de flores poinsétia natural com 

medida de 0,20m de largura e aproximadamente 0,30m de altura. As 

flores deverão ser plantadas dentro dos vasos.  Quando as flores 

murcharem ou morrerem deverão ser substituídas por novas flores. 

 

Imagem de referência da flor poinsétia 

 

3.5.4.14. Aquisição e instalação de 01 guirlanda decorativas para a casa do 

Papai Noel em estrutura de ferro galvanizado tipo 3/16” ou 4,2mm, em 

torno de 80cm de diâmetro e revestimento em festão de 20cm de 

diâmetro, decorada com 30 ramos de azevinho, 10 bolas de natal de 
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8cm revestidas com sisal, 10 bolas de natal de 8cm revestidas com 

tecido xadrez, 10 galhos de pinheiro natural, 30 pinhas natural e laço 

grande xadrez com fita de 10 a 12 cm de largura, com pelo menos 10m, 

conforme imagem de referência (sujeito a aprovação da decoradora 

neca pante). A guirlanda deverá ter um vão interno (leia-se miolo de 

0,50m de diâmetro), o restante da guirlanda deverá ser completamente 

preenchido com galhos de pinheiro. 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 0,50m de diâmetro. 

 

Referência guirlanda 

3.5.4.15. Aquisição e instalação de 01 laço aramado e estruturados com 

medida de 0,70m x 0,44m e a medida das pernas 0,55m x 0,15m 

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 tecido xadrez tipo spandex.     
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Referência de tecido xadrez 

3.5.4.16. Aquisição e instalação de 06 (seis) cachepôs de costaneira com 

fundo em madeira  e cinta de amarração em ferro com dimensões de 

0,40m x 0,40m x 0,30m, conforme imagem de referência. 

 

Referência de cachepô 

3.5.4.17. Aquisição e instalação de 06 (seis) mudas  tipo tuia áurea 

(chamaecyparis lawsoniana) natural com medida de 50cm. As mudas 

deverão ser plantadas dentro dos vasos com terra preta e os mesmos 

inseridos nos cachepôs. Ao sinal de perda da muda ou secagem 

deverão ser substituídas por novas mudas. 

 

Imagem de referência da tuia áurea 



 

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

70 

3.5.4.18. Aquisição e instalação de um par de botas em resina com 

dimensões de 0,30m x 0,40m simulando as botas do Papai Noel 

conforme imagem de referência. 

 

Referência Botas do Papai Noel 

 

3.5.4.19. Aquisição e instalação de um banco rústico de madeira de pinus 

elliottii com dimensões de 0,80m de comprimento e 0,55m de altura e 

pintura com tinta stain ipê, conforme imagem de referência. 

 

Referência de banco rústico 
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3.5.4.20. Aquisição e instalação de 02 (duas) luminárias tipo postes coloniais 

com 1,80m de altura, pintados com tinta esmalte sintético acabamento 

acetinado na cor preto fosco conforme imagem de referência. 

 

1.1.1.1. Aquisição e instalação de 6,00 metros lineares de festão de 20cm de 

diâmetro, decorado com 40 azevinho de 30cm cada e 50 metros lineares 

de luzes led de natal amarelas. 

1.1.1.2. Aquisição e instalação de uma guirlanda de natal de 0,30m de 

diâmetro para a porta da casa. 

1.1.1.3. Aquisição e instalação de 10 (dez) guirlandas de azevinho e laço 

xadrez nas janelas conforme imagem de referência. 
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1.1.1.4. Aquisição e instalação de 01 quadro 0,35 m x 0,45 m de madeira 

conforme imagem de referência a arte adesivo impressão de recorte 

fosco. 
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1.1.1.5. Aquisição e instalação de 01 (um) saco “do Papai Noel” em tecido 

vermelho com medidas de 0,55m x 0,80m preenchido com manta 

acrílica e com acabamento nas bordas com pele sintética branca, 

conforme imagem de referência. 

 

1.1.1.6. Reforma, limpeza e instalação de um pinheiro nevado (existente) de 

4,00 m de altura ao lado da casa do Papai Noel, conforme imagem da 

implantação.         

 

1.1.1.7. DECORAÇÃO INTERNA DA CASA DO PAPAI-NOEL 

Reforma, manutenção, substituição de material, pintura, instalação, adequação 

ao novo pé direito e instalação de uma lareira para a casa do papai-noel 

(existente).  

1.1.1.8. 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. 
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1.1.1.9. Aquisição e instalação de um pinheiro natalino artificial medindo 

2,00m de altura com acabamento nevado.  

 

Imagem referência pinheiro natalino nevado 

 

1.1.1.10. 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. 

 

1.1.1.11. 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. 

 

1.1.1.12. 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.  
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1.1.1.13. 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.  

 

 

1.1.1.14. 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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1.1.1.15. 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.  

 

 

1.1.1.16. 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.  

 

 

1.1.1.17. 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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1.1.1.18. Manutenção e instalação de 02 quebra-nozes em fibra de vidro 

existentes. Medida de 0,80m de altura.  

 

 

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

(existente) tipo split hi wall 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. 

 

1.1.1.20. 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 
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1.1.1.21. Reforma e instalação de 04 botas de veludo vermelho (existentes). A 

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

 

Referência bota. 

 

1.1.1.22. 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. 

 

1.1.1.23. Reforma e instalação de 5 livros antigos existentes.  

 

Referência de livros. 
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1.1.1.24. Reforma, pintura, substituição de material e instalação de 03 tortas 

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

                  

Imagem bolos fake. 

 

1.1.1.25. Instalação de 03 porta tortas com pedestal de 0,27m diâmetro com 

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

altura.  

 

Imagem porta torta. 

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

nas cores branco e vermelho, conforme imagem referência. 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 
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1.1.1.27.  Aquisição de bule de café na cor vermelho. Medida 0,23m de altura 

capacidade para 1 litro. 

 

Imagem Bule 

1.1.1.28. 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. 

 

Imagem referência talheres 

1.1.1.29. 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 

1.1.1.30. Aquisição e instalação de 8 lâmpadas led tipo vela com luz warm 

white de 8w para instalar no lustre de 8 braços. 

1.1.1.31. Manutenção, pintura e instalação de 06 arandelas sextavadas 

(existentes) em metal de parede na cor branca 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 

 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.2. RÓTULA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS COM RUA EMÍLIO SORGETZ 
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1.2.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação   de 

carrossel (existente) com alteração de cores conforme imagem de referência. Os 

cavalos receberão encilha de couro e sela de veludo vermelho escuro. O 

carrossel será repintado com as cores baunilha e marrom escuro conforme 

referência, e, detalhes receberão pintura dourada acabamento cromo conforme 

imagem de referência. A pintura de efeito cromo deve ser feita na seguinte 

sequência: 

 

1.2.1.1.    Primer 

1.2.1.2. Base poliéster preto liso 

1.2.1.3. Verniz bicomponente 

1.2.1.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.2.1.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.2.1.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.2.1.7. Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 
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Referência do veludo 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.3. RUA EMÍLIO SORGETZ 
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1.3.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação oito 

(08) anjos com trombeta existentes. A pintura de efeito cromo deve ser feita 

na seguinte sequência: 

1.3.1.1. Primer 

1.3.1.2. Base poliéster preto liso 

1.3.1.3. Verniz bicomponente 

1.3.1.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.3.1.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.3.1.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.3.1.7. Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 

 

 

Referência Anjo com trombeta 

1.3.2 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de oito 

(08) querubins alados existentes instalados nos postes altos. A pintura de 

efeito cromo deve ser feita na seguinte sequência:         

1.1.1.1. Primer 

1.1.1.2. Base poliéster preto liso 

1.1.1.3. Verniz bicomponente 
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1.1.1.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.1.1.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.1.1.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.1.1.7. Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 

 

 

    

Referência querubim 

 

 

1.3.3 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação oito 

(08) estrelas douradas existentes instaladas nos postes baixos. A pintura 

de efeito cromo deve ser feita na seguinte sequência: 

1.3.3.1 Primer 

1.3.3.2 Base poliéster preto liso 

1.3.3.3 Verniz bicomponente 

1.3.3.4 Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.3.3.5 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.3.3.6 Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.3.3.7 Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 
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1.3.4 Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação oito 

(08) bolas de natal existentes de 1,00m e oito (08) bolas de natal 

existentes de 1,15m com o logo do Natal Luz em marrom escuro, todos 

receberão pintura dourada com efeito cromo. A pintura de efeito cromo 

deve ser feita na seguinte sequência: 

1.3.4.1 Primer 

1.3.4.2 Base poliéster preto liso 

1.3.4.3 Verniz bicomponente 

1.3.4.4 Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.3.4.5 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.3.4.6 Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.3.4.7 Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma mão e outra. 

 

 

 

   Referência bolas de Natal douradas 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.2. AVENIDA BORGES DE MEDEIROS – PARTE 2 

     Trecho entre a rua Emílio Sorgetz e Rua Euzébio Balzaretti 
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1.2.1. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 

catorze (14) bolas de natal existentes de 1,15m pintura em dourado efeito 



 

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

96 

cromo/metálico com o logo do Natal Luz em pintura marrom escura. A pintura 

de efeito cromo deve ser feita na seguinte sequência: 

 

1.2.1.1. Primer 

1.2.1.2. Base poliéster preto liso 

1.2.1.3. Verniz bicomponente 

1.2.1.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.2.1.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.2.1.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.2.1.7. Verniz bicomponente para finalizar 

 

              Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma demão e outra. 

 

 

                                               

               Referência bolas de Natal douradas 

 

 

1.2.2. Aquisição e instalação de oito (08) bolas de natal de 1,15m similares as 

existentes com pintura dourada efeito cromo com o logo do Natal Luz em 

pintura marrom escura. A pintura de efeito cromo deve ser feita na seguinte 

sequência: 
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1.2.2.1. Primer 

1.2.2.2. Base poliéster preto liso 

1.2.2.3. Verniz bicomponente 

1.2.2.4. Pintura com pistola 0.8 ou 1.0mm 

1.2.2.5. 2 a 3 camadas da tinta dourada 

1.2.2.6. Entre passadas e após secagem, limpar com pano de microfibra 

1.2.2.7. Verniz bicomponente para finalizar 

Obs: respeitar períodos de secagem de 24h entre uma demão e outra. 

