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NATAL LUZ 2021 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. Objeto: Execução e adaptação cenográfica dos elementos alegóricos para os Desfiles temáticos 

alusivos ao Natal Luz – edição 2021, na cidade de Gramado-RS, com reutilização das estruturas e 
elementos cenográficos existentes. Serão reutilizadas todas as bases dos carros alegóricos do Desfile 
Natal Luz 2019. Todos os carros deverão passar por conferência de engenheiro (modalidade 
mecânica) com emissão de laudo de estabilidade estrutural e também por responsável técnico 
referente aos serviços de instalações elétricas dos carros alegóricos, laudo de emissão de teste de 
carga dos carros alegóricos e demais itens necessários com as devidas Anotações de Responsabilidade 
Técnica, assegurando que os carros não oferecem riscos à montagem e utilização. Deverá ser feita 
toda e qualquer manutenção necessária, bem como deverá ser refeita qualquer parte que estiver em 
desacordo com o laudo produzido.  

Serão reutilizadas peças e materiais de acervo da GRAMADOTUR para fazer a composição do novo 
Desfile Natal Luz 2021. As peças serão identificadas por fotografias e listagem, e deverão ser indicados 
os novos acabamentos que as peças terão e em quais situações serão utilizadas. Algumas peças e 
materiais ainda estão nos carros utilizados nas edições anteriores, cuja remoção para utilização é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

As novas peças a serem produzidas estarão acompanhadas de medidas gerais e indicações de 
acabamento. 

 

1.1. Considerações Gerais 

1.1.1. Para a perfeita realização do espetáculo, faz-se necessária a contratação de empresa 
especializada para confecção e manutenção de carros alegóricos e elementos de 
composição, iluminação cenográfica e efeitos do espetáculo, conforme especificado no 
presente memorial descritivo. 

1.1.2. A CONTRATADA deverá fazer uma visita ao acervo da GRAMADOTUR para constatar a 
situação dos elementos cenográficos, adereços e materiais existentes que poderão ser 
utilizados. Caso estejam ausentes ou danificadas, deverão ser refeitas parcialmente ou 
totalmente, de acordo com os projetos. Todos os elementos do acervo que forem utilizados 
deverão passar por limpeza, manutenção, reparos estruturais e pintura. Serão fornecidas 
pela Direção Artística as referências de cores, formas, tipos de materiais que deverão ser 
utilizados para produção dos elementos cenográficos. Não serão aceitas quaisquer 
alterações na concepção original do projeto sem a expressa autorização da Direção 
Artística, sob pena das sanções previstas no edital. 

1.1.3. Deverá ser feito um estudo de alturas dos carros. Nos carros que tiverem conflito de altura 
com o portão do galpão, deverão ser criadas condições de passagem. As soluções poderão 
ser com mecanismos de encaixe ou dobradiças, e deverão ser feitas sem prejudicar ou 
comprometer a estética dos carros descritos. 

1.1.4. Deverá ser feito um teste com um dos carros simulando o deslocamento do galpão, 
percurso de desfile e retorno ao galpão, a fim de avaliar se não haverá problemas 
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decorrentes da altura do carro em relação ao solo e o relevo do percurso do desfile. 
Qualquer necessidade de inclusão, adequação e/ou substituição dos rodados é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

1.1.5. Deverá ser feito um gancho (cambão) de forma que o carro possa ser puxado por veículo 
com tração motora como, por exemplo, trator. O carro será puxado desde a saída do galpão 
até o início do desfile e após, do final do desfile até o galpão novamente. Esse gancho deverá 
ser fixado no chassi de todos os carros, que vão participar do desfile, de forma que não 
comprometa a saia do carro e/ou qualquer outro elemento decorativo. 

1.1.6. Deverá ser previsto em todos os carros, na traseira da saia, uma porta de 70x70cm para 
acesso a instalação e manutenção dos sistemas elétricos e estruturais do carro. No caso dos 
equipamentos com alimentação elétrica, esses devem ter proteção contra água. 

1.1.7. Todos os carros deverão ter furos no piso para drenagem de eventuais águas provenientes 
da chuva. Os furos deverão ser feitos de forma que não prejudiquem a estética dos carros. 

1.1.8. No chassi de cada carro, junto a cada rodado, deverá ser prevista a instalação de uma chapa 
metálica com espessura mínima de 4mm, com dimensões e perfurações coincidentes com 
os rodados do carro, de forma que, em caso de quebra, o rodado possa ser substituído 
utilizando parafusos para fixação do mesmo. Os rodados, assim como os parafusos de 
fixação, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA. 

1.1.9. Iluminação equipamentos elétricos: Todos os equipamentos de iluminação e efeitos 
especiais, tais como: inversoras, baterias, ventiladores, máquinas de neve e máquinas de 
fumaça, devem ser fornecidas na modalidade de LOCAÇÃO, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA a instalação, manutenção, guarda e retirada após o termino do contrato. Os 
demais insumos tais como: lâmpadas, fiação, soquetes de luz, LED’s devem ser 
disponibilizados na modalidade de fornecimento. 

1.1.10. Considerações gerais sobre sistema elétrico e iluminação dos elementos cenográficos: 

a. A tensão nominal considerada é de 220 Volts entre fase - neutro e 380 volts entre fase-
fase. 

b. A execução de qualquer serviço deverá obedecer: às prescrições contidas na ABNT, 
relativas à execução dos serviços, especiais para cada instalação; às disposições 
constantes de atos legais do estado, dos municípios e das concessionárias; a normas 
de serviços e as especificações dos Projetos de Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

c. Para execução da atividade, deverá ser fornecido ART/TRT individual por carro 
alegórico; 

d. Toda e qualquer atividade realizada com os carros alegóricos deverão ter 
acompanhamento do responsável técnico, sendo ele Engenheiro ou Eletrotécnico; 

e. Todos os carros deverão ter instalados dispositivos de proteção a corrente diferencial-
residual, o qual minimizará o risco de choque elétrico e possibilidade de incêndio por 
pane elétrica, porém deverá ser previsto, por carro, um extintor de incêndio, de 
acordo com a categoria. Além disso, a equipe deverá ser treinada para utilização dos 
mesmos; 

f. Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 
todos os condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e 
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando 
um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

g. Os condutores para alimentação de iluminação e demais cargas, deverão ser do tipo 
cabo PP, 1kV, contendo Fase, Neutro e Terra. Estes condutores deverão ser 
dimensionados conforme a Corrente. 
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h. Deverá ser instalado dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual, DR, com 
corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA, respeitando a corrente 
nominal do circuito. 

i. Os disjuntores utilizados para os inversores e baterias deverão ter capacidade de 
ruptura mínima de 3kA. 

