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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2021 
ANEXO 06 

PROJETO BÁSICO 
1. OBJETO: 

1.1. O presente projeto básico consiste na descrição de elementos necessários para 

realização de licitação a fim de contratar empresa para prestação de serviços de 

confecção, ajustes, manutenção e reforma de adereços e elementos de 

composição para o espetáculo “Grande Desfile de Natal – Celebrando 

Tradições”, integrante da programação do evento Natal Luz de Gramado, 36ª 

edição, a se realizar de 28/10/2021 a 30/01/2022, na cidade de Gramado – RS. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur é responsável pela realização dos 

principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal Luz de Gramado, 

que, nesta edição, completa 36 anos. Os eventos no município de Gramado 

fomentam o turismo durante os períodos em que acontecem, destacando-se na 

importância do setor turístico na cidade. Na programação do Natal Luz, realizam-

se três principais espetáculos, sendo um deles o espetáculo “Grande Desfile de 

Natal – Celebrando Tradições”, que acontece no Centro de Eventos 

Expogramado. Para a perfeita realização deste evento é necessária contratação 

de empresa especializada para realização de confecção e manutenção de 

adereços utilizados neste espetáculo.  

 
3. DOS SERVIÇOS: 

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

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

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

acompanhamento dos elementos, nos espetáculos; 
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3.2. A colocação de matérias e/ou instalação, deverão seguir as indicações e 

procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 

4.2. Permitir livre acesso da Contratada nos locais indicados para a prestação de 

serviços; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
5.1. Prestar os serviços de confecção e manutenção de adereços e elementos de 

composição para o espetáculo “Grande Desfile de Natal – Celebrando 

Tradições”, integrante do evento, Natal Luz de Gramado 36ª edição, devendo 

consultar a Gramadotur e a Direção Artística do evento para aprovação dos 

serviços; 

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

inclusive transporte dos materiais confeccionados ao local indicado; 

5.3. Responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para execução 

dos serviços descritos neste Projeto Básico; 

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

projeto básico; 

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

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

manutenção para o Grande Desfile de Natal;  

5.6. A contratada deverá ter no mínimo uma pessoa (01) acompanhando os ensaios 

de final de semana no mês de setembro e outubro. Deverá fornecer para a 

equipe coreográfica materiais necessários para os ensaios. Os materiais 

fornecidos podem ser os que serão utilizados no desfile ou similares. 

5.7. Coordenar todas as equipes ao fiel cumprimento deste Projeto; 
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5.8. Responsabilizar-se pelo zelo de todo patrimônio público utilizado na execução; 

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

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

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

quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Projeto Básico; 

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

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

bem-estar geral e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos nesta 

produção, repudiando atos de agressão física e moral e se necessário afastando 

os elementos que os provocaram. 

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

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

de Gramado, 36ª edição.  

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

separadamente até 30 dias após o evento. 

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

pela contratante; devidamente higienizados e embalados. Assim preservando o 

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

 
6. ETAPAS DOS SERVIÇOS: 

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

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

realizando as adequações necessárias solicitadas, sem quaisquer ônus 

adicionais; 

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

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

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

onde não constitui criação intelectual nova e sim transformação da obra original, 
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com base na Lei Federal n. 9.610/98, Constituição Estadual, art. 7, XI e Lei 

Orgânica do Município, art. 101 e ss. 

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

encerrando-se em 12 de fevereiro de 2022, após o qual será rescindido 

automaticamente sem necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial. 

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

máxima fixada para 10 de outubro de 2021. 

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

 
 
Responsável pela elaboração deste projeto básico: Fabrício Gomes 
Responsável pela revisão deste projeto básico: Flávia Rejane Dolabela Martins 
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7. APENDICE 1 - Descritivos Desfile 2021 
 