 

 

1.2.3. Aquisição e instalação vinte e quatro (24) lanternas com as seguintes 

dimensões: 0,82m x 0,82m x 3,00m construídas em madeira com pintura de 

uma demão em stain ipê interna e externamente conforme imagem de 

referência. Os “vidros” das lanternas deverão ser executados com chapas de 

pvc transparentes e receber spray desembaçante interna e externamente, 

pelo menos 1x por semana, durante todo o período do evento. A base e o 

topo da lanterna deverão receber recorte a laser em forma de estrelas 

revestidos com filtro difusor e iluminados internamente. Uma das laterais das 

lanternas deverá permitir o acesso ao seu interior, através de porta com 

dobradiças e fechadura com chaves. As lanternas deverão ser decoradas 

com dois (02) arranjos de festão, azevinho, bolas de natal e laços de tecido 

xadrez conforme imagem de referência. 

1.2.3.1. Aquisição e instalação de 24 (vinte e quatro) arranjos com galhos 

artificiais de pinheiro, laço xadrez e bolas de natal (conforme imagem de 

referência) sujeito a aprovação da decoradora Neka Pante. 
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Referência de tecido xadrez 

 

 

            Referência de arranjo para as lanternas 
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1.2.3.2. As lanternas terão decorações internas diferentes, separadas em 4 

modelos.  

 

 Modelo 1 – 6 unidades   
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1.2.3.2.1. Aquisição e instalação de dupla de renas com enchimento de 

fibra e revestimento em tecido xadrez com pés de madeira, cauda 

de pinha e galhada de galhos secos naturais, sujeitos a aprovação 

da decoradora Neka Pante. As renas deverão receber cachecol de 

tricô manual na cor cinza. Medidas conforme abaixo. 

 

Rena 1: 
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Rena 2: 
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1.2.3.2.2. Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve.  

 

 

1.2.3.2.3. Aquisição e instalação de um (01) fardo de feno de 

aproximadamente 1,00m de altura x 0,35cm de comprimento e 

largura. 
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1.2.3.2.4. Aquisição e instalação de iluminação em led com estrelas. 

1.2.3.2.5. Aquisição e instalação de um (01) lampião (conforme imagem 

de referência).  

 

Referência de lampião 

 

1.2.3.2.6. Aquisição e instalação de uma pilha de lenha com 

aproximadamente 12 rachas de lenha de 0,30m de comprimento 

(conforme imagem de referência).  
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1.2.3.3. MODELO 2 – 6 UNIDADES   
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1.2.3.3.1. Aquisição e instalação de um pinheiro de natal com dimensão 

de 1,30m de altura por 0,55m de diâmetro somente com luzes.  

1.2.3.3.2. Aquisição e instalação de um boneco do Papai Noel de 

aproximadamente 1,00m de altura encontrado pronto em comércio 

especializado.  

1.2.3.3.3. Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve.  

 

 

Referência de pinheiro de Natal 
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Referência Papai Noel 

 

 

Manta acrílica 
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1.2.3.4. MODELO 3 – 6 UNIDADES 
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1.2.3.4.1. O modelo 3 na quantidade de 06 (seis) unidades. Receberão 

um conjunto de 02 sinos e 01 sineta cada. 

1.2.3.4.2. Aquisição e instalação de 12 (doze) sinos em chapa de metal, 

vazado com estrelas, com acabamento dourado nas medidas de 

40cm x 30cm. 

 

Referência de sino e sineta 

 

1.2.3.4.3. Aquisição e instalação de 06 (seis) sinetas em chapa de 

metal, vazado com estrelas, com acabamento dourado, nas 

medidas de 50 cm x 25 cm. 

1.2.3.4.4. Aquisição e instalação de 12 (doze) correntes douradas de 

aproximadamente 1,5cm de espessura, para sustentar os sinos, 06 
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(seis) com comprimento de 60 cm e 06 (seis) com comprimento de 

30cm. 

 

 

Referência corrente dourada 

 

1.2.3.4.5. Aquisição e instalação de 18 (dezoito) arranjos com galhos 

artificiais de pinheiro, laço xadrez e bolas de natal (conforme 

imagem de referência) sujeito a aprovação da decoradora Neka 

Pante. 

                     

 

 

Referência de arranjo 
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1.2.3.4.6. Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve.  

                                            

 

Fibra de silicone 
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1.2.3.5. MODELO 4 – 6 UNIDADES 
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1.2.3.5.1. Aquisição e instalação de 1(uma) caixa de presente de 

madeira de 0,50m x 0,50m x 0,50m com pintura de fundo creme 

com degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho variável 

entre 0,05m e 0,08m para que a iluminação “vaze” de seu interior, 

fita em tecido xadrez (conforme imagem de referência) e arranjo 

com galhos de pinheiro, azevinho e bolas de natal (conforme 

imagem de referência). 

 

1.2.3.5.2. Aquisição e instalação de 1 (uma) caixa de presente de 

madeira de 1,00m x 0,15m x 0,30m com pintura de fundo creme 

com degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho variável 

entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de luz para que a 

iluminação  “vaze” de seu interior, fita em tecido xadrez (conforme 

imagem de referência) e arranjo com galhos de pinheiro, azevinho e 

bolas de natal  (conforme imagem de referência). 

 

1.2.3.5.3. Aquisição e instalação de 1 (uma) caixa de presente de 

madeira de 0,15m x 0,15m x 0,15m com pintura de fundo creme 

com degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá 

receber perfurações em formato de estrelas de tamanho variável 

entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de luz, para que 

a iluminação “vaze” de seu interior, fita em tecido xadrez (conforme 

imagem de referência) e arranjo com galhos de pinheiro, azevinho e 

bolas de natal (conforme imagem de referência). 

 

1.2.3.5.4. Aquisição e instalação de 1 (uma) caixa de presente de 

madeira de 0,25m x 0,20 m de diâmetro com pintura de fundo 

creme com degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa 



 

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

115 

deverá receber perfurações em formato de estrelas de tamanho 

variável entre 0,05 m e 0,08 m revestidas com filtro difusor de luz, 

para que a iluminação “vaze” de seu interior, fita em tecido xadrez 

(conforme imagem de referência) e arranjo com galhos de pinheiro, 

azevinho e bolas de natal  (conforme imagem de referência). 

1.2.3.5.5. Aquisição e instalação de fibra de silicone com 1,00m x 1,00m 

ou 1,00m² para revestimento do piso representando neve.  

                                            

 

Fibra de silicone 
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Referência de pintura das caixas 

 

1.2.3.5.6. Aquisição e instalação de 40 (quarenta) conjuntos de 3 

caixas, de presentes, de tamanhos diferentes, conforme segue: 
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1.2.3.5.7. Aquisição e instalação de 40 (quarenta) caixas de 0,80m x 

0,80m x 0,80m com armação de ferro de secção quadrada com 

pintura dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica 

“sombrite” com malha de trama de 3 a 5mm acabamento nas 

arestas com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em 

dourado metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura 

interna deverá ser pintada antes de receber o revestimento para 

que após a montagem não seja visível nenhuma parte crua. O 

interior das caixas receberá iluminação de led. 

 

1.2.3.5.8. Aquisição e instalação de 40 (quarenta) caixas de 0,60m x 

0,60m x 0,60m com armação de ferro de secção quadrada com 

pintura dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica 

“sombrite” com malha de trama de 3 a 5mm acabamento nas 

arestas com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em 

dourado metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura 

interna deverá ser pintada antes de receber o revestimento para 

que após a montagem não seja visível nenhuma parte crua. O 

interior das caixas receberá iluminação de led. 

 

1.2.3.5.9. Aquisição e instalação de 40 (quarenta) caixas de 0,40m x 

0,40m x 0,40m com armação de ferro de secção quadrada com 

pintura dourada efeito cromo e revestidas com tela plástica 

“sombrite” com malha de trama de 80% de bloqueio acabamento 

nas arestas com cantoneiras metálicas parafusadas e pintura em 

dourado metálico alto brilho e iluminação interna. A estrutura 

interna deverá ser pintada antes de receber o revestimento para 

que após a montagem não seja visível nenhuma parte crua. O 

interior das caixas receberá iluminação de led. 
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1.2.3.5.10. Aquisição e instalação de 50 (cinquenta) postes de 2,50m de 

altura e 0,35m x 0,35m de base, com 04 peças para fixação das 

luminárias no piso, as luminárias terão estrutura de ferro de secção 

quadrada com pintura dourada efeito cromo e revestidas com tela 

plástica “sombrite” com malha de trama de 80% de bloqueio, 

acabamento nas arestas com cantoneiras metálicas parafusadas e 

pintura em dourado metálico alto brilho. 

 

 

Referências da luminária 
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1.2.3.5.11.  A estrutura interna deverá ser pintada antes de receber 

o revestimento para que após a montagem não seja visível 

nenhuma parte crua. 
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Referência da estrutura metálica 

 

1.2.3.5.12. Nos locais destinados aos vidros deverão ser colocadas 

peças de pvc transparentes, e todo o interior da estrutura revestida 

deverá receber iluminação em led. 
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1.2.3.6. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação 

de 50 (cinquenta caixas) para árvores tanneNBaum com a troca de 

cores das caixas e placas, conforme imagem de referência. 

 

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

de 40 (quarenta) bolas de natal vazadas a serem colocadas nos postes, 

substituição do tecido do laço por tecido xadrez. 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 
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revestimento em manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por 

tecido xadrez 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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1.2.3.8. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 48 

guirlandas existentes com estruturas em ferro e revestimento em festão 

na cor verde escuro com medida de 1,30m de diâmetro a serem 

colocadas nos postes, substituição do tecido do laço por tecido xadrez. 

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 tecido xadrez tipo spandex. Prever reposição ou troca das 

peças sempre que estiverem com princípio de desbotamento, estiverem 

danificados e ou forem subtraídos da peça. 