 
1.1.11. A empresa deverá prever equipamentos sobressalentes bem como: 3 baterias de 100 

Amp, 3 Inversoras de 1500 w e 3 fontes 36 amp. Este material deverá ser entregue a equipe 
de elétrica de manutenção no primeiro dia de desfile e deverá ficar permanentemente no 
barracão. 

 

2. Justificativa 

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 
do município de Gramado fomentam o turismo durante o período em que acontecem. Na programação 
do Natal Luz realizam-se quatro principais espetáculos: “Show de Acendimento”, “Grande Desfile de 
Natal”, ‘‘Natalis – A Criação” e “Nativitaten”. Para a perfeita realização do espetáculo “Grande Desfile de 
Natal”, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para confecção e manutenção de carros 
alegóricos e elementos de composição, iluminação cenográfica e efeitos do espetáculo, conforme 
especificado no presente memorial descritivo. 
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3. Descrição dos serviços  

3.1. Carro Trenó do Papai Noel 

 

3.1.1. Base: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 10x5x1,35. Base do carro 
com estrutura tridimensional com treliça de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 
fixos e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. 
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3.1.2. Piso: em chapa compensado naval forrado com tecido duplado de nylon verde. Deverá ser 
construído dois degraus, conforme desenho, de 1,5m de largura por 4m de comprimento e 
altura de 60cm, com estrutura metálica com capacidade para resistir ao peso equivalente a 
10 pessoas, ou seja, 1000 kg. Deverão ser colocados 4 rodízios giratórios com resistência 
mínima de 500 kg cada roda. Deverá ser revestido em laminado de 15mm e forrado com 
veludo vermelho. Acabamento na borda superior em acetato dourado de 10cm. 

3.1.3. Pinheiros: elementos artificiais nevados, em festão verde, aramado grosso fosco com as 
seguintes alturas: 8 pinheiros de 2m, 10 pinheiros de 1,5m, 10 pinheiros de 1m e 10 
pinheiros de 0,60m que devem ser fixados no piso do carro e laterais, conforme projeto 
executivo a ser realizado junto a empresa contratada.  

3.1.4. Saia do carro: em chapa multilaminada de 3mm, forrada com tecido duplado de nylon 
verde. Deverá ser colocada e depois aplicados pinheiros em alguns locais, conforme  projeto 
executivo a ser realizado junto a empresa contratada. 

3.1.5. Casa Cenográfica:  6 unidades, três de cada modelo, confeccionadas em chapa 
multilaminada de 6mm. Deverão ter janela e iluminação interna com luz branca quente. As 
casas deverão ter altura de 90cm e largura de 60cm, profundidade 60cm. e fixadas na saia 
do carro, conforme imagem. Todas cobertas com nevado em PU.   

 

 

3.1.6. Trenó: existente no acervo da GRAMADOTUR. Confeccionado em fibra de vidro, requer 
limpeza, reforma e pintura com tinta esmalte sintético brilhante, conforme imagem. A 
pintura dourada deverá ser dourada glitada.  

3.1.7.  Elementos cenográficos: dois elementos existentes no acervo da GRAMADOTUR, devendo 
ser reformados e pintados conforme imagem afixados juntamente com as casas 
cenográficas previstas no item 3.1.5.  
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3.1.8. Presentes do trenó: existentes no acervo da GRAMADOTUR. Requerem limpeza e reforma. 
Os pacotes deverão ser revestidos com tecido de veludo vermelho com a colocação de tope 
com estampa natalina, em cada elemento, com tamanho de 40cm. Cada pacote deverá ter 
um festão de luz branca quente em torno de todo ele. 

3.1.9. Renas: 6 unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR, confeccionadas em fibra de 
vidro. Deverá ser feita pintura artística de forma que fique o mais próximo possível de uma 
rena real, com arreios confeccionados em veludo duplado na cor vermelha e acabamento 
com gregas douradas. Deverá também ser reformada/reforçada a estrutura de fixação e 
movimento das renas. 

 

3.1.10. Estrutura de sustentação das renas: confeccionado em tubo de aço de (150x100x2,5)mm, 
ancorado em 3 pontos no chassi do carro, conforme desenho técnico. 

 

 

3.1.11. Movimento das renas: Deverão ser reformados os movimentos na nova estrutura fazendo 
com que as 6 renas executem movimentos sincronizados para frente e para trás, sendo que 
deverá ser aprovado pelo diretor artístico. 
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3.1.12. Nevado: Produzir o efeito de nevado nas árvores, conforme imagem em grande 
quantidade, utilizando neve artificial snow em flocos, e colocar cola spray sobre elas para 
fixar.  Nas casas e outros elementos do carro como base aparente usar efeito de neve em 
PU, pintado de branco. 

3.1.13. Máquina de Neve: Deverá ser locada e posicionada atrás do noel, entre as árvores que 
estarão posicionadas no início do carro, junto ao trenó.    

3.1.14. Iluminação do carro: 

a. Máquina de Neve localizada atrás da Árvore - 1200W; (Ligação poderá ser automática 
ou controlada manualmente)  

b. 4 cordões (5m com 96 LEDs, Branca fria 6500K) - 15W, instalados nos pacotes de 
presentes 

c.  3 mangueiras de LED 10m de fita led na cor vermelha (Rolos de 5m de fita com 300 
LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 18W/m, 12V, Branca quente 3000K); 
instalado no trenó 

d. 8 pontos LED PAR 30, 220V, 11W, 900lm, Facho 38°, IP65, Base E27, Verde + soquete, 
instalado nas árvores; 

e. 3 refletores LED 20W, 220V, 1300 lm, Abertura 120°, IP65, Branca Quente 3000K, 
instalado em baixo das renas; 

f.  6 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Branca Quente 3000K + soquete, 
instalado nas casinhas; 

g. 8 Lâmpadas LED Bulbo base E27, 3W, Branca comum + soquete, instalado na floresta; 
h. 25 metros Cordão Luminoso (5m com 96 LEDs, Branca fria 6500K) - 15W, instalado na 

saia do carro; 
i. 30 metros mangueira LED 5050 vermelha + fonte 220v, instalado na saia do carro;  
j. O inversor a ser utilizado para Máquina de Neve deverá ser individual e ter no mínimo 