7.1. Lanternas de tela aramada 
Quantidade: 20 (vinte)  
7.1.1. Reforma:  
Retirar vidros e material elétrico existente no adereço cenográfico. Todo o material 
retirado sem avaria.  O material deve ser catalogado e entregue para o fiscal do 
contrato. 
Deverá ser acoplado à lanterna, vela cenográfica de led de 8cm de altura. 
7.1.2. Iluminação:  
Material: Vela led. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria.  
Prever no mínimo 2 (duas) substituições, caso necessárias.  
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7.2. Lanternas  
Quantidade: 15 (quinze)  
7.2.1. Reforma:  
Prever restauro na estrutura metálica. Limpeza, retirada de aplicações e higienização 
do material cenográfico. A lanterna deve ter pintura automotiva na cor ouro velho.  
Deverá ser acoplado à lanterna, vela cenográfica de led de 8cm de altura. 
7.2.2. Iluminação:  
Material: Vela led. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.3. Homens vela 
Quantidade: 5 (cinco) 
7.3.1. Confecção: 
Adereço de mão: 
Cajado de metal com haste de 90cm com pintura automotiva na cor ouro. Aplique: 
suporte de metal para acoplar vela eletrônica. Gravatas confeccionadas em chapas 
de metal galvanizado com pintura automotiva branca perolada com acabamento de 
sombreado ouro. Pingentes de seda fixados em cordão de são Francisco.  
Asas: Utilização de acervo existente. Prever restauração e as adaptações 
necessárias.  
7.3.2. Iluminação:  
Material: Vela led nos adereços conforme ilustração. 
Fita led branco quente 3528. Contornando o detalhe atrás da vela do cajado. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.4. Anjos miranetes 
Quantidade: 7 (sete) 
7.4.1. Confecção: 
Cabeça: Tiara de plástico com forração de fita de cetim. Estrutura de arame fixada à 
tiara, revestida por miçanga e acabamento com pingentes de plástico fixados em pé. 
A tiara deve ter elástico para a fixação na cabeça. 

                 

 
                                                                                                                     

IMAGEM ILUSTRATIVA 
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7.5. Asas / Anjos miranetes 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.5.1. Reforma: 
Adereço cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Prever restauro da estrutura metálica, pintura e glitterização. Prever troca da espuma 
e tecido da mochila. 
7.5.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao redor da borda da asa. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.6. Sacerdotisa da luz 
Quantidade: 6 (seis)  
7.6.1. Confecção:  
Cabeça: Tiara de plástico com forração de fita de cetim. Estrutura de arame fixada à 
tiara, revestida com pintura dourada e aplicação de pérola na extremidade. Aplicação 
de arranjo de flores de tecido douradas pé. Véu de crepe dourado. A tiara deve ter 
elástico para a fixação na cabeça. 
 

         

 
IMAGEM ILUSTRATIVA 
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7.7. Maria 
Quantidade: 1 (um) 
7.7.1. Reforma:  
Adereço cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

 

 
 
 
 

7.8. Asas de anjo 
Quantidade: 8 (oito) 
7.8.1. Reforma:  
Adereço cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Prever troca das penas e acabamentos de tecido. 
7.8.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao longo da envergadura da asa. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.9. Rei Mago 1 
Quantidade: 1 (um) 
7.9.1. Reforma: 
Adereço de cabeça cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários.  
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7.10.  Rei Mago 2 
Quantidade: 1 (um)  
7.10.1. Reforma: 
Adereço de cabeça cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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7.11.  Rei Mago 3 
Quantidade: 1 (um) 
7.11.1. Reforma: 
Adereço de cabeça cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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7.12.  Adereço de mão / Reis magos 
Quantidade: 3 (três)  
7.12.1. Reforma: 
Adereços cedidos pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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7.13.  Cajados / Pastores 
Quantidade: 9 (nove)  
7.13.1. Confecção e restauro: 
Restaurar 6 (seis) cajados (pintura) cedidos pelo contratante e confeccionar mais 3 
(três) cajados iguais aos existentes.  
7.13.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a voluta metálica. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.14. Ramos / Pastoras 
Quantidade: 12 (doze) 
7.14.1. Confecção:  
Confeccionar ramo em estrutura metálica de 1m e 10 cm de comprimento. A estrutura 
das folhas deverá ser de espuma fina forrada de malha cirrê dourada. Todo elemento 
cenográfico deverá receber pintura automotiva ouro velho. 
7.14.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao longo do cabo do ramo. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.15.  Contador de história esplendor 
Quantidade: 6 (seis) 
7.15.1. Confecção: 
Adereço: esplendor: Mochila de metal forrada de espuma com acabamento de veludo 
com elastano.  Nas laterais da mochila, devem sair hastes de metal de 60 cm de 
comprimento cada, que deverão ser pintadas de tinta automotiva dourada. Fixadas às 
hastes, pergaminhos confeccionados com couro. Textos feitos com pirografo, (o texto 
será fornecido pela direção artística). 
 