 

 

 

1.2.3.9. Aquisição, confecção e instalação de 48 flâmulas de folha de 

flandres com pintura automotiva na cor vermelho escuro, com 

acabamento em verniz fosco, medindo 1,50m x 0,70m, com serigrafia 

metalizada na cor ouro metalizado. Serão 24 flâmulas com os dizeres 
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“Natal Luz”, frente e verso, e 24 flâmulas com os dizeres “Gramado”, 

frente e verso (a arte deverá ser fornecida pela autora do projeto). As 

flâmulas devem ser fixadas nos mastros por estrutura de metal em “L” e 

ter a parte inferior recortada em “V” inverso. 

 

 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.3. RUA PEDRO BENETTI 

 

 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Substituição de material, 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 

1.3.3. 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.  
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1.3.4. 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. 

1.3.5. Aquisição/confecção e instalação de 18 laços novos em tecido 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 tecido xadrez tipo spandex.  

 

Referência da guirlanda 

 

 A instalação das guirlandas dar-se-á por duas guirlandas e dois laços por 

estrutura na parte central de cada arabesco aéreo. 
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Referência tecido dos laços 

 

 

1.3.6. Reforma, manutenção, substituição e instalação das luzes de led dos 

arabescos por luzes na cor branca. 

 

 

 

Posicionamento das Renas na Rua Pedro Benetti 

 

 

1.3.7. A exposição de renas para o 36º Natal Luz de Gramado acontecerá com 20 

renas (existentes). A pintura das renas deverá ser na cor natural. 

1.3.8. Os artistas locais terão o espaço da rena como tela para expor seu trabalho 

e enaltecer a cultura através do seu trabalho. Fazer a entrega das renas para 

as artistas no dia 20 de agosto de 2021. 
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1.3.9. Reforma, manutenção e pintura de 20 bases decorativas em formato oval 

para suporte, sustentação e para a instalação das renas decorativas. A 

pintura da base deverá ser com tinta automotiva de alto brilho nas cores 

verde e dourado. 

 

 

 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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1.3.10. Reforma, pintura e instalação de 150 módulos de cercado gradil 

(existentes) com encaixe nas laterais com medida de 1,05m de comprimento 

x 0,60m de altura conforme imagem de referência. 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.  
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1.3.11. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 16 placas decorativas 

(existentes) para instalação nas bases das renas. 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. 
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1.3.12. Reforma, manutenção e instalação de 02 placas decorativas e 

informativas (existentes) para a rua das renas. 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. O letreiro “rua das renas” das placas deverá ser confeccionado 

em p.s. De 5mm com pintura automotiva de alto brilho na cor branco.  

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.4. RUA COBERTA 

  

 

 

 Para a rua coberta, a contratada, quando assinar o contrato para a execução do 

projeto de decoração do 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. 

 

1.4.1. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação de um 

letreiro (existentes) medindo 6,00m de comprimento x 1,20m de altura em 

estrutura metálica preto fosco com letras brancas em E.V.A expandido na cor 

branca. O letreiro deverá ser instalado na fachada da rua coberta, frente a 

Borges de Medeiros. 
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1.4.2. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 20 

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 branca. Prever a utilização de cabos de aço 

para a instalação das peças.  

 

 

Elemento decorativo  
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1.4.3. Aquisição e instalação de difusor de luz pra instalar na parte interna das 20 

(vinte) bolas. O filtro difusor deverá ser o e-colour #250 half white diffusion 

tipo fosco. Prever modo de fixação. Consultar a quantidade de material no 

memorial descritivo de iluminação e elétrica. 

1.4.4. Aquisição e instalação de 40 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 tecido 

xadrez tipo spandex (conforme imagem de referência). 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.       

 

Referência tecido xadrez 

1.4.5. Reforma, substituição de material, pintura, manutenção e instalação de 20 

(vinte) 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 

corten de 0,5m/m, vincada com espessura de aproximadamente 20cm, 

pronta montada. A pintura deverá ser com tinta automotiva de alto brilho na 

cor branca com finalização de verniz automotivo de acetinado. A instalação 

das estrelas dar-se-á na parte superior interna da rua coberta como 
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pendente. Prever a utilização de cabos de aço para a instalação das peças. 

Os cabos de aço deverão ser cobertos por veludo spandex. 

1.4.6. 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. 

 

 

Estrela decorativa 

 

 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. 
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1.4.7. Reforma, manutenção, substituição de material e pintura de 02 (dois) 

elementos decorativos 3d em formato de quebra-nozes (existentes) com 

medida de 3,00m de altura, confeccionados em fibra de vidro com efeito tipo 



 

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

138 

porcelana. A repintura das peças deverá ser com tinta automotiva de alto 

brilho nas cores preto, vermelho, dourado, branco e cor de pele clara. Ver 

tonalidades com a decoradora Neka Pante. A instalação das peças dar-se-á 

na parte frontal (frente para o festival de cinema) da rua coberta.  

1.4.8. Aquisição e instalação de 02 (duas) guaritas para receber os quebra-nozes 

com medidas de 1,20m x 1,20m x 3,50m, conforme projeto anexo. Deverão 

ser instalados na parte frontal da rua coberta (frente para o festival de 

cinema), e deverão ser devidamente fixados no piso. 
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 É de responsabilidade da contratada prever o modo de fixação seguro na base, 

sem que interfira na estética. A rua coberta tem um fluxo elevado de pessoas em função 

de show de acendimento.  
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1.4.9. Montagem, pintura, revisão mecânica de toda a estrutura da árvore 

cantante (existente) e instalação de estrutura em ferro e madeira para a 

árvore cantante com 1,50 m de altura da base. O diâmetro é de 5,50m. 

 Os elementos superiores à base medem 2,50m de altura (em forma de 

cone de ferro) e diâmetro de 4,50m, base e estrutura em ferro fornecida pelo 

contratante. Prever a pintura da estrutura na cor verde escuro. 

 

 Referência de decoração da árvore cantante 

 

1.4.10. Aquisição e instalação de 06 (seis) laços de tecido xadrez aplicados 

a 1,00 m do chão, com 0,60 m de largura. Os laços deverão ser executados 

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 tecido xadrez tipo spandex 

(conforme imagem de referência). 

1.4.11. Aquisição e instalação de 100 (cem) bolas de 15cm de diâmetro 

brancas branca com glitter branco. 
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Referência de tecido xadrez 

 

1.4.12. Aquisição e instalação de um painel de madeira duplado e revestido 

em festão de 3,30m de altura por 9,50 m de largura na rua coberta, na face 

junto a rua garibaldi. 

 

Imagem ilustrativa. Rua Coberta face à Rua Garibaldi 
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1.4.13. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 02 

(duas) guirlandas (existentes) de 2,50m de diâmetro. 

1.4.14. Aquisição e instalação de 02 (duas) guaritas para receber os quebra-

nozes com medidas de 1,20m x 1,20m x 3,50m, conforme projeto anexo. 

Deverão ser instalados na parte frontal da rua coberta (frente para a rua 

garibaldi), e deverão ser devidamente fixados no piso. 

1.4.15. Reforma, manutenção, substituição de material e pintura de 02 (dois) 

quebra-nozes (existentes) com medida de 2,10m de altura, confeccionados 

em fibra de vidro com efeito tipo porcelana. A repintura das peças deverá ser 

nas cores originais. A instalação das peças dar-se-á na parte posterior (frente 

para a rua Garibaldi) da rua coberta.  
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1.4.16. Aquisição e instalação de 02 (dois) laços em tecido xadrez nas 

guirlandas. Os laços deverão 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 tecido xadrez tipo spandex (conforme imagem de 

referência). Os laços deverão ter medida total de 2,00m x 1,80m. 

1.4.17. Manutenção, reforma, substituição de material, pintura e instalação 

de um letreiro (existente) medindo 6,00m de comprimento x 1,20m de altura 

em estrutura metálica preto fosco com letras brancas em eva expandido na 

cor branca. O letreiro deverá ser instalado na fachada da rua coberta, frente 

a rua garibaldi. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.5. AVENIDA BORGES DE MEDEIROS – PARTE 3 

TRECHO CASA DA MONTANHA ATÉ RÓTULA DA EXPOGRAMADO 

 

 

 

 

1.5.1. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 80 

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.  
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1.5.2. Aquisição/confecção e instalação de 80 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 tecido xadrez tipo spandex. 

 

1.5.3. Reforma, manutenção substituição de materiais 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 estrutura de 

ferro deverá receber revestimento por tela mosquiteiro 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. 
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1.5.4. Para a instalação dos elementos decorativos junto aos canteiros, serão 

necessárias 4 estacas de ferro para cada chapa existente nas bases das 

bengalas, 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.  

1.5.5. 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. 

1.5.6. Aquisição e instalação de 82 arranjos 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 
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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 tecido xadrez tipo spandex 

de 15cm de largura num total de 3,50m cada. Deverá contar com 7 pinhas 

naturais, galhos de pinheiro natural, 3 bolas vermelhas de 15cm, 7 galhos de 

azevinho e 7 galhos dourados. A instalação será de 2 arranjos em cada 

conjunto de bengala, um em cada face da estrutura. 

 

Referência de arranjo 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.6. RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM RUA GARIBALDI 

 

1.6.1. Aquisição e instalação de um tablado estruturado com assoalho de madeira 

de 0,03m de espessura. O tamanho total do tablado é de 5,00m de diâmetro 

por 0,15m de altura. A estrutura deverá ser compatível com o peso da árvore. 

 

Referência de tablado de madeira 
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1.6.2. Aquisição e instalação de 4 (quatro) mudas naturais de tuia limão de 

aproximadamente 0,60m de altura plantados em vasos. Prever reposição dos 

vasos e plantas sempre as peças estiverem danificadas. 

 

Referência de tuia limão 

 

1.6.3. Aquisição e instalação de 4 (quatro) cachepôs de costaneira para receber 

as mudas de tuias. Os cachepôs deverão ser fixados no tablado para evitar 

tombamento das mudas. 

 

Referência cachepôs 
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1.6.4. Aquisição e instalação de 02 (dois) cachorros de resina acabamento 

porcelana conforme imagens de referência e com dimensão de 0,60 m, com 

cores básicas conforme imagens e definição final da decoradora Neka Pante. 