20% acima da capacidade desta máquina. 
k. O inversor a ser utilizado para as demais cargas será de, no mínimo 700W, pois a carga 

instalada para uso de Iluminação é de 559W. 
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l. Desta Forma deverá ser adotado 1 Inversor de Energia com potência de saída mínima 
de 1500 W, apenas para máquina de Neve, e 1 Inversor de Energia com potência de 
saída mínima de 700 W, para as demais cargas. 

m. Dimensionamento do Circuito: 
1500W + 700W = 2200W 
2200W / 220V = 10A 

n. Adotar 1 disjuntor de 10A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 
Polo de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 

o. Dimensionamento da Bateria: 
2200W / 12V = 183,33A 

p. Deverá ser utilizado 2 baterias de 100Ah, em paralelo, a qual deverá ter 1 carregador, 
do tipo flutuante, de, no mínimo, 36A. 

q. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores. Os 
mesmos deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de 
ligação do sistema CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 

 

 

 

3.2. . Carro Carrossel 

 

3.2.1. Base do carro: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 10x5x1. Em 
estrutura tridimensional com treliça de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 fixos 
e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. 
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3.2.2. Piso do carro: em chapa de compensado naval existente, deverá ser forrado em vinílico 
sintético quadriculado nas cores vermelho e branco. 

3.2.3. Saia do carro: confeccionada em chapa multilaminada de 6mm, forrada com tecido nylon 
rosa bebê duplado. Acabamento superior e inferior da saia com espaguete de piscina 
cortado ao meio, revestido com tecido de paetês dourado. 

3.2.4. Escultura da saia: Esculpida em EPS e revestida com fibra de vidro com pintura artística 
conforme imagem. Desenho será entregue pela equipe artística. 
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3.2.5. Bicicleta: em formato de triciclo cenográfico, confeccionado em ferro tubular e chapa naval 
de 6mm flexível com 3m de comprimento e 2,2m de altura, com pintura em esmalte 
sintético. Dimensão da roda dianteira = 1,20m de diâmetro e as duas traseiras = 0,45m de 
diâmetro.  Os pneus devem ser cenográficos.  A bicicleta deve ser fixada ao chassi do carro, 
podendo ficar em balanço ou apoiada em roda giratória. Em ambas as soluções, deve 
sustentar o peso de um personagem (pessoa) de peso equivalente a 80kg, simulando que o 
carro esteja sendo puxado pelo triciclo. 

 

3.2.6. Banco da Praça: 3 elementos cenográficos confeccionados em fibra, existentes no acervo 
da GRAMADOTUR.  Deverão ser reformados e pintados artisticamente, conforme imagem. 
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3.2.7. Cavalo de madeira: elemento cenográfico existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá 
ser reformado, pintado mantendo as características originais. 

 

 

3.2.8. Cavalo de fibra: 2 unidades, sendo uma já está disponível no acervo da GRAMADOTUR, 
necessitando reforma. Deverá ser retirada a base, executado o sistema de fixação nas 
hastes do carrossel e deverá ser pintado com tinta esmalte sintético. Os arreios devem ser 
confeccionados em tecido duplado e a sela de espuma forrada com tecido duplado, 
conforme a imagem. O outro deve ser confeccionado exatamente igual ao existente, com 
as mesmas dimensões, material e decoração. 
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3.2.9. Aviões: deverão ser confeccionados 2 aviões em chapa multilaminada flexível de 10mm e 
pintura em esmalte sintético com dimensões de 1,52m de comprimento, 1,30m de largura 
e 0,70m de altura, com de sistema de fixação nas hastes do carrossel, conforme projeto e 
imagem. 

 

3.2.10. Carrossel: elemento cenográfico existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ter suas 
dimensões ajustadas conforme projeto. A parte superior deverá receber revestimento em 
nylon duplado e acabamento em placas de acetato dourado. A cobertura deverá ser 
revestida com tecido de nylon duplado nas cores rosa bebê e lilás. A ponteira deverá ser 
confeccionada em isopor revestida com fibra de vidro e pintura em tinta dourada glitada. O 
eixo central deverá receber fechamento em forma cilíndrica com diâmetro de 80cm e altura 
de 3m. O eixo deverá ser forrado com duplado com malha branca e as listras em duplado 
lilás. O acabamento entre o eixo central e parte superior deverá ser revestido com 
multilaminado flexível de 6mm, forrado com nylon duplado nas cores rosa e branco. As 
hastes de fixação dos elementos cenográficos, os 2 cavalos de fibra e os 2 aviões, devem ser 
pintados com tinta esmalte sintético conforme imagem. O carrossel deve girar no eixo 
central com tração manual. 
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3.2.11. Cerca decorativa: elemento existente no acervo da GRAMADOTUR. Fixada na base do 
carro, deverá ter os 21 pilares reformados e pintados de branco com listras em espiral de 
tecido veludo vermelho. As bolas superiores dos pilares deverão ser confeccionadas em EPS 
com 10cm de diâmetro e forradas com paetês dourados e cordoamento que liga um pilar 
no outro em festão mole de 5cm verde, conforme imagem. 

3.2.12. Árvores: existentes no acervo da GRAMADOTUR. São de acrílico e deverão ser limpas e 
reformadas em caso de necessidade, mantendo as características originais. 
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3.2.13. Soldadinhos: existentes no acervo da GRAMADOTUR. São de fibra e deverão ser limpos e 
pintados, mantendo a cor original. 

 

3.2.14. Postes: colocação de 2 postes duplos (com duas luminárias) existentes no acervo da 
GRAMADOTUR. Deverão ser pintados e em cada um, deverá ser instalada uma lâmpada 
branca quente.  

 

 

3.2.15. Guirlandas: duas guirlandas para colocação nos postes, sendo uma em cada poste. 
Confeccionadas em EVA de 3mm pintadas artisticamente, medindo 60cm. Deverá ter 
elementos infantis sobrepostos, conforme imagem de referência. 
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3.2.16. Iluminação: 

a. 1 rolo de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm (C) x8mm (L), IP65, 4,8W/m, 12V, 
Branca quente 3000K, instalado na bicicleta; 

b. 1 Inversor de 100W; 
c. 1 Bateria de 12W de moto para a bicicleta com botão de “liga e desliga”; 
d. 1 Fonte tipo flutuante de 12 v para carregar a Bateria; 
e. 80 Lâmpadas LED Bulbo base E27 + soquete - Branca quente 3000K, 1W, instalada em 

todo o carrossel; 
f. 4 Lâmpadas LED efeito de chamas base E27 + soquete, 7W, instalada nos postes; 
g. 6 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Branca Quente 3000K + soquete, 

instalado na base do carro; 
h. 6 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Verde + soquete, instalada dentro 

dos pinheiros; 
i. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 500W, pois a 

carga instalada para uso de Iluminação é de 216W. 
j. Dimensionamento do Circuito: 

500W / 220V = 2,27A 
k. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 

Polo de 30 ma. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 
l. Dimensionamento da Bateria: 

500W / 12V = 41,6A 
m. Deverá ser utilizado 1 bateria de 50Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo 

flutuante de, no mínimo, de 36A. 
n. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os 

mesmos deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação 
do sistema CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 
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3.3. Carro do Gelo 

 

3.3.1. Base do carro: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 9x5x1, em 
estrutura tridimensional com treliça de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 fixos 
e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. 
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3.3.2. Piso do carro: em chapa compensado naval que deverá ser forrado com vinílico sintético na 
cor branca. 