7.15.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a borda dos pergaminhos. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias. 
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7.16.  Cavalheiro 
Quantidade: 3 (três)  
7.16.1. Confecção: 
Cabeça: Chapéu cartola copa alta, modelo clássico de feltro estruturada, forrada de 
tecido de algodão com estampa de grafia. Faixa pregueada de tafetá. 
7.16.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a borda da fita de tafetá. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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IMAGENS DE REFERENCIAS 

 
 
7.17. Sombrinha / Dama antiga 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.17.1. Aquisição:  
Aquisição de 4(quatro) sombrinhas de renda branca de 60cm de diâmetro (tamanho 
padrão adulto) com cabo de madeira. 
 

 
IMAGEM ILUSTRATIVA 
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7.18. Espanador / Arrumadeira 
Quantidade: 6 (seis) 
7.18.1. Confecção: 
Confeccionar espanador cenográfico: haste de metal de 60cm de comprimento com 
aplicação de plumas de 20 (vinte) plumas brancas de 40cm de comprimento na 
extremidade. 
Detalhe de laço de veludo com elastano estruturado com fibra sintética e poinsétia de 
veludo. O detalhe do arranjo deve ser feito na frente e no verso do objeto cenográfico. 
Acabamento de bola natal de acrílico na parte inferior. 
7.18.2. Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao longo da haste metálica.  
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.19. Pai 
Quantidade: 1 (um) 
7.19.1. Confecção: 
Cabeça: cartola de feltro estruturada. Faixa pregueada de tafetá. 

 

      
 

IMAGENS DE REFERENCIA 
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7.20.  Empurrador vitoriano / Doces enfeites / Noel 
Quantidade: 30 (trinta) 
7.20.1. Confecção: 
Confecção de touca listrada de veludo com elastano forrada de failete. A touca deverá 
ter 30cm de comprimento com pompom e barra de pele sintética com fio longo 
acetinado. Elástico para a fixação a cabeça. 
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7.21. Espelho de mão / Boneca chão 
Quantidade: 6 (seis) 
7.21.1 Confecção:  
O objeto cenográfico esculpido em isopor fibrado com pintura artística automotiva com 
60cm de altura. O cabo deve medir 30cm comprimento e 5 cm de diâmetro. A parte 
oval superior deve medir 30cm de altura por 22cm de largura. Deve ser aplicado 
acetato espelhado ao objeto. Aplicações de arranjos de flores de tecido e laço de 
veludo com elastano com enchimento de fibra sintética. 
7.21.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor do acetato espelhado. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.22  Puppets Ratos 
Quantidade: 05 (cinco)  
7.22.1 Confecção:  
7.22.1.1 Cabeça de rato confeccionada em espuma sintética, aramada, e 

estruturada com densidades variadas, com forração em tecido de microfibra 
(fleece), na cor cinza. Detalhes em pintura artística aerografada, 
sombreamentos e maquiagem, utilizando as cores branca, preta, cinza e 
rosa. Detalhes em pele sintética/pelúcia de pelo longo na cor cinza. A 
abertura para visibilidade deverá ser feita onde é o posicionamento da altura 
dos olhos do puppet, e deverá ter acabamento em tela fina, possibilitando a 
visão. Estrutura interna: para a fixação do adereço à cabeça do desfilante 
deverá ser acoplado a estrutura arame/ espuma, um capacete/ coquinho, 
especifico para patinação ou para ciclismo.   