 

Referência de cachorro 

1.6.5. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de presente de madeira com 

dimensões de 0,40m x 0,40m x0,40m com perfurações em forma de estrelas 

de 0,05m a 0,08m de diâmetro com filtro difusor e iluminação interna. As 

caixas deverão receber fitas e laços de tecido xadrez, conforme imagem de 

referência. 

 

Referência de caixas de presente 
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Referência de tecido xadrez 

 

1.6.6. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de presente de madeira com 

dimensões de 0,50m x 0,50m x 0,50m com perfurações em forma de estrelas 

de 0,05 m a 0,08 m de diâmetro com filtro difusor e iluminação interna. As 

caixas deverão receber fitas e laços de tecido xadrez, conforme imagem de 

referência. 

 

Referência de caixas de presente 

 

1.6.7. Aquisição e instalação de 03 (três) bancos de madeira rústica com 

dimensões de 0,60 m de comprimento por 0,55 m de altura. 
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1.6.8. Aquisição e instalação de 06 (seis) malas antigas com dimensões 

aproximadas de 0,90m x 0,60m x 0,25m (conforme imagem de referência), 

que deverão ser fixadas no tablado e receber tratamento final com 

impermeabilizante e contra desgaste. 

 

Referência de malas 

 

1.6.9. Aquisição e instalação de 01 (uma) echarpe na cor “cru”. 

1.6.10. Aquisição e instalação de 01 (um) chapéu panamá na cor “cru”. 

1.6.11. Aquisição e instalação de 02 (dois) “pinheiros/placa” em madeira 

pintados conforme imagem de referência e dimensões conforme projeto. 

 

Referência de “pinheiro/placa” 
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1.6.12. Aquisição e instalação de 50 (cinquenta) pedras de roça com 

medidas aproximadas de 0,25m x 0,20m para decoração da rótula. 

 

Referência de pedra de roça 

 

1.6.13. Aquisição e instalação de 10 (dez) arbustos de aproximadamente 

0,50m de altura. 
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Referência de arbusto 

 

1.6.14. Aquisição e instalação de 01 (um) pinheiro artificial de natal de 

4,00m de altura que deverá ser fixado no tablado de forma que o pinheiro 

fique preso e com os últimos galhos encostando no chão e aparafusado no 

tablado, decorado com 44 (quarenta e quatro) bolas de natal de 0,30m de 

diâmetro adesivada com o mapa mundi, 44 (quarenta e quatro) bolas de 

0,20m de diâmetro adesivada com o mapa mundi, as bolas natalinas terão 

como tema o globo terrestre. 44 (quarenta e quatro) laços xadrez de 0,24m x 

0,20m e 80 (oitenta) ramos de azevinho com ramos verdes. 

 

Referência pinheiro de Natal 
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Referência ramos de azevinho 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

Distribuição dos elementos na rótula 

 

1.6.15. A distribuição dos elementos e elaboração final de arranjos deverá 

ser aprovada pela decoradora Neka Pante.  

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.7. PREFEITURA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

1.7.1. Aquisição e instalação de 40 festões 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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Referência festão 

 

1.7.2. Reforma, manutenção, substituição de material 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. 

 

1.7.3. 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 tecido xadrez tipo spandex.  
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 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 em tecido xadrez. 

1.7.4. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 02 

(duas) guirlandas de 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. 

1.7.5. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo heras 

artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de 

largura para sobrepor sobre os festões nas guirlandas. 
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Referência de hera 

1.7.6. Reforma 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. 

1.7.7. Reforma 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. Quantidade para cada guirlanda. 

1.7.8. Ornamentação de cada guirlanda deverá ser com dois laços um de cada 

lado da peça. 

1.7.9. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 04 laços 

(frente e verso da guirlanda) decorativos aramados e estruturados com 

2,00m de comprimento. 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 tecido xadrez tipo spandex. 

 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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Referência de laço xadrez 

 

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

de 02 (duas) guirlandas de 2,00m 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. 

1.7.11. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo 

heras artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de 

largura para sobrepor sobre os festões nas guirlandas. 
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Referência de hera 

 

1.7.12. Reforma 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. 

1.7.13. Reforma 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. Quantidade para cada guirlanda. 

1.7.14. Ornamentação de cada guirlanda deverá ser com dois laços um de 

cada lado da peça. 

1.7.15. Reforma, manutenção, substituição de material e instalação de 04 

laços duplos decorativos aramados e estruturados com 2,00m de 

comprimento. 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 tecido xadrez tipo spandex. 

 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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OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.8. RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM AVENIDA BORGES DE 

MEDEIROS 
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1.8.1. Reforma, manutenção, pintura e instalação de uma base circular (existente) 

com medidas de 7,00m de diâmetro e 1,50m de altura. A estruturação da 

base é em ferro, de 0,70 x 0,70cm com paredes de 1,50mm em madeira de 

eucalipto de 5 x 16 para sustentação. Manter cores originais. 

 

 

 

1.8.2. Aquisição e instalação de uma vila de natal conforme projeto e imagens em 

anexo. As edificações da rótula deverão ser de chapas de mdf ultra verde 

com espessura de 1,8cm. Os vidros das janelas e portas deverão ser do tipo 

reflecta float bronze 4mm e receberão filtro difusor de luz. As janelas e portas 

que possuírem vidros deverão ser completamente estanques a luz e 

internamente pintados de preto fosco, a exceção dos vidros. Na parte 

posterior dos vidros será fixado um recorte em terciado fino em que os 

vetores serão fornecidos pela decoradora. As telhas, clapboard, tijolos e 

demais revestimentos deverão ser representados e cortados em escala e 

fixados sobrepostos a paredes bases da construção. As cores dos elementos 

da rótula deverão seguir como base as ilustrações em anexo sob a 

orientação da decoradora Neka Pante.  
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1.8.3. Aquisição e instalação de 10 (dez) figuras infantis, feitas em resina com 

acabamento porcelana, conforme imagens de referência sujeitos a 

supervisão e aprovação da decoradora Neka Pante, sendo: 

 

1.8.4. 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma de 0,90m de altura 

(pela proporção) e uma de 0,80m de altura (pela proporção) 
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1.8.5. 02 (dois) bonecos iguais de 0,60m de altura (pela proporção) 
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1.8.6. 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma de 0,90m de altura 

(pela proporção) e uma de 0,80m de altura (pela proporção) 
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1.8.7. 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma de 0,90m de altura 

(pela proporção) e uma de 0,80m de altura (pela proporção)  
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1.8.8. 02 (duas) bonecas iguais de tamanhos distintos. Uma de 0,90m de altura 

(pela proporção) e uma de 0,80m de altura (pela proporção) 

 

 

 

1.8.9. Aquisição e instalação de 02 (dois) cachorros de resina acabamento 

porcelana conforme imagens de referência e com dimensão de 0,60m, com 

cores básicas conforme imagens e definição final da decoradora Neka Pante. 
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1.8.10. Aquisição e instalação de 04 (quatro) bancos de madeira rústica com 

dimensões de 0,60m de comprimento por 0,55m de altura. 
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1.8.11. Aquisição e instalação de 04 (quatro) postes de ferro decorados com 

dimensões e cores conforme imagem de referência. 
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1.8.12. Aquisição e instalação de 04 (quatro) pinheiros artificiais de natal de 

1,70m de altura. 

 

 

1.8.13. Aquisição e instalação de 04 (quatro) pilhas de lenha que totalizem 

aproximadamente  0,70m de altura. 
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1.8.14. Aquisição e instalação de 02 (duas) guirlandas de natal com aspecto 

e dimensões conforme imagem de referência. 

 

1.8.15. Aquisição de 03 (três) caixas de correio com dimensão de 1,20m de 

altura, conforme imagem de referência. 
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1.8.16. Aquisição e instalação de 02 (duas) placas de ferro com medidas e 

detalhes conforme imagem de referência, os dizeres serão pintados a mão 

pela decoradora  Neka Pante. 

 

1.8.17. Aquisição e instalação de 01 (uma) placa de madeira com medidas e 

detalhes conforme imagem de referência, os dizeres serão pintados a mão 

pela decoradora  Neka Pante. 
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1.8.18. Aquisição e instalação de sistema de som que reproduza de hora em 

hora a batida do sino, instalado de maneira visualmente imperceptível na 

rótula. 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.9. LARGO DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO 

 

 

 

1.9.1. Aquisição e instalação de um tablado estruturado em madeira com 5,00m 

de diâmetro por 0,15m altura e assoalho de madeira com 0,03m de 

espessura. A estrutura deverá ser compatível com o peso da árvore. 

1.9.2. Aquisição e instalação de árvore de natal (“natal na árvore”) com 

dimensões de 11,00m de altura e 4,50m de diâmetro com detalhes e 

dimensões conforme imagem de referência. A árvore terá 02 (duas) portas e 
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08 (oito) janelas, distribuídas conforme projeto e com profundidade adequada 

a inclinação da árvore. As portas e janelas deverão ter sua estrutura de pinus 

elliottii e o revestimento deverá ser de guias de pinus elliottii com encaixe 

macho e fêmea com espessura de 2,5cm.  As arestas deverão receber 

acabamento de cantoneiras de pinus elliottii. Os vidros das janelas e portas 

deverão ser do tipo reflecta float bronze 4mm com filtro difusor. As janelas e 

portas que possuírem vidros deverão ser completamente estanques a luz e 

internamente pintados de preto fosco a exceção dos vidros e receberão em 

seu interior iluminação compatível. Na parte posterior dos vidros será fixado 

um recorte em terciado fino em que os vetores serão fornecidos pela 

decoradora. Todas as madeiras naturais deverão receber pintura em stain 

cor ipê, e os detalhes como espelhos do telhado e esquadrias deverão ser 

pintadas em vermelho acabamento acetinado conforme imagem ilustrativa. 

Os apliques simulando pinheiros e estrelas (vetores para corte fornecidos 

pela decoradora) serão pintados em branco com acabamento acetinado e 

sobrepostos as peças de pinus elliottii. 