3.3.3. Saia do carro: confeccionada em chapa multilaminada de 6mm que deverá ter pintura 
artística. Deverão ser confeccionadas 20 esculturas em formato de montanha, medindo 
1,30m de altura e 1,40m de largura. Deverão ser aplicadas 10 em cada lado da saia, 
produzidas em EPS, revestidas com fibra de vidro e pintadas com pintura artística, conforme 
imagem. 

 

 

 

3.3.4. Rena: Deverá ser confeccionada escultura em EPS com acabamento em fibra de vidro, 
pintura artística em tinta esmalte sintético ou acrílica na cor da imagem. 
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3.3.5. Arvore galhada seca: Deverá ser confeccionada cenograficamente em tubinho de ferro, 
forrada em veludo branco, com pintura artística com tinta acrílica ou esmalte sintético e 
efeito de neve sobre os galhos. 

 

3.3.6.  Elemento de tubo em formato de pinheiro: existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá 
ser recuperado e forrado em plástico PVC transparente impermeável 0,10mm com 
acabamento na parte superior em PU imitando neve e pintura artística com tinta 
automotiva nas cores conforme imagem.  
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3.3.7. Trono: elemento existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser recuperado e 
acrescentado elementos cenográficos em isopor revestido em fibra de vidro, com pintura 
artística em tinta esmalte sintética ou acrílica nas cores da imagem. 

 

 

 

3.3.8. Árvore cenográfica: deverá ser confeccionada em estrutura metálica com revestimento em 
EPS e acabamento em fibra de vidro. Terá 2 galhos horizontais com capacidade de 
resistência para suportar 2 balanços pendurados nas extremidades, cuja carga em cada 
balanço é de 80 kg. A CONTRATADA deverá apresentar projeto estrutural para o suporte 
dos balanços. Os demais galhos da árvore deverão ser confeccionados em ferro revestido 
com veludo e pintura artística em cores, nevada, e detalhes conforme imagem. 
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3.3.9. Balanços: 2 balanços com assento em madeira existentes no acervo da GRAMADOTUR. 
Deverão ser pintados com tinta esmalte sintético branca e suspensos por cordas de sisal 
com capacidade de sustentação de 70 Kg cada um.   

 

3.3.10. Elemento aramado: existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser recuperado e 
pintado na cor branco com esmalte sintético, com 80 gotas confeccionadas em espelho 
duplado com 10cm de altura, penduradas por fios de nylon. 
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3.3.11. Iluminação: 

a. 2 refletores LED 20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, Branca Quente 3000K, 
instalado na rena; 

b. 12 Lâmpadas LED PAR 20, 740 lm, IP 65, Base E27 9W, Branco Frio 2700K + soquete, 
instalado nas montanhas da saia; 

c. 2 Refletores fluorescentes 30W, Luz Negra, efeito Neon, Bi volt, IP 67, instalados na árvore 
de gelo; 

d. 6 Lâmpadas LED Bulbo base E27, 9W, Azul Neon + soquete, instaladas na base do trono; 
e. 6 Lâmpadas LED PAR 20, Base E27 9W, Azul + soquete, instaladas na saia do carro; 
f. 2 Máquinas de Gelo Seco- 1200W; 
g. O inversor a ser utilizado para cada Máquina de Neve deverá ser individual e ter no 

mínimo 20% acima da capacidade desta Máquina. 
h. O inversor a ser utilizado para as demais cargas será de, no mínimo 500W, pois a carga 

instalada para uso de Iluminação é de 316W. 
i. Desta Forma deverá ser adotado 2 Inversores de Energia com potência de saída mínima 

de 1500W, apenas para as máquinas de Gelo Seco, e 1 Inversor de Energia com potência 
de saída mínima de 500 W, para as demais cargas. 

j. Dimensionamento do Circuito: 
1500W / 220V = 6,8A 
500W / 220V = 2,27A 

k. Adotar 2 disjuntores de 10A e 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 
3kA, e DR de 10A, 2 Polo de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 

l. Dimensionamento da Bateria: 
3500W / 12V = 291,66A 

m. Deverá ser utilizado 2 baterias de 150Ah, em paralelo, a qual deverá ter 1 carregador, do 
tipo flutuantes, de no mínimo de 36A. 
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3.4. Carro da Vila de Natal 

 

 

3.4.1. Base do carro: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 11x6x1,17, em 
estrutura tridimensional com treliça de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 fixos 
e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. Deve ser confeccionado 
um avanço em chapa multilaminada de 6mm flexível, conforme imagem.   
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3.4.2. Piso do carro: em chapa de compensado naval forrado com grama sintética na cor verde. 

3.4.3. Saia do carro: utilizar a saia existente, que deve ser reformada e pintada com tinta acrílica 
na cor branca. Confeccionar esculturas em EVA de 4mm com decoração e pintura artística, 
conforme imagem, na quantidade de 10 peças de cada modelo, medindo 40x30cm (altura 
x largura). Devem ser suficientes para cobrir toda saia do carro.  

 

 

3.4.4. Casas cenográficas: duas unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR, instaladas no 
cenário do espetáculo Bosque de Natal. Deverão ser reformadas e refeita a pintura original 
de ambas as casas. A casa 2 deve ter sua profundidade ajustada para ficar com 30 cm. e 
deverá ter retirada a área da lateral direita, conforme fotografia. A altura de ambas as casas 
deve ser ajustada para que, somada a altura da base, atinja a altura máxima de 5,50m. As 
casas deverão ser estruturadas na base do carro de forma que garanta   a estabilidade das 
mesmas durante o movimento dos carros. A parte de trás das casas deverá ser fechada com 
chapa multilaminado de 10mm e pintada artisticamente. 
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3.4.5. Grades: existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser recuperadas e pintadas 
artisticamente com tinta acrílica, fixadas no relevo e parte frontal e lateral do carro, 
conforme imagem.  