7.22.1.2 Confeccionar touca ninja em lycra na cor cinza. 
Cartola de espuma aramada forrada com tecido brocado de algodão e faixa de tafetá. 
Confeccionar em estrutura aramada, acolchoada de espuma e forrada com algodão 
cru, mochila de sustentação para a fixação da cabeça do puppet ao corpo do artista. 
O fechamento/ presilhas, deverão ser confeccionadas em velcro de 5cm de largura. 
7.22.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor da faixa verde de tafetá da cartola. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.23  Puppets Lenhadores 
Quantidade: 04 (quatro)  
7.23.1 Reforma:  
Quatro puppets (urso pardo, gato, urso panda, cachorro) cedidos pelo contratante. 
Deve ser feita higienização/ lavagem assim como todo e qualquer restauro necessário 
para o bom uso do material existente. Deverão ser refeitos os sapatos. 
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.24  Roupa / Puppets Lenhadores 
Quantidade: 04 (quatro) 
7.24.1 Confecção: 
7.24.1.1 Cabeça: Touca de tricô com pompom de lã. A touca deve ter forro de 

algodão e enchimento de fibra sintética. A gaita da touca deve ser colada a 
um cilindro de espuma aramada e fixada à cabeça do puppet. 

7.24.1.2 Parte superior: camisa tecido de algodão com padrão xadrez natalino. A 
camisa deve ser forrada de tecido de algodão cru e ter fechamento de 
botões de acrílico. Vista da camisa e detalhe da manga de veludo com 
elastano 

7.24.1.3 Parte inferior: Jardineira de veludo com elastano. Toda jardineira deve ser 
forrada de tecido de algodão cru. Bolso e barras de tecido de algodão com 
padrão xadrez natalino. O bolso deve ser pespontado e ter detalhe de 
veludo com elastano na borda. Aplicações de arvores de natal de veludo 
com acabamento em galão metalizado. 
 

7.24.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor da barra da touca e na borda da barra 
verde do detalhe do macacão 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador 
Circuito de proteção BMS 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.25 Motorista trem 
Quantidade: 01 (um) 
7.25.1 Confecção:  
Touca ninja de tecido suplex com pescoço e pala sobreposta ao ombro.  
Chapéu longo de espuma aramada forrado com veludo com elastano e aba de courino 
com acabamento de galão metalizado, cordão de são Francisco e botões metalizados. 
Na parte superior do chapéu aplicação de festão aramado e meia bolas de isopor 
forradas de tecido dourado. 
7.25.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor da aplicação de festão na borda do 
chapéu 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador 
Circuito de proteção BMS 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.26  Colher de pau / Camponesas doces 
Quantidade: 6 (seis) 
7.26.1 Confecção: 
Confeccionar colheres cenografia de escultura de fibra de 1m e 20cm de comprimento. 
O diâmetro do cabo deverá ter 8cm e a boca da colher deverá ter 45cm de altura por 
35cm de largura. O adereço deverá ter acabamento em pintura artística com 
sombreamento por aerógrafo imitando madeira. 
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7.27  Cabeça confeiteiro bandejas 
Quantidade: 5 (cinco)  
7.27.1 Confecção: 
Chapéu estilizado de confeiteiro: A parte inferior do chapéu (cilíndrica) deve ser 
confeccionada em tecido de algodão listrado com barra de veludo com elastano 
vermelha e aplicação de arvore de natal de veludo com elastano com acabamento de 
viés dourado toda parte inferior do chapéu deve ser entretelada com algodão cru e 
forrada de tecido de algodão. A parte superior deve de confeccionada de tafetá com 
elastano e ter enchimento de fibra sintética. Aplicação de meia bola de isopor forrada 
com veludo com elastano. Elástico para a fixação. 

 
 

 
 



                     
 

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

7.28  Sapato Puppets / Confeiteiros 
Quantidade: 5 (cinco) pares 
7.28.1 Confecção: 
Confecção de cinco pares de sapatos de puppets com espuma sintética aramada com 
sol de borracha revestido com veludo com elastano.  
Aplicação de ilhoses de metal para uso de cadarço confeccionado com cordão de são 
Francisco verde. Detalhe de pele sintética na borda. Na parte interna, deverá conter 
tiras de velcro para fixação aos pés do artista. 
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7.29 Haste de doces 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.29.1 Confecção: 
Adereço confeccionado usando cano de PVC de 5cm de diâmetro e 1m e 50cm de 
comprimento. O cano deve ser encapado com veludo e fitado, conforme ilustração 
com fita de gorgurão de 3cm de largura. Deve ser fixado à haste, adereço de doces. 
Os doces deverão ser confeccionados de espuma aramada revestidos por placa de 
EVA de 1cm de largura nas cores propostas na ilustração.  
7.29.1.1 Primeiro doce: Prato de acrílico de 40cm de diâmetro. Bolo de 35cm de 