1.9.3. Aquisição e instalação de 02 (duas) guirlandas de festão de 0,70 m de 

diâmetro á serem fixadas aos oitões das portas, decorados com 20 (vinte)  

bolas vermelhas de natal (cada) de 0,05m de diâmetro,  02 (dois) sinos de  

aproximadamente 0,15m de altura. 

1.9.4. Aquisição e instalação de 02 (duas) guirlandas de festão de 0,20m de 

diâmetro a serem fixadas as faces internas dos tampos das janelas, 

decoradas com 10 (dez) bolas vermelhas de natal (cada) de 0,05m de 

diâmetro,  02 (dois) sinos (cada) de  aproximadamente 0,07m de altura. 

1.9.5. Aquisição e instalação de 28 (vinte e oito) lanternas como decoração da 

árvore, pintadas de branco com acabamento acetinado. 

1.9.6. Aquisição e instalação de 30 (trinta) unidades de 1/2 bolas de natal 

vermelhas com 0,22m de diâmetro. 

1.9.7. Aquisição e instalação de 30 (trinta) unidades de 1/2 bolas de natal brancas 

com 0,22m de diâmetro. 

1.9.8. Aquisição e instalação 01 (uma) estrela de fibra com o interior iluminado 

com 0,40m de diâmetro e 0,25m de espessura na parte central. 
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Referência do “Natal na árvore” 
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Referência das portas 
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Referência das portas 
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Referência das janelas 
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Referência das janelas 

 

1.9.9. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação de 01 

(uma) rena (existente) em fibra de vidro com acabamento tipo porcelana 

medindo 3m de comprimento x 3,50m de altura com pintura na cor dourado 

com acabamento alto brilho, que será posicionada no canteiro em frente à 

Av. Borges de Medeiros. Prever limpeza ou substituição dos tecidos e peles 

dos elementos decorativos. 
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OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.10. RÓTULA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS COM RUA SÃO PEDRO 

 

 

Imagem árvore de caixas de presente 

 

1.10.1. Aquisição e instalação de um tablado estruturado em madeira com 

5,00m de diâmetro por 0,15m de altura e assoalho de madeira com 0,03m de 

espessura. A estrutura deverá ser compatível com o peso da árvore. 

1.10.2. Aquisição e instalação de 01 (uma) árvore formada por caixas de 

presente de natal conforme imagem ilustrativa. 

1.10.3. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de madeira com 

dimensões de 0,90m x 0,90m x 0,90m com pintura de fundo creme com 
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degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação “vaze” de seu interior, 

fita e 2 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.  

1.10.4. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de madeira com 

dimensões de 0,70m x 0,70m x 0,70m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação “vaze” de seu interior, 

fita e 2 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.   

1.10.5. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de madeira com 

dimensões de 0,60m x 0,60m x 0,60m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação “vaze” de seu interior, 

fita e 2 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.    

1.10.6. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de madeira com 

dimensões de 0,45m x 0,45m x 0,45m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação  “vaze” de seu interior, 

fita e 2 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.    

1.10.7. Aquisição e instalação de 06 (seis) caixas de madeira com 

dimensões de 0,35m x 0,35m x 0,35m com pintura de fundo creme com 
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degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação  “vaze” de seu interior, 

fita e 2 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados em 2 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.     

1.10.8. Aquisição e instalação de 01 (uma) caixa de madeira com 

dimensões de 0,80m x 0,50m x 0,50m com pintura de fundo creme com 

degradê nas bordas para um marrom pinhão. A caixa deverá receber 

perfurações em formato de estrelas de tamanho variável entre 0,05m e 

0,08m com filtro difusor de luz para que a iluminação  “vaze” de seu interior, 

fita e 04 laços em tecido xadrez (conforme imagem de referência) que serão 

posicionados nos 4 lados da caixa. A amostra será da pintura fornecida pela 

decoradora Neka Pante.    

1.10.9. 94 laços 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 tecido xadrez tipo spandex. Os laços deverão ser proporcionais 

aos tamanhos das caixas. 

 



 

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

209 

Referência tecido xadrez 

 

Referência de laço 

 

 

1.10.10. Aquisição e instalação de 01 (uma) estrela de fibra com aproximadamente 

0,50m de diâmetro e 0,25m de espessura no centro, para o topo da árvore que deverá 

possuir luz interna e ser fixada a caixa do topo. 

 

Referência de estrela 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.11. ROTULA AV. HORTÊNSIAS COM RUA JOÃO LEOPOLDO ROSENFELD 

 

 

 

1.11.1. 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 
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cor verde escuro. Caso a peça não esteja disponível no acervo da autarquia 

a empresa contratada deverá executar a base.  

1.11.2. 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. 

1.11.3. 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 

 Botas: na cor preto com dourado  

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.12. RÓTULA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS COM RUA SENADOR 

SALGADO FILHO 

 

 

Referência do globo 

 

 

1.12.1. Reforma, manutenção, substituição de material e pintura e 

instalação uma estrutura em formato de globo (existente) com medida de 

3,75m de diâmetro.  
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1.12.2. Aquisição e instalação de árvore seca (conforme imagem de 

referência) com dimensões aproximadas conforme projeto, e sujeita a 

aprovação da decoradora Neka Pante e que deverá ser fixada dentro do 

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

215 

1.12.3. Aquisição e instalação de 08 (oito) passarinhos de resina com as 

dimensões, aparência e pintura conforme imagens de referências e 

acabamento acetinado. Os passarinhos deverão ser fixados sobre a árvore. 
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1.12.4. Aquisição e instalação de 04 (quatro) casas de passarinho em 

madeira pintadas em vermelho acabamento acetinado e o telhado em patina 

de branco nevado, conforme medidas e imagem de referência. As casas 

deverão receber arranjos de natal com 02 galhos de azevinho e 01 pinha. 

 

 

1.12.5. Aquisição e instalação de 06 (seis) lampiões em madeira pintadas 

em stain ipê conforme medidas e imagem de referência. Os lampiões 

deverão receber arranjos de natal e lâmpadas em formato de velas, os 

arranjos terão 02 galhos de azevinho e 01 laço de fita vermelha. 

 

 



 

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

218 

 

1.12.6. Aquisição e instalação de 03 (três) esquilo de resina com 

dimensões, aparência e medidas conforme imagem de referência, o esquilo 

deverá ser fixado nos galhos. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.13. RÓTULA DA PRAÇA DAS MÃES 

 

 

 

 

1.13.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de uma árvore natalina nevada (existente), com medida de 8,00m de altura x 

5,00m de diâmetro. A peça é confeccionada em estilo rústico com nervuras 

com acabamento nevado. 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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1.13.2. Reforma, manutenção e instalação de 120 festões aramados e 

estruturados com medida de 2,70m de comprimento x 0,35m de diâmetro na 

cor verde escuro. 

 

1.13.3. Reforma, manutenção 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. 

 

  Vista frontal                             Vista lateral 
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1.13.4. Reforma, manutenção 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.  

 

1.13.5. Reforma, pintura e instalação de 08 (oito) elementos decorativos em 

formato de personagens do coral (existentes), deverão ser restaurados e 

pintados conforme cores originais. As figuras são 2 homens, 2 mulheres, 2 

meninas e 2 meninos. 
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1.13.6. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 8 bolas natalinas em 

fibra de vidro (existentes) com medida de 1,00m de diâmetro. Prever na cor 

dourada acabamento cromo e escrita Natal Luz de Gramado na cor marrom 

escuro. 
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1.13.7. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação 

de 08 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. 

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

de 1 (uma) rena modelo 01 (existente) 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 fosca 

na cor baunilha. Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço.  

 

 

                          Referência cores das renas 
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1.13.9. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação 

de 1 (uma) rena modelo 02 (existente) 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 fosca 

na cor baunilha. Prever fixação nas bases de modo que não se faça 

necessário a utilização de cabos de aço.  

 

 

Referência cores das renas 
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1.13.10. Reforma, manutenção, substituição de material, pintura e instalação 

de 2 colares decorativos (existentes) 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. 

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

de 12 laços duplos decorativos com medida de 0,30m x 0,17m x 0,08m 

(existentes). O laço deverá ter revestimento em manta acrílica de 0,03m de 

espessura e coberto por tecido xadrez tipo spandex. Prever reposição ou 

troca das peças sempre que estiverem com princípio de desbotamento, 

estiverem danificados e ou forem subtraídos da peça. 

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

de 10 caixas de presente com laço em formato quadrado com medida de 

0,80 m de altura (caixa) e 0,20m (o laço) x 0,93m largura confeccionado em 

estrutura de ferro galvanizado tipo metalon 25x25 parede 16. Os laços 

deverão ser substituídos por laços em tecido xadrez e ter revestimento em 

manta acrílica de 0,03m de espessura e coberto por tecido xadrez tipo 

spandex. Prever reposição ou troca das peças sempre que estiverem com 

princípio de desbotamento, estiverem danificados e ou forem subtraídos da 

peça. As caixas de presentes deverão ser revestidas sobre a estrutura de 

ferro com tela de viveiro na cor verde escuro.  
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Referência de tecido xadrez 

1.13.13. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 02 (duas) renas de 2,90m de altura (existentes). A pintura dos elementos 

deverá ser pintura automotiva fosca na cor baunilha com sombreamento em 

marrom fosco, conforme orientação da decoradora Neka Pante. 
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1.13.14. 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. 
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1.13.15. Para a ornamentação da luminária fazer a aquisição de: 

1.13.15.1. 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. 
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1.13.15.2. 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. 

1.13.15.3. 50 galhos artificiais tipo azevinhos para decoração das 02 

guirlandas. 

1.13.15.4. 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 tecido Xadrez 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.14. RUA GARIBALDI 

 

 

 

 

 

Modelo de referência para instalação de iluminação 
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1.14.1. Reforma, manutenção e instalação 36 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.  

 

 

1.14.2. Reforma, manutenção e instalação de 36 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 

com festão na cor verde escuro. O revestimento do festão deverá acontecer 
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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. 

1.14.3. Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação de 36 

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 tecido xadrez tipo 

spandex.  