3.4.6. Coreto: existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser recuperado e pintado 
artisticamente com tinta acrílica, conforme imagem 

 

 

3.4.7. Chafariz: existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser recuperado para este 
funcionamento, levando em consideração as necessidades de impermeabilização. Deverá 
ser pintado artisticamente com tinta acrílica dourada. Deverá ter motorização para efeito 
cascata de água. A base deverá ser decorada com pirulitos confeccionados em EVA de 4mm 
com pintura artística em spray luminoso conforme cores da imagem, sendo 24 unidades de 
cada modelo, em diversos tamanhos sendo metade com 40cm e outra metade com 50cm. 
Deverá ser prevista a fixação dos pirulitos no fundo do chafariz com acabamento em PU. 
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3.4.8. Postes: 5 postes existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser recuperados e pintado 
artisticamente com tinta acrílica conforme imagem. 

 

3.4.9. Bonecos de mel: Existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser recuperados e 
fixados, sendo um boneco de mel em cada poste, conforme imagem. 
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3.4.10. Caixa de correspondência: Existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser recuperada 
e fixada no carro.  

 

3.4.11. Pinheiros: Oito unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser 
recuperados e pintados artisticamente e decorados com esculturas cenográficas 
confeccionadas em EVA de 4mm nos mesmos modelos utilizados na saia, com as seguintes 
quantidades: 8 arvores, 7 cupcakes, 6 bonecos, 6 bengalas e 12 pirulitos em cada pinheiro, 
que devem ser nevados com neve artificial e cola em spray. Prever em cada árvore a 
colocação de uma estrela do acervo, que deverá ser adaptada para esta utilização e forrada 
com tecido de estampa natalina. Prever a colocação dos pinheiros em cachepôs de madeira, 
existentes no acervo da GRAMADOTUR, que deverão ser pintados na cor vermelho. 

 

 

 

 

3.4.12. Arranjo de pirulitos: fornecer 8 unidades de cachepôs, forrados com tecido natalino 
semelhante a imagem. Dimensões: 40x40cm (diâmetro x altura). Deverão ser montados 
arranjos com 6 pirulitos de 26cm de comprimento, confeccionados em EVA de 4mm com 
pintura artística em spray luminoso, conforme cores da imagem. Acabamento com arranjo 
natalino de festão mole verde, azevinho e 2 sinos dourados. 
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3.4.13. Banco em madeira: existente no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser lixado e aplicado 
verniz marítimo transparente. Junto ao banco deverão ser colocados 2 papais-noéis, 
existentes no acervo da GRAMADOTUR, que deverão ser reformados e pintados nas cores 
originais. 

 

 

3.4.14. Iluminação: 

a. 1 Motor de ½ CV para a bomba do Chafariz; 
b.  4 kits de cortina de led branca com 300 LED, 20W, Branca quente 3000K, instalado no 

coreto; 
c.  10 Cordões luminosos (5m com 96 LEDs, Branca fria 6500K) - 15W, instalado na cobertura 

do coreto; 
d.  4 Lâmpadas LED efeito de chamas base E27 + soquete, 7W, instalado nos postes; 
e.  4 Refletores fluorescente 30W, Luz Negra, efeito Neon, Bi volt, IP 67; 
f. 5 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Branco quente 3000K + soquete, 

instalado na base do carro; 
g. 2 refletores LED 20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, Branca Quente 3000K, 

instalado na base do carro; 
h. O inversor a ser utilizado para o motor do chafariz deverá ser individual e ter no mínimo 

20% acima da capacidade desta Máquina. 
i. O inversor a ser utilizado para as demais cargas será de, no mínimo 500W, pois a carga 

instalada para uso de Iluminação é de 343W. 
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j. Desta Forma deverá ser adotado 1 Inversor de Energia com potência de saída mínima de 
1000W, apenas para o motor, e 1 Inversor de Energia com potência de saída mínima de 
500 W, para as demais cargas. 

k. Dimensionamento do Circuito: 
1000W / 220V = 4,54A 
500W / 220V = 2,27A 

l. Adotar 1 disjuntores de 10A e 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 
3kA, e DR de 10A, 2 Polo de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 

m. Dimensionamento da Bateria: 
1500W / 12V = 125A 

n. Deverá ser utilizado 1 bateria de 150Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo flutuantes, 
de no mínimo de 36A 
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3.5. Carro da Casa Vitoriana 

 

 

 

3.5.1. Base do carro: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 9,50x5,60x1,20, 
em estrutura tridimensional em treliçado de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 
fixos e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. 
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3.5.2. Piso do carro: em chapa de compensado naval forrado com piso vinílico imitando tabuão 
no interior da casa, num total de 34m². Na parte externa  grama sintética verde, num total 
20m². 

3.5.3. Saia do carro: Deverá ser confeccionada em chapa multilaminada de 6mm e decorada com 
moldurada confeccionada em chapa multilaminada de 10mm. A saia e a moldura deverão 
ser pintadas com pintura artística. Acabamento superior com festão mole grosso na cor 
verde, decorado com azevinhos e pinhas douradas, conforme imagem. 

 

3.5.4. Casa: Deverá ser confeccionada em estrutura metálica, com revestimento e detalhamento 
em multilaminado de 6mm, com pintura artística nas cores conforme imagem e desenho 
técnico. Com aplicação de elementos tridimensionais, 36 janelas vazadas confeccionada em 
chapa mutilaminada de 10mm, com plástico PVC transparente impermeável de 0,10mm 
imitando os vidros, pintada em esmalte sintético num total de 36 janelas. Os balaustres e 
corrimão deverão ser confeccionados em pinus de 1 polegada. Telhado em EVA 5cm 
imitando telhas. A estrutura superior que passa o tirante deverá ser feita de tubo metálico 
30x70mm parede de 1,2mm. Parte interna da casa forrada com tecido de estampa listrada, 
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com acabamento de madeira ripada vertical na altura de 1m, largura de 5m em pinus, 
acabamento superior com ripa em pinus (2x2)cm, conforme imagem. 