diâmetro e 25cm de altura. 
7.29.1.2 Segundo doce: Pelotine confeccionado em tecido vinílico aramado 

pregueado. Bolo de 28cm de diâmetro e 21cm de altura. 
7.29.1.3 Terceiro doce: Prato de acrílico de 21cm de diâmetro e 18cm de altura. 
7.29.1.4 Sorvete: 15cm de altura. 
Os confeitos deverão ser confeccionados em bolas de isopor com pintura 
emborrachada. 
Bengalas e pirulitos confeccionados em espuma. 
O adereço deverá ter acabamento em pintura artística com sombreamento por 
aerógrafo. 
7.29.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor do prato de acrílico vermelho 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.30 Balde / Confeiteiro chef 
Quantidade: 2 (dois) 
7.30.1 Aquisição:  
Aquisição de 2 (dois) sombrinhas de renda branca de 60cm de diâmetro com cabo 
de madeira. 
OBS: Prever aquisição de 70 (setenta) pacotes de 1kg de farinha de trigo. 
7.30.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Na borda do balde. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.31  Puppet Cupcake  
Quantidade: 1 (um)  
7.31.1 Reforma:  
Prever restauros e higienização necessárias. Prever restauro na pintura dos confeitos. 
Guiterizar confeitos nas cores utilizadas no adereço. Substituir a malha suplex 
amarela pelotine por plástico vinílico amarelo. Restaurar o acabamento de galão 
metalizado. 
Substituir a alça de sustentação laranja por alça de de algodão cru forrada de malha 
cirrê dourada. 
7.31.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Nas arestas do pelotine. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.32 Cabeça / Puppet Cupcake  
Quantidade: 1 (um)  
7.32.1 Confecção:  
Casquete de espuma aramada forrada com veludo com elastano. Aplicação de 
confeitos de espuma com acabamento de pintura emborrachada. Deve ter elástico 
para a fixação na cabeça do artista.  
Confeccionar touca de malha cirrê dourada com pescoço alongado, acabando em 
uma pala. A touca deverá ter fechamento de zíper na parte inferior. 
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7.33  Puppets / Tortas maça e framboesa 
Quantidade: 2 (dois)  
7.33.1 Reforma:  
Puppets cedidos pelo contratante. 
Deve ser feita higienização/ lavagem assim como todo e qualquer restauro da pintura 
artística e substituição dos materiais que apresentarem alguma avaria. 
7.33.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao redor da borda da torta. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
 
 
 

 
 



                     
 

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

 

 

 



                     
 

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

7.34  Puppet / Torta Cereja 
Quantidade: 1 (um)  
7.34.1 Reforma:  
Prever restauros e higienização necessárias. Substituir os confeitos (lascas de 
chocolate) de cor rosa por confeitos de mesmo material (EVA) vermelho e glitterizar 
os mesmos de glitter vermelho. Substituir a malha suplex rosa da bandeja por plástico 
vinílico branco. 
Substituir a alça de sustentação rosa por alça de mesmo material vermelha. 
7.34.2 Iluminação: 
Material: Fita led branco quente 3528. Ao reder da bandeja. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.35  Cabeça / Puppet Torta Cereja 
Quantidade: 1 (um) 
7.35.1 Confecção: 
Casquete de espuma aramada forrada com veludo com elastano. A casquete deverá 
ter sobreposta a estrutura uma escultura de espuma alusiva a uma cereja.  A cereja 
terá acabamento de pintura emborrachada e gliterizada, conforme cereja da torta 
puppet correspondente. Deve ter elástico para a fixação na cabeça do artista.  
Confeccionar touca de veludo com elastano vermelho com pescoço alongado, 
acabando em uma pala. A touca deverá ter fechamento de zíper na parte inferior. 
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7.36  Puppets Bolachas 
Quantidade: 6 (seis) 
7.36.1 Confecção: 
Confeccionar 6 (seis) puppets bolachas de 1,80M de altura, obedecendo as 
proporções da imagem ilustrativa. Espuma aramada com forração de tecido. O tecido 
utilizado para a forração do corpo deverá ser Velboa. O fechamento do puppets deve 
ser colocado na parte das costas e deve ser feito através de velcro. As decorações da 
borda e demais apliques como confeito, laço, nariz, olhos, deverão ser confeccionados 
em espuma e ter acabamento de forração de tecido de veludo com elastano. 
Calçado: Fornecer 6 (seis) sapatos de dança de couro na cor marrom. Fornecer 6 
(seis) meias tipo soquete na cor marrom. 
 