1.14.4. 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. 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.15. RÓTULA RUA SÃO PEDRO X EUZÉBIO BALZARETTI 

 

 

 

1.15.1. 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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1.15.2. A decoração da rua São Pedro dar-se-á em três rotatórias: 

1.15.2.1. Rua São Pedro com rua Euzébio Balzaretti; 

1.15.2.2. Rua São Pedro com rua das fontes; 

1.15.2.3. Rua São Pedro com rua senador salgado filho; 

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

de 3 estruturas de árvores (existentes). Cada árvore tem o tamanho de 

3,00m de diâmetro, por 5,90m altura. A pintura das estruturas de árvores de 

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

decoração de cada peça deverá contar com: festão de 15cm de diâmetro 

cobrindo toda a estrutura, 36 meia bola dourada tamanho 30cm de diâmetro, 

30 meia bola dourada tamanho 15cm de diâmetro. 
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1.15.4. 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. 

1.15.5.  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.  

1.15.6. 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. 

1.15.7. 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. 

1.15.8. O comando elétrico das rótulas precisa individual e é de 

responsabilidade da contratada a elaboração e a manutenção. 

 

 

Obs.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.16. PRAÇA MAJOR NICOLETTI 

 

 

1.16.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 10 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

3,00m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é 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. O posicionamento dos elementos deverá ser sob a 

supervisão da decoradora Neka Pante. 
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1.16.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 10 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

2,50m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 
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elementos decorativos é 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. 

 

1.16.3. As peças decorativas tem 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. 

1.16.4. 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.  

1.16.5. 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 de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética no elemento decorativo. 
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1.16.6. 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 tinta verniz vitral de modo que a iluminação faça o efeito desejado 

durante a noite. 

 

 

 

1.16.7. Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação nas 

luminárias 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 
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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. 

1.16.8. Reforma, manutenção, substituição de materiais 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 tecido xadrez tipo spandex.  

1.16.9. As guirlandas deverão ser fixadas duas em cada luminária (lanterna) 

uma de cada lado. 

 

Referência decoração das luminárias 
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1.16.10. Reforma, manutenção, substituição de materiais e instalação da 

estrutura e da parte elétrica, de 04 (quatro) papai noéis de resina existentes, 

de + ou – 1,70m de altura, com 1 lâmpada âmbar na luminária. 

 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.17. CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

 

1.17.1. Reforma, manutenção e instalação de 4 festoes aramados com 

0,30m de diâmetro com medida de 2,40m de comprimento.  

1.17.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais 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 e de Instalação 

 

1.17.3. Aquisição e instalação de 06 laços de tecido xadrez 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 tecido xadrez tipo spandex.  

1.17.4. 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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OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.18. PÓRTICO NOVA PETRÓPOLIS 
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1.18.1. Aquisição, confecção e instalação de 8 flâmulas de chapa de folhas 

de flandres pintadas em vermelho escuro 1,50m x 0,70m, com serigrafia 

dourada, com logotipo “Natal Luz” a serem fixadas nos mastros. A arte 

deverá ser fornecida pela autora do projeto.  

1.18.2. 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 cor 

dourada, conforme imagens de referência. A aplicação final de verniz 

automotivo alto brilho para maior durabilidade das peças. 

 

Referência anjos 
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1.18.3. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação 

de 02 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 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. 

 

1.18.4. Reforma, manutenção, pintura e instalação de duas bases 

decorativas em formato oval para suporte, sustentação e para a instalação 

dos 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, é 

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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1.18.5. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de um anjo com dimensões de 3,00m de altura por 0,90m de diâmetro. As 

asas do anjo deverão ser retiradas e refeitas em outra posição, de maneira 

que respeitem o diâmetro máximo de 0,90 m. As novas asas deverão ser 

construidas em fibra de vidro com acabamento porcelana e pintadas de 

dourado. O restante do anjo deverá receber pintura  nas cores originais. 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.19. PÓRTICO VÁRZEA GRANDE 
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Referência de Guirlanda 

 

 

1.19.1. Reforma 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 

tem 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. 
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1.19.2. Aquisição e instalação de 500 ramas de folhagens trepadeiras tipo 

heras artificiais muito maleáveis medindo 2,10m de comprimento x 0,20m de 

largura para sobrepor sobre os festões nas guirlandas. 

 

Referência  Heras 

 

1.19.3. Reforma e instalação de 50 meias bolas natalinas em fibra de vidro 

com efeito porcelana medida de 0,33m de diâmetro na cor vermelho escuro 

efeito cromo. Prever modo de fixação junto a guirlanda. Quantidade para 

cada guirlanda. 

1.19.4. Reforma e instalação de 100 meia bolas natalinas em fibra de vidro 

com efeito porcelana medida de 0,20m de diâmetro na cor vermelho escuro 

efeito cromo. Quantidade para cada guirlanda. 

1.19.5. Ornamentação de cada guirlanda deverá ser com dois laços um de 

cada lado da peça. 
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Referência medidas dos laços 

 

1.19.6. Aquisição e instalação de 04 laços 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 tecido xadrez tipo spandex. 
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Referência do tecido xadrez 

 

1.19.7. 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.  

 

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

de 02 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 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. 
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Referência Estrelas 

 

 

 

 

1.19.9. 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. O Papai Noel deverá ser fixado 

por meio de sapata rasa de concreto de 1,50 m x 1,50 m x 0,15m. 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.  
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Imagem Papai Noel 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.20. AVENIDA DAS HORTÊNSIAS 

  Frente do Banco Sicoob até Rótula do Alpestre 

 

 

 

 

Referência de pinheiro 
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1.20.1. Aquisição e instalação de 09 elementos decorativos de árvores 

natalinas 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. O pinheiro deverá ser cortado em chapas de terciado de 

aproximadamente 25mm (vetores e dimensões para corte fornecidos pela 

decoradora) completamente impermeabilizados e com pintura em stain ipê 

(conforme imagem de referência). As partes translucidas do pinheiro (duas 

faces) deverão ser de chapas de acrílico leitoso com filtro difusor e deverão 

receber iluminação interna. A contratada deverá solicitar a arte do corte 

digital junto à decoradora. 

 

1.20.2. 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. 
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1.20.3. 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 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. A estrela deverá ser cortada em chapas de 

terciado de aproximadamente 50mm (vetores e dimensões para corte 

fornecidos pela decoradora) completamente impermeabilizados e com 

pintura em stain ipê (conforme imagem de referência). As partes translucidas 

do pinheiro (duas faces) deverão ser de chapas de acrílico leitoso e filtro 

difusor e deverão receber iluminação interna. A contratada deverá solicitar a 

arte do corte digital junto à decoradora.  
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                      Referência de estrela  

 

1.20.4. 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. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.21. RÓTULA DA EXPOGRAMADO 

 

 

 

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

de 08 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 e fixação da peça no canteiro 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. 

 

1.21.2. Aquisição, confecção e instalação de 4 flâmulas de chapa de folhas 

de flandres pintadas em vermelho escuro 1,50m x 0,70m, com serigrafia 

dourada, com os dizeres alternados, 2 com logotipo “Natal Luz” e 2 com 

logotipo “Gramado” a serem fixadas nos mastros, por estrutura de metal em 

“L” e ter a parte inferior recortada em “V” inverso. A arte deverá ser fornecida 

pela autora do projeto. 
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1.21.3. Aquisição e instalação de 4 mastros de 4,00 m de altura com 

adaptador de ferro para receber/fixar as flâmulas. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.22. ENTRADA 1 DA EXPOGRAMADO 

 

 

1.22.1. Aquisição e instalação de 01 base em formato retangular com 

dimensões de 3,60m x 2,00 m (tablado) em madeira para a instalação dos 

elementos decorativos anjos. A base deverá ser em madeira de pinus elliottii 

aplainado e lixado com pintura stain ipê. A contratada deverá prever a 

adequação do tablado ao desnível do piso, para fixação dos anjos. 
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1.22.2. 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. 

 

1.22.3. 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. 

 

1.22.4. É de responsabilidade da contratada prever a instalação e fixação 

dos anjos de modo que se tenha segurança, estabilidade e estética. 

1.22.5. Manutenção, pintura e instalação de 03 estrelas côncavas 

(existentes) em estrutura em aço cortem de 0,5mm   com medida de 1,50m 



 

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

263 

de diâmetro “ponta a ponta” da estrela. A pintura da estrela deverá ser em 

vermelho escuro e com acabamento verniz automotivo.  As estrelas deverão 

ser fixadas no canteiro. É de responsabilidade da contratada prever a 

instalação e fixação das estrelas no canteiro de modo que se tenha 

segurança, estabilidade e estética. 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.23. SUBIDA 2 DA EXPOGRAMADO 

 

 

 

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

de 3 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 de profundidade. É de responsabilidade da contratada prever uma 

estrutura interna da peça e fixação nos canteiros 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. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.24. EXPOGRAMADO – FESTA DA COLÔNIA 

 

 

1.24.1. Aquisição e instalação de 3 painéis de 3,84m x 1,84m de lona 

impressa com estrutura em sarrafo, solicitar arte dos painéis para a 

decoradora Aline Herrmann. 
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Referência de painéis 
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1.24.2. Reforma, substituição de material, manutenção, pintura e instalação 

de 02 (duas) guirlandas de 0,45 m(existentes), substituição dos tecidos do 

laços por tecido xadrez conforme 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 tecido xadrez tipo spandex. 

 

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

de 03 (três) guirlandas de 1,30 m (existentes), substituição dos tecidos do 

laços por tecido xadrez conforme 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 tecido xadrez tipo spandex. 

 

 

                             Referência de guirlanda 

1.24.4. Aquisição  e instalação de 01 (uma) casa de passarinho em madeira 

pintadas em vermelho acabamento acetinado e o telhado em patina de 
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branco nevado, conforme medidas e imagem de referência. As casas 

deverão receber arranjos de natal  com 02 galhos de azevinho e 01 pinha. 