  Lateral esquerda: 
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  Lateral direita: 
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3.5.5. Decoração interna da casa: 6 cadeiras conforme referência, com medidas proporcionais as 
da mesa, mesa oval medindo 2,40x1,00m com toalha em tecido de brocado de algodão na 
cor branca com barra de 20cm de veludo com elastano vermelho com comprimento 
suficiente que cubra os pés da mesa, sobre toalha de tecido xadrez natalino, 2 castiçais 
dourados para 5 velas cada, 10 lâmpadas tipo velas decorativa de LED. Grande lustre 
cenográfico imitando cristal com pendentes e suportes para iluminação com velas 
eletrônicas com 1m diâmetro. Cristaleira antiga (2mx1,10m) em madeira conforme 
imagem, com duas prateleiras em madeira com 12 copos de acrílico incolor tipo 
champange, 12 copos de acrílico tipo água e 12 copos de acrílico incolor tipo vinho. Lareira 
do acervo da GRAMADOTUR, que deverá ser recuperada com o mesmo material e 
acrescentada uma chaminé com 2m de altura. Duas molduras do acervo que deverão ser 
pintadas com ouro envelhecido conforme imagem. Montar em cada moldura uma imagem 
impressa em papel fotográfico com passpatur. Colocar uma cadeira e um violoncelo 
existente no acervo da GRAMADOTUR, que deverá ser reformado e colocado cordas 
cenográficas. Deve ser fornecido um arco para o violoncelo, conforme imagem. Instalação 
de 10 candelabros existentes no acervo da GRAMADORTUR, conforme imagem.  
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3.5.6. Pinheiro de natal: existente no acervo da GRAMADOTUR (Acendimento). Deverá ser 
reformado e decorado com Pinhas douradas com laço branco (30 unidades), nozes 
douradas com laço vermelho (40 unidades), camafeus de MDF 20cm com aplique de 
pingente de tecido dourado (30 unidades), velas cenográficas em castiçais (20 unidades). 
Deverá ser colocada na ponteira do pinheiro uma estrela do acervo, que deverá ser forrada 
com tecido de estampa natalina. 

 

3.5.7.  Cerca Balaustrada: Deverá ser confeccionada em madeira de pinus de 1 polegada, 
aplainada nos 2 lados, recortada nas dimensões conforme projeto e pintura artística. 

  

3.5.8. Iluminação: 

a. 5 festões de LED (Rolos de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 
4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K), instalado no pinheiro; 

b. 70 Lâmpadas LED do tipo vela, 3W + soquete, instalado nos lustres e candelabros de 
parede; 

c. 8 refletores LED 20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, Branca Quente 3000K, 
instalado nas fechadas da casa; 

d. 8 Lâmpadas LED Bulbo base E27, 9W, Branca Quente 3000K + soquete, instalado 
internamente na casa; 

e. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 700W, pois a carga 
instalada para uso de Iluminação é de 474W. 

f. Dimensionamento do Circuito: 
700W / 220V = 3,18A 
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g. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 
de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 

h. Dimensionamento da Bateria: 
700W / 12V = 58A 

i. Deverá ser utilizado 1 baterias de 60Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo flutuantes, 
de no mínimo de 36A. 

j. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os mesmos 
deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação do sistema 
CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 
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3.6. Carro Presépio 

 

 

 

3.6.1. Base do carro: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 9x6x0,50, em 
estrutura tridimensional em treliçado de tubos de aço carbono com 4 rodízios, sendo 2 fixos 
e 2 giratórios, com rolamentos e rodas em ferro fundido revestidos em PU com dureza 
adequada a capacidade de carga de 1000kg cada. Para utilização da base existente no 
acervo, deverá ser realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) 
e realizadas todas as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e 
conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 
garantir que a base não ofereça riscos na montagem e na utilização. 
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3.6.2. Piso do carro: em chapa de compensado naval existente, deverá ser coberto com feno 
natural na parte frontal, num comprimento de 4m e na traseira, forrado com piso vinílico 
imitando cor de terra, num comprimento de 5m. Fixar ambientando 12 fardos de feno de 
50x50cm na parte frontal. Deverão ser instalados 2 ganchos de ferro 5/8 onde serão fixadas 
duas cordas de sisal de 50mm, com comprimento de 10m cada corda.  

 

3.6.3. Saia do carro: deverá ser confeccionada em chapa multilaminado de 3mm com decoração 
nas partes laterais-frontal com capim Santa Fé. Deverão ser fixados anjos, existentes no 
acervo da GRAMADOTUR, que deverão ser recuperados e pintados com pintura artística, 
sendo as asas e a trombeta na cor ouro negro, conforme imagem. Os anjos deverão ser 
adaptados para serem fixados na estrutura do carro de forma que não prejudiquem a 
passagem do carro na avenida, prevendo colocação na vertical. As laterais-traseira deverão 
ser pintadas com tinta acrílica na cor branca e decoração com aplicações conforme imagem. 

3.6.4. Pórticos: confeccionados em chapa mulitilaminada de 6mm com acabamentos em acetato 
e em EPS revestido com fibra de vidro. As colunas em tubo de PVC pintado artisticamente 
conforme imagem e detalhamento técnico 
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3.6.5. Candelabros: quatro unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser 
recuperados e pintados conforme imagem. Deverá ser confeccionado suporte em tubo 
metálico, 2 de cada formato,  de 1,5m e 0,90m  com 2 polegadas, pintado na cor da imagem 
e fixado na base do carro. Prever instalação elétrica com colocação de 72 suportes de luz a 
prova d’agua e 72 lâmpadas Led em formato de vela vintage, acabamento na fiação com 
spray dourado. Deverão ser confeccionados 2 candelabros conforme desenho técnico, 
prevendo suportes e lâmpadas em quantidades e características previstos para os 
existentes.  
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3.6.6. Arcos: Duas unidades metálicas do acervo que deverão ser reformadas e pintadas de 
dourado, revestidas com capim Santa Fé e fixadas na base do carro de forma que a estrutura 
fique estável. O adereço na junção dos 2 arcos, deverá ser um elemento Divino Espírito 
Santo com altura e largura de 1m, confeccionada em chapa multilaminado de 15mm 
pintado artisticamente imitando madeira. A pomba em gesso pintada em esmalte sintético 
nas dimensões da proporção da imagem. Esse elemento deverá ter um afastamento entre 
a pomba e a base de madeira necessário para colocação de 1 soquete de luz. 