7.36.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao redor da borda da bolacha e gravata 
conforme ilustração. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.37  Pinheiros / Lenhadores 
Quantidade: 17 (dezessete)  
7.37.1 Confecção:  
Confecção de 17 (dezessete) pinheiros de 1,5m de altura por 1m de festão em cor 
verde. 
OBS: As estruturas de festão deverão ser nevadas. 
7.37.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Ao longo de todas as hastes centrais dos 
pinheiros. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.38  Adereço de mão / Mestre esquimó 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.38.1 Reforma:  
Adereços cedidos pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Prever pintura na mesma cor e aplicação de glitter. 
7.38.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando o detalhe de floco de neve. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. 
Prever no mínimo 2 (duas) substituições, caso necessárias.  
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7.39  Luvas / Criança esquimó 
Quantidade: 16 (dezesseis) pares 
7.39.1 Confecção:  
Par de luvas de espuma forrada com malha suplex de 30cm de altura. Barra de pele 
sintética de fio longo. 
Touca de tricot de lã grossa com pompom de lã com enchimento de fibra sintética. 
Olhos de botão de acrílico de 4cm de diâmetro. Nariz de cenoura confeccionado em 
tecido de algodão com enchimento de fibra sintética. Aplicação de “boca” 
confeccionada em feltro. 
7.39.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a estrutura da luva. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.40  Estandarte de neve 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.40.1 Confecção e Reforma:  
Adereço de metal existente, cedido pelo contratante. Deve ser pintado de branco, com 
tinta automotiva e depois gliterizado. Prever restauros de solda na estrutura. 
Bandeira: Deverá ser confeccionada em veludo com elastano, entretelado com 
algodão cru e nylon acoplado. A flamula deve ter frente e verso iguais. As aplicações 
de floco de neve são executadas com galão metalizado prata. No centro de cada floco 
deverá ser costurado pedra de acrílico transparente. Na barra da flamula aplicação de 
galão metalizado prata e franja de seda de 10cm de largura. Medida bandeira 1m de 
altura, 65cm de largura 
7.40.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando as bordas da flamula. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.41 Soldado trompete 
Quantidade: 4 (quatro)  
7.41.1 Reforma:  
Adereços cedidos pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Pintar a estrutura com tinta prata e glitterizar com material nacarado. 
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7.42  Cabeça / Soldado trompete 
Quantidade: 4 (quatro)  
7.42.1 Confecção: 
Cabeça: Barretina aramada com base de cartão paraná, forrada com veludo com 
elastano. Detalhe frontal de tecido brocado com botões metalizados ligados por 
cordão de São Francisco. Aba de courino com estrutura rígida. Finalização de galão 
metalizado. Peruca branca com penteado ao estilo do século XVII. 
7.42.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando os detalhes de galão metalizado 
da barretina. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.43  Homem valsa 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.43.1 Confecção: 
 Cabeça: cartola de feltro estruturada. Faixa pregueada de tafetá. 
 
7.43.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a aplicação de faixa de tafetá da 
cartola. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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IMAGEM DE REFERENCIA  

 
 
 
 
 
 

7.44  Cabeças e asas Corujas 
Quantidade: 12 (doze) 
7.44.1 Reforma:  
Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Prever reposição de penas e plumas bem como reposição de bastão e extensor das 
asas. 
7.44.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao longo da envergadura das asas. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.45 Puppets Bonecos de neve 
Quantidade: 05 (cinco) 
7.45.1 Reforma:  
Puppets cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Deve ser feita higienização/ lavagem assim como todo e qualquer restauro necessário 
para o bom uso do material existente. Deverão ser refeitos os sapatos e luvas. 
OBS: Trocar a cor do acabamento da manta por veludo com elastano azul. Trocar a 
cor da cartola, forração de veludo com elastano preto e faixa de tafetá azul. 
 