 

 

 

                    Referência casa de passarinho 

 

 

1.24.5. Aquisição  e instalação de 03 (três) lampiões em madeira pintadas 

em stain ipê conforme medidas e imagem de referência. 0s lampiões  

deverão receber arranjos de natal e lâmpadas em formato de velas, os 

arranjos terão  02 galhos de azevinho e 01 laço de fita vermelha. 
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Referência lampião 

 

1.24.6. Adquirir e instalar duas peças de festão de 0,20 m nos apoios do 

telhado conforme imagem de referência medindo 5,00 m cada uma. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.25. ENTRADA 2 DA EXPOGRAMADO 

1.25.1. Manutenção, reforma, pintura e instalação de 02 (dois) quebra-nozes 

(existentes) em fibra de vidro medindo 3,50m de altura.  Prever pintura de 

todas as peças em pintura automotiva auto brilho nas cores em que as peças 

se encontram. 
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1.26. SUBIDA 2 DA EXPOGRAMADO 

 

1.26.1. Manutenção, reforma, pintura e instalação de um papai-noel 

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

pintura de toda a peça em pintura automotiva auto brilho nas cores em que a 

peça se encontra. 

1.26.2. Manutenção, reforma, pintura e instalação de uma base (existente) 

medindo 1,80m de diâmetro x 0,20m de altura com pintura automotiva cor 

marrom escuro com movimento circular lento.  

1.26.3. Aquisição e instalação de saco tipo pochete em tecido de veludo na 

cor azul escuro medindo 0,45m de altura x 0,30m de largura. Providenciar 

enchimento em fibra para dar volume. Como acabamento aquisição e 

instalação de cordão de finalização para cortinas. 
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Referência acabamento cordão 

 

1.26.4. Aquisição e instalação de 15 metros de cordão de Santo Antônio de 

20mm na cor dourado para contornar toda a cintura do papai-noel.  

 

 

 

1.26.5. Manutenção, reforma, pintura e instalação de 02 (dois) quebra-nozes 

(existentes) em fibra de vidro medindo 2,10m de altura.  Prever pintura de 

toda a peça em pintura  automotiva auto brilho nas cores em que a peça se 

encontra. 
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1.26.6. Manutenção, reforma, pintura e instalação de 02 (duas) bases de 

quebra-nozes (existentes). Prever pintura de toda a peça em pintura 

automotiva auto brilho nas cores em que a peça se encontra. 

1.26.7. Aquisição e instalação de 4,00 m de festão de 30cm para decoração 

do pergolado. 

1.26.8. Aquisição e instalação de 20 ramos de azevinho e luzes de natal 

para decoração do pergolado. 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.27. PRAÇA DA VÁRZEA GRANDE 

 

 

 

 

1.27.1. Prever junto a Gramadotur e o horto municipal de Gramado um 

ajardinamento da praça com flores na cor vermelho. A contratada deverá 
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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. 

1.27.2. Para a instalação do elemento decorativo, a contratada deverá 

prever junto aos seus responsáveis técnicos e engenheiros uma sapata rasa 

de concreto com dimensões compatíveis, o método de construção, fixação e 

estruturação interna mais adequada para que o elemento decorativo tenha 

segurança e estética por todo o período do evento.  

1.27.3. Reforma, manutenção, pintura 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 

 

1.27.4. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 05 bolas natalinas 

medindo 2,00m de diâmetro confeccionadas em fibra de vidro com efeito tipo 
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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.  

1.27.5. 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. 

1.27.6. 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 

 

 

1.27.7. 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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1.27.8. Como acabamento na parte superior das bolas cada peça receberá 

uma ornamentação em fibra de vidro em alto relevo conforme imagem 

ilustrativa. 

1.27.9. 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.  

 

1.27.10. Reforma, manutenção, pintura 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. 

1.27.11. Reforma, manutenção, pintura e instalação de 01 bengala decorativa 

com medida de 6,50m 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. 
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1.27.12. Reforma, manutenção, pintura 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. 

1.27.13. O montante de bolas e as bengalas precisam ser afixadas juntas de 

modo que se tenha o efeito desejado. 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.28. PRAÇA DO ROTARY 

 

1.28.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 05 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

3,00m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é 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. 
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1.28.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 05 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

2,50m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é 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. 

 

1.28.3. As peças decorativas tem 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. 

 

1.28.4. 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.  
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1.28.5. 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 de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética no elemento decorativo. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.29. RÓTULA DOS BOMBEIROS 

 

 

 

1.29.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 05 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

3,00m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é 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. 
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1.29.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 05 pinheiros bipartidos natalinos grandes (existentes) com medida de 

2,50m de altura. As peças são bipartidas de modo que se possa ter acesso 

para instalação elétrica e manutenção de iluminação. A confecção dos 

elementos decorativos é 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. 

 

1.29.3. As peças decorativas tem 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. 

1.29.4. 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.  

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

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



 

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

285 

e instalação da peça nos canteiros de modo que se tenha segurança, 

estabilidade e estética no elemento decorativo. 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.30. CORPO DE BOMBEIROS 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.31. COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR 

 

 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.32. BRIGADA MILITAR 

 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.33. PÓRTICO DO LAGO NEGRO 

1.33.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura nas cores 

originais e instalação de 02 quebra-nozes de 2,10 m de altura existentes. 

 

 

1.33.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 02 bases dos quebra-nozes existentes. 

1.33.3. Aquisição e instalação de 12,00 metros lineares de festão de 20cm 

nos espelhos do telhado. 

1.33.4. Aquisição e instalação de 60 ramos de azevinho. 

1.33.5. Aquisição e instalação de luzes de natal. 
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Referência azevinho 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.34. PÁTIO DO LAGO NEGRO 

1.34.1.  Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e 

instalação de bailarina existente, com medida de 2,93m de altura. 

 

 

Referência da bailarina existente 

 

1.34.2. A bailarina deverá ser repintada nas cores originais.  

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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1.35. CANTEIRO DO LAGO NEGRO 

1.35.1. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura nas cores 

originais e instalação de 02 quebra-nozes de 2,10 m de altura existentes. 

1.35.2. Reforma, manutenção, substituição de materiais, pintura e instalação 

de 02 bases dos quebra-nozes existentes. 

 

 

 Referência dos canteiros do Lago Negro 

 

OBS.: Ver detalhamento projeto de iluminação e elétrica. 
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2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. 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. 

2.2. Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento 

do serviço, esclarecendo dúvidas. 

2.3. Disponibilizar material do acervo descrito neste memorial descritivo para a 

retirada por parte da empresa contratada. 

2.4. Disponibilizar equipe técnica 24 horas para esclarecimento de dúvidas e para 

solucionar problemas durante o evento. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. A contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e 

internos considerando o peso, medidas e proporções. 

3.5. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua função, 

sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 
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3.6. 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; 

3.7. 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. 

3.8. A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR 

exigidas: 

5.8.1 ABNT NBR 5410 – instalações elétricas de baixa tensão; 

5.8.2 ABNT NBR 14039 – instalações elétricas em média tensão; 

5.8.3 NR 10 – segurança e instalações e serviços em eletricidade;  

5.8.4 NR 35 – trabalho em altura; 

5.8.5 Instruções normativas do corpo de bombeiros militar do RS; 

5.8.6 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. 

5.8 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. 

5.9 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. 

5.10 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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5.11 A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

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 CREA (Conselho de Engenharia e 

Agronomia) do Estado do Rio Grande do Sul e/ou RRT deverá ser registrado 

no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

5.12 O responsável técnico deverá emitir os documentos solicitados de 

responsabilidade técnica de acordo com as normas do órgão fiscalizador 

competente, de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental pela 

execução dos serviços. Cada documento deverá ser registrado no órgão 

fiscalizador correspondente, do Estado do Rio Grande do Sul. 

5.13 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. 

5.14 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. 

5.15 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. 

5.16 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. 

 

5.17 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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5.18 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. 

5.19 A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento. 

5.20 Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo 

da contratada. Poderá ser utilizado gradil de isolamento, fita zebrada e cones 

de trânsito. 

5.21 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. 

5.22 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.  

5.23 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.  

5.24 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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5.25 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 

6.8 Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com 

o fiscal do contrato designado para acompanhar a execução destes serviços. 

6.9 Todos os serviços, deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes da sua utilização. 

6.10 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:  

6.10.4     Rena – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

6.10.5     Anja – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

6.10.6     Bases – Praça João Leopoldo Rosenfeld 

6.10.7     Bloco de casa geminada – Vila de Natal 

6.10.8     Árvores com revestimento cônico em PS e adesivo – Av. Borges 

Parte I 

6.10.9      Renas novas mod 01 – Av. Borges Parte I 

6.10.10 Renas novas mod 02 – Av. Borges Parte I 

6.10.11 Caixa de presentes – Av. Borges Parte I 

6.10.12 Guirlandas 1,30m de diâmetro com laço de veludo vermelho – Av. 

Borges Parte I 

6.10.13 Arabescos - Rua Emilio Sorgetz 

6.10.14 Pinheiros bipartidos os dois tamanhos – Av. Borges Parte I 

6.10.15 Bola sino vazada - postes – Av. Borges Parte I 

6.10.16 Bolas decorativas e bases em fibra – Av. Borges Parte I 

6.10.17 Ponteira iluminada 4,00m – Av. Borges Parte I 

6.10.18 Pinheiro/árvore iluminada 4,50m – Av. Borges Parte I 
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6.10.19 Guirlanda 1,30m de diâmetro com laço – Av. Borges Parte I e Parte 

II 

6.10.20 Bolas sinos vazadas – Rua Coberta 

6.10.21 Quebra-nozes – Rua Coberta 

6.10.22 Renas mod 01 – Rua Pedro Benetti 

6.10.23 Renas mod 02 – Rua Pedro Benetti 

6.10.24 Renas mod 03 – Rua Pedro Benetti 

6.10.25 Base renas – Rua Pedro Benetti 

6.10.26 Bolas mod 01- 2,00m diâmetro – Praça das Mães 

6.10.27 Bolas mod 02 - 2,00m diâmetro – Praça das Mães 

6.10.28 Bengalas – Praça das Mães 

6.10.29 Conjunto de bengalas – Av. Borges Parte III 

6.10.30 Guirlanda grande – Pórticos 

6.10.31 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 Parte I 50 unid 20/09/21 

Renas com bases – Av. Borges Parte I 22 unid 20/09/21 

Caixas de Presentes - Av. Borges Parte I 33 unid 20/09/21 

Guirlandas com laços – Av. Borges Parte I 80 unid 20/09/21 

Arabescos Decorativos – Rua Emilio Sorgetz 09 unid 20/09/21 

Elemento decorativo Bola Natalina com Bailarina – 

Rótula Av. das Hortênsias x Rua Emilio Leobet 
01 unid 20/09/21 

Guirlandas com laços – Av. Borges Parte II 40 unid 20/09/21 

Bolas Sinos com laços – Av. Borges Parte II 40 unid 20/09/21 

Pinheiros fibra 3,00m de altura – Av. Borges Parte II 18 unid 20/09/21 

Pinheiros fibra 2,50m de altura – Av. Borges Parte II 18 unid 20/09/21 

Bases e Bolas Decorativas 1,15m diâmetro – Av. 