 

 

3.6.7. Manjedoura: deverá ser confeccionada com pés em caibro de eucalipto (escora de obra) e 
berço em chapa multilaminada de 6mm flexível, em formato côncavo, revestida de capim 
Santa Fé com caimento e com iluminação, conforme imagem. 
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3.6.8. Iluminação 

a. 10 refletores LED 20W, 220V, 1300lm, Abertura 120°, IP65, Branca Quente 3000K, 
instalados na base do carro;  

b.  1 Lâmpada LED Bulbo 100W, E27 + soquete, instalado no divino espírito santo; 
c.  20 metros (Rolos de 5m Fita LED com 300 LEDS, 4,8W/m) Branco quente 3000K, instalado 

na saia do carro; 
d.  4 cordões de luz de LED azul (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 

5000mm(C)x8mm(L), IP65, 4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K), instalado nos pórticos; 
e. 4 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Branco quente 3000K + soquete, 

instalado nos anjos, sendo que deve ter abraços para iluminação frontal; 
f.  72 Lâmpada LED do tipo vela, 3W + soquete, instalado nos candelabros; 

g. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 1000W, pois a 
carga instalada para uso de Iluminação é de 744W. 

h. Dimensionamento do Circuito 1000W / 220V = 4,54A 
i. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 

de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 
j. Dimensionamento da Bateria 1000W / 12V = 83A 
k. Deverá ser utilizado 1 baterias de 100Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo 

flutuantes, de no mínimo de 36A. 
l. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os mesmos 

deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação do sistema 
CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 
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3.7. Elemento Cenográfico – Livro bíblico 

 

3.7.1.  Base do livro: deverá ser confeccionada em estrutura metálica, com 3 rodízios giratórios, 
revestidos com arabescos confeccionados em multilaminado de 15mm, com pintura 
artística imitando ouro velho em tinta esmalte sintética ou acrílica. 

3.7.2.  Livro: a capa deverá ser confeccionada em chapa multilaminado de 15mm, forrada em 
corino marrom e relevo em chapa multilaminado de 10mm, conforme imagem de 
referência. As páginas devem ser confeccionadas em EVA de 1,5mm com pintura artística 
imitando uma página de livro, com plotagem que será entregue pela direção artística, 
conforme imagem. As páginas deverão ser flexíveis, de forma que possam ser folhadas pelo 
ator. 
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3.8. Elemento cenográfico – Locomotiva 

 

 

3.8.1.  Base da Locomotiva: deverá ser confeccionada em estrutura metálica, com 4 rodízios, 2 
giratórios na parte frontal e 2 fixos na parte traseira, com 1,32m de largura e 6,50m de 
comprimento. 

 



   

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone (54) 3286.2002 
 
 

 

 

3.8.2.  Locomotiva e vagão: deverá ser confeccionado em chapa multilaminado naval de 15mm 
rígido e 6mm flexível e pintura artística. Os acessórios da locomotiva tais como: canos, 
chaminé, farol, sinos e rodas podem ser confeccionados em EPS revestidos de fibra de vidro, 
chapa de multilaminado flexível ou outro material que cause efeito de realidade ao 
elemento. A cabine deverá ser confeccionada em acrílico simulando vidro. Deverá ter 
ambientada uma cena natalina com pequenos elementos confeccionados em EPS fibrado e 
pintados conforme imagem, O piso deverá ser forrado com neve artificial expandida. Um 
quadro de bicicleta somente com a roda dianteira deve ser acoplado à estrutura da 
locomotiva, simulando cenograficamente que a bicicleta está puxando a locomotiva. A 
pintura da bicicleta e demais detalhes, conforme imagem. A placa abaixo da cabine deverá 
ter escrito: GRAMADO pintada à mão em letras conforme referência. 
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Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone (54) 3286.2002 
 
 

 

 

 

3.8.3.  Condutor do trem: Deverá ser prevista uma porta para que o ator/condutor do trem tenha 
acesso a parte frontal, conforme imagem. Deverá ser confeccionado um chapéu com altura 
de 50 cm em estrutura de arame, revestido em tecido duplado na cor preta com detalhes 
em acetado dourado. 

 

 

3.8.4.  Cena natalina: Deverá conter duas árvores natalinas de 40cm, nevada, 2 bonecos de neve 
de 30cm, 2 trenós de 30cm e duas casas do acervo. Todos os elementos devem ter efeito 
nevado com flocos.  
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3.8.5. Vagão: deverá ser confeccionado com os mesmos materiais da locomotiva, deverá ter 
madeiras em toras de costaneira e uma árvore de natal do acervo. 

 

3.8.6.  Iluminação: 

a. 100 lâmpadas LED bulbo, 220V, 1W, Base E27, Amarelas + soquete; 
b. Ventilador 500W 
c. Máquina de Fumaça 400W 
d. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 1200W, pois a 

carga instalada para uso de Iluminação é de 1000W. 
e. Dimensionamento do Circuito1 200W / 220V = 5,54A 
f. Adotar 1 disjuntor de 10A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 

de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 
g. Dimensionamento da Bateria 1200W / 12V = 100A 
h. Deverá ser utilizado 1 baterias de 100Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo 

flutuantes, de no mínimo de 36A. 
i. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os mesmos 

deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação do sistema 
CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 
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3.9. Elemento Cenográfico – Carro de Doces 
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3.9.1. Chassi do carro: deverá ser confeccionado em estrutura metálica, com 4 rodas 
confeccionadas em ferro tubular 25x30, diâmetro de 80cm, raiada conforme projeto. 

 
3.9.2. Carro: deverá ser confeccionado em chapa multilaminada de 15mm com molduras e 

arabescos em madeira e pintura artística com tinta acrílica. Os cantos deverão ser vazados 
com prateleiras de acrílico. Todos os elementos desenhados nas fachadas do carro deverão 
ser produzidos com a técnica de acetato batido. Nas rodas e nas estrelas superiores deverá 
ser colocado pedrarias vermelhas e verdes esculpidas no acetato. 

 

3.9.3. Vitrine: vazada nos 4 lados. Na parte interna, caixas confeccionadas em chapa 
multilaminado de 10mm, revestidas de veludo em dimensões diferentes. Decorada com 12 
doces cenográficos nas prateleiras externas e 14 doces na parte interna, ambos com 30cm,  
confeccionados em EPS fibrado revestido com fibra e pintura artística, cujo modelo de 
referência será fornecido pela direção artística, após a definição do patrocinador. 

 

 

 

3.9.4. Arranjo superior: Elementos cenográficos que deverão ser confeccionados em EPS com 
revestimento de fibra e pintura artística, conforme imagem. As quantidades e dimensões 
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dos elementos cenográficos são: 1 Panetone com 2 fatias, 4 bonecos, com festão aramado 
grosso entre os elementos. Arabescos em acetato dourado. 