7.45.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao redor da borda da cartola. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.46  Cabeça / Soldado cavalinho 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.46.1 Confecção: 
Cabeça: Chapéu militar napoleônico confeccionado a partir de chapéu de palha 
aramado, forrado com veludo. Na extremidade do chapéu deve ser aplicada uma faixa 
de veludo vermelho finalizado por galão metalizado. Aplique de espuma forrado de 
tafetá ouro com detalhe de pedra de acrílico. Esse aplique é responsável por fixar a 
pluma. 
7.46.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao redor da borda do chapéu. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias. 
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7.47  Espada / Soldado cavalinho 
Quantidade: 4 (quatro) 
7.47.1 Confecção:  
Confeccionar 4 espadas de madeira de 40cm. 
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7.48  Puppets Soldados 
Quantidade: 19 (dezenove)  
7.48.1 Reforma:  
Refazer bases de madeira da sola das botas. Refazer a estrutura de espuma e tecido 
da bota. 
Prever pintura artística para a padronização do rosto dos puppets. Prever restauro da 
pintura e fibragem. Prever reparos de acolchoamento da estrutura interna de proteção. 
Prever a confecção de luvas novas. Prever troca das franjas de seda das ombreiras. 
7.48.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Iluminar o entorno do detalhe central da 
barretina e peito. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.49 Puppets Papai Noel 
Quantidade: 04 (quatro)  
7.49.1 Confecção e Reforma:  
Puppets cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Deve ser feita higienização/ lavagem assim como todo e qualquer restauro necessário 
na estrutura para o bom uso do material existente. Deverão ser refeitos os sapatos. 
OBS: Substituir os confeitos por pacotes de presentes confeccionados de espuma, 
forrados com tecidos de padrão natalino com acabamento de laços de fita de veludo 
de decoração. 
As medidas dos pacotes de presente deverão ser proporcionais às medidas das 
aplicações retiradas, porem a altura máxima de cada pacote não poderá ultrapassar 
4cm.  
 
7.49.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando a borda de pele do casaco, punhos 
e touca. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.50  Cabeças / Renas do carro 
Quantidade: 8 (oito) 
7.50.1 Confecção:  
Cartola confeccionada em espuma aramada e forrada com veludo com elastano e 
faixa de tafetá. Acabamento de galão metalizado. Chifres confeccionados de espuma 
com estrutura de arame e forração de suplex e acabamento de galão de seda. Elástico 
para fixação. 
Fornecer 16 narizes de palhaço redondos de latex. 
7.50.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 contornando as galhadas. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
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7.51  Puppet Rena carro 
Quantidade: 1 (um) 
7.51.1 Reforma: 
Puppet cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
Deve ser feita higienização/ lavagem assim como todo e qualquer restauro necessário 
para o bom uso do material existente. Deverão ser refeitos os sapatos. 
 
7.51.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528. Contornando as galhadas e o bolso do 
macacão. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
Levar em consideração em média 7m de fita led por puppet. A localização da 
iluminação será confirmada pela equipe artística.  
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7.52 Patins / Esquimós Patinadores 
Quantidade: 04 (quatro) jogos 
7.52.1 Aquisição:  
Prever 4 (quatro) jogos de rodas, rolamentos e freios para 4 (quatro) pares de patins, 
e suas substituições necessárias. 

 
 
 
 

  
FOTO ILUSTRATIVA 
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7.53  Bastão / Esquimós  
Quantidade: 04 (quatro) pares  
7.53.1 Confecção: 
Confeccionar em tubo metálico de 4cm de diâmetro e 1m e 25cm de comprimento 
bastão de esqui cenográfico. O bastão deverá receber pintura automotiva nas cores 
azul e branco. Aplicar cordão de São Francisco prata na parte superior (pega) e 
detalhe em espiral de fita de gorgorão de 3cm de largura. 
7.53.2 Iluminação:  
Material: Fita led branco quente 3528 ao longo do contorno no espiral da fita. 
Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. 
Circuito de proteção BMS. 
Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. 
Plug P4 macho e fêmea. 
Prever pacote de tecido para fixação da bateria. Prever no mínimo 2 (duas) 
substituições, caso necessárias.  
 

 