Borges Parte II 
22 unid 20/09/21 

Ponteira Luminosas – Av. Borges Parte II 13 unid 20/09/21 
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Pinheiros Luminosos – Av. Borges Parte II 30 unid 20/09/21 

Portal Tannenbaum Fest – Av. Borges Parte II 02 unid 20/09/21 

Pirâmide de Natal com decoração –  

Largo Igreja Matriz 
01 unid 20/09/21 

Anjas – Prefeitura Municipal de Gramado 02 unid 20/09/21 

Bolas Sinos – Rua Coberta  31 unid 20/09/21 

Estrelas – Rua Coberta 24 unid 20/09/21 

Letreiros - Rua Coberta  02 unid 20/09/21 

Quebra-nozes – Rua Coberta 02 unid 20/09/21 

Renas Mod 01 – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/21 

Renas Mod 02 – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/21 

Renas Mod 03 – Rua Pedro Benetti 4 unid 22/08/21 

Bases Decorativas para Renas em fibra – Rua Pedro 

Benetti  
14 unid 22/08/21 

Família de Renas – (3 renas por família) - Rua Pedro 

Benetti (existentes)  
02 conj. 22/08/21 

Bases decorativas para famílias de renas 6 unid 22/08/21 

Módulo cercado – Rua Pedro Benetti 150 unid 30/09/21 

Guirlandas com laços – Av. Borges Parte III 62 unid 30/09/21 

Bengalas Luminosas – Av. Borges Parte III 40 unid 20/09/21 

Rótula principal com todos os elementos – Av. 

Borges de Medeiros x Av. Borges de Medeiros 
01 unid 30/09/21 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 01 unid 30/09/21 

Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 01 unid 30/09/21 

Bolas Decorativas Mod 01 medida 2,00m diâmetro – 

Praça das Mães 
5 unid 30/09/21 

Bolas Decorativas Mod 02 medida 2,00m diâmetro – 

Praça das Mães 
5 unid 30/09/21 

Bengala Decorativa medida 7,00m altura – 

Praça das Mães 
01 unid 30/09/21 

Bengala Decorativa medida 6,50m altura –  01 unid 30/09/21 
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Praça das Mães 

Bengala Decorativa medida 6,00m altura – Praça das 

Mães 
01 unid 30/09/21 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador 

Salgado Filho 
01 unid 30/09/21 

Base e Papai Noel medida 3,00m de altura – Subida 

da ExpoGramado 
01 unid 30/09/21 

Guirlandas decorativas medida 3,20m – Pórtico 

Várzea Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
04 unid 30/09/21 

Guirlandas decorativas medida 2,50m – Pórtico 

Várzea Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
04 unid 30/09/21 

Pinheiro Fibra medida 3,00m – Pórtico Várzea 

Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
02 unid 20/09/21 

Pinheiro Fibra medida 2,50m – Pórtico Várzea 

Grande e Pórtico Nova Petrópolis 
02 unid 20/09/21 

Base e Pinheiro Natalino - Praça Várzea Grande 01 unid 30/09/21 

Árvores Luminosas - Rua São Pedro 03 unid 20/09/21 

Arabescos – Rua Garibaldi 44 unid 20/09/21 

Árvores Luminosas medida 3,00m – Av. das 

Hortênsias 
9 unid 20/09/21 

Árvores Luminosas medida 2,50m – Av. das 

Hortênsias 
18 unid 20/09/21 

Estrelas Luminosas medida 3,00m diâmetro – 

 Av. das Hortênsias 
11 unid 20/09/21 

Estrelas Luminosas medida 2,50m diâmetro –  

Av. das Hortênsias 
22 unid 20/09/21 

Praça Rotary – Iluminação 01 unid 15/10/21 

Corpo de Bombeiros – Iluminação 01 unid 15/10/21 

Comando Rodoviário Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/21 

Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/21 
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8 A decoração e iluminação deverá ser instalada a partir do dia 05 de outubro de 

2021 e totalmente finalizada até 22 de outubro de 2021. 

Descrição Quantidade Data 

Anjo de flores (existente) – Rótula Joaquina Rita Bier 01 unid 20/09/21 

Renas com bases(existente) – Praça João Rosenfeld 12 unid 20/09/21 

Caixas de Presentes(existentes) - Praça João 

Rosenfeld 
11 unid 20/09/21 

Pinheiro cônico (existentes) – Praça João Rosenfeld 12 unid 20/09/21 

Querubins e anjos(existentes) – Rua Emilio Sorgetz 16 unid 20/09/21 

Carrossel (existente) – Rótula Av. Borges x Rua 

Emilio Sorgetz 
01 unid 20/09/21 

Árvore de brinquedos – Av. Borges de Medeiros 01 unid 20/09/21 

Árvores de lenha – Av. Borges de Medeiros 13 unid 20/09/21 

Caixas de Presentes(existentes) – Av. Borges  07 unid 20/09/21 

Pinheiros cônicos(existentes) – Av. Borges  20 unid 20/09/21 

Renas  (existentes) – Av. Borges  10 unid 20/09/21 

Guirlandas (existentes) – Av. Borges  64 unid 20/09/21 

Lanternas postes – Av. Borges  40 unid 20/09/21 

Bolas de Natal (existentes) – Av. Borges  14 unid 20/09/21 

Lanternas decoradas –  Av. Borges 24 unid 20/09/21 

Guirlandas (existentes) – Prefeitura Municipal de 

Gramado 
04 unid 20/09/21 

Bolas Sinos (existentes) – Rua Coberta  24 unid 20/09/21 

Estrelas (existentes) – Rua Coberta 24 unid 20/09/21 

Letreiros(existentes) - Rua Coberta  02 unid 20/09/21 

Quebra-nozes(existentes) – Rua Coberta 02 unid 20/09/21 

Renas Mod 01(existentes) – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/21 

Renas Mod 02 (existentes) – Rua Pedro Benetti 5 unid 22/08/21 

Renas Mod 03 (existentes) – Rua Pedro Benetti 4 unid 22/08/21 

Bases Decorativas para Renas em fibra (existentes)– 

Rua Pedro Benetti  
14 unid 22/08/21 
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Família de Renas – (3 renas por família) - Rua Pedro 

Benetti (existentes)  
02 conj. 22/08/21 

Bases decorativas para famílias de renas (existentes) 6 unid 22/08/21 

Módulo cercado – Rua Pedro Benetti(existentes) 150 unid 30/09/21 

Guirlandas com laços – Av. Borges (existentes) 62 unid 30/09/21 

Bengalas Luminosas – Av. Borges (existentes) 40 unid 20/09/21 

Rótula principal com todos os elementos – Av. 

Borges de Medeiros x Av. das Hortênsias 
01 unid 30/09/21 

Rotula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi 01 unid 30/09/21 

Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 01 unid 30/09/21 

Bolas Decorativas Mod 01 medida 2,00m diâmetro – 

Praça da Várzea (existentes) 
5 unid 30/09/21 

Bolas Decorativas Mod 02 medida 2,00m diâmetro – 

Praça da Várzea(existentes) 
5 unid 30/09/21 

Bengala Decorativa medida 7,00m altura – 

Praça da Várzea(existentes) 
01 unid 30/09/21 

Bengala Decorativa medida 6,50m altura –  

Praça da Várzea(existentes) 
01 unid 30/09/21 

Bengala Decorativa medida 6,00m altura – Praça da 

Várzea(existentes) 
01 unid 30/09/21 

Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador 

Salgado Filho 
01 unid 30/09/21 

Anjos – Subida da ExpoGramado 02 unid 30/09/21 

Estrelas,Guirlandas e Papai Noel – Pórtico Várzea 

Grande  
05 unid 30/09/21 

Flamulas e Anjos- Pórtico Nova Petrópolis 10 unid 30/09/21 

Estrelas Grandes – Entrada ExpoGramado 03 unid 20/09/21 

Pinheiro Bipartidos – Rótula Bombeiros 10 unid 20/09/21 

Pinheiros iluminados- Rótula ExpoGramado 01 unid 30/09/21 

Árvores Luminosas - Rua São Pedro 03 unid 20/09/21 

Arabescos – Rua Garibaldi 44 unid 20/09/21 
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Árvores madeira medida 3,00m – Av. das Hortênsias 9 unid 20/09/21 

Árvores Luminosas medida 2,50m – Av. das 

Hortênsias 
18 unid 20/09/21 

Estrelas madeira medida 3,00m diâmetro – 

 Av. das Hortênsias 
11 unid 20/09/21 

Estrelas Luminosas medida 2,50m diâmetro –  

Av. das Hortênsias 
22 unid 20/09/21 

Praça Rotary – Iluminação e pinheiros bipartidos 11 unid 15/10/21 

Corpo de Bombeiros – Iluminação 01 unid 15/10/21 

Comando Rodoviário Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/21 

Brigada Militar – Iluminação 01 unid 15/10/21 

 

8.1  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. 

 

8.2  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. 

 

8.3  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. 

 

8.4  Os itens a serem entregues na entrega final deverão estar identificados 

por localidade para facilitar a conferência das quantidades. 
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8.5  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. 

 

8.6  O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

   Responsáveis pela elaboração deste memorial descritivo: 

   Neka Pante e Aline Herrmann 

 

 

 