 

 

 

 

3.9.5. Iluminação:  

 
a. 4 Refletores fluorescente 30W, Luz Negra, efeito Neon, Bi volt, IP 67; 
b. 4 festões de LED (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 

4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K); 
c. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 500W, pois a carga 

instalada para uso de Iluminação é de 216W. 
d. Dimensionamento do Circuito 500W / 220V = 2,27A 
e. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 

de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 
f. Dimensionamento da Bateria 500W / 12V = 41,66A 
g. Deverá ser utilizado 1 baterias de 50Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo flutuantes, 

de no mínimo de 36A. 
h. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os mesmos 

deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação do sistema 
CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 
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3.10. Elemento cenográfico – Anjo Corneteiro 

 

 

3.10.1. Base do elemento: com dimensões em metros, comprimento x largura x altura = 
2,5x2,5x0,35, em estrutura tridimensional em treliçado de tubos de aço carbono com 4 
rodízios giratórios existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser realizada análise pelo 
engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) e realizadas todas as manutenções na 
estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo eventuais 
ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não ofereça riscos na 
montagem e na utilização. O piso da base deve ser revestido com carpete vermelho. 
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3.10.2. Saia do anjo: duas unidades confeccionadas em estrutura metálica com revestimento em 
tela galvanizada de alambrado fio 14, malha 50mm, pintado de tinta esmalte sintético 
dourado com aplicação de pedraria de plástico. Figurino confeccionado em veludo branco 
com elastano cobrindo a cintura e descendo pelas laterais até o chão com barrado de galão 
metalizado dourado de 4cm de largura e franjas de seda dourada com 10 cm de largura. 

3.10.3. Corpo do anjo: duas esculturas existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser 
recuperadas e pintadas conforme imagem, sendo a corneta e as asas com dourado 
gliterizado. 

3.10.4. Iluminação: fornecer 8 baterias de lítio 12v 2,4ah com carregador, circuito de proteção 
BMS, dimensões 7x7,5x2,30cm, plug P4 macho e fêmea. 10m de fita LED branco quente 
3528, com fonte. 

 

3.11. Alegorias de chão – árvores e doces 

 

3.11.1. Base da alegoria: Deverão ser confeccionadas 4 bases em estrutura metálica pintada com 
tinta sintética vermelha, com 4 rodas giratórias, do acervo da GRAMADOTUR, 
confeccionadas em ferro tubular 25x30 com diâmetro de 90cm, revestida com chapa 
multilaminada de 10mm, forrada com carpete vermelho, conforme projeto. 
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3.11.2. Xícara: Duas unidades existentes no acervo da GRAMADORTUR. Deverão ser retiradas as 
alças, pintadas interna e externamente com tinta acrílica branca, forradas com tecido tipo 
gorgurão em estampa natalina. Acabamento superior e inferior em acetato dourado. 
Deverão ser colocadas duas árvores natalinas de festão verde aramado com altura de 
1,50m, sendo uma em cada xícara, fixada com PU. Serão decoradas com enfeites do acervo 
e com 20 laços confeccionados em veludo estruturado de 20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3. Cachepô:  Duas unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR, que deverão ser 
pintados com tinta esmalte sintético marrom, com acabamento superior e inferior em 
acetato dourado. Deverão ser colocadas duas árvores natalinas de festão verde aramado 
com altura de 1,50m, uma em cada cachepô, fixada com PU. Uma deverá ser decorada 16 
unidades de doces com altura de 15cm e laços. A outra decorada com enfeites do acervo e 
com 20 laços confeccionados em veludo estruturado de 20cm, os mesmos utilizados na 
xícara. Em ambos os cachepôs deverão ser colocados na base um arranjo, conforme 
imagem. 
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3.12. Cavalo 

3.12.1. Base do cavalo: Existente no acervo da GRAMADOTUR, medindo 2mx1m, com 4 rodízios 
giratórios. Deverá ser forrada com decoração de festão tipo cipreste e também pinhas. A 
estrutura para empurrar deverá ser pintada de dourado.  

  

3.12.2. Cavalo: elemento cenográfico existente no acervo da GRAMADOTUR, deve ser pintado 
com pintura artística em tinta esmalte sintético, nevados com PU, conforme imagem. 

 

3.13. Trenó 
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3.13.1. Base: existente na própria estrutura do trenó. Deverão ser revisados rodízios e estrutura, 
de forma a garantir segurança e estabilidade do elemento, devendo ser corrigida qualquer 
deficiência apresentada. Deverá ser confeccionada uma base em forma de assento com 
dimensões suficientes para uma criança sentar, pintada com tinta esmalte sintético branco. 

 

3.13.2. Trenós: serão 4 unidades, confeccionados a partir de 4 escorregadores existentes no 
acervo da GRAMADOTUR. Deverão ser pintados de branco com detalhes em azul com tinta 
vitrificada. Colocação de dois arranjos de 60cm em cada lado de floral feito de galhos de 
pinheiro nevado, folhagem de pinheiro e fita vermelha rústica, pinhas e ramos nevados, 
conforme fotografia de referência. 

 

 

3.14. Torres douradas 

3.14.1. Elemento cenográfico: Quatro unidades existentes no acervo da GRAMADOTUR. Deverão 
ser pintadas com tinta esmalte sitético dourado envelhecido glitado, com iluminação 
interna. 
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3.14.2. Iluminação:  

a. 4 Lâmpadas LED PAR 20, 790 lm, IP 65, Base E27 9W, Branco Fria 6500K + soquete, sendo 
1 por torre; 

b. Deverá ser instalado 1 inversor, individual por torre, com capacidade no mínimo 100W, 
pois a carga instalada para uso de Iluminação é de 36W. 

c. Dimensionamento do Circuito: 
d. 100W / 220V = 0,45A 
e. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 

de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 
 

3.15. Carro do Patrocinador 

 
3.15.1. Base: Sete unidades. Para utilização dos elementos existentes no acervo, deverá ser 

realizada análise pelo engenheiro (responsável técnico da CONTRATADA) e realizadas todas 
as manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibragem e conjunto de 
rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 
não ofereça riscos na montagem e na utilização. 

3.15.2. Elementos cenográficos: Deverão ser reformados e pintados conforme orientação da 
direção artística. Em caso de falta de algum elemento, este deverá ser confeccionado nos 
mesmos padrões das existentes. Na saia deverá ser colocado um arranjo de festão 
arramado de 20cm com pinhas de ponta branca, azevinhos e flores poinsetia de tecido 
rústico fazendo acabamento em toda sua base. 
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3.16. Fusca do Noel 

 

 

3.16.1. Adesivagem: Veiculo do acervo da GRAMADOTUR. Deverá ser revisado, e feita toda a 
manutenção necessária para colocar em funcionamento. A lataria deverá ser toda 
adesivada com a arte entregue pela direção artística. As rodas deverão ser pintadas com 
tinta esmalte sintética vermelha e a calota em dourado. Na traseira deverá ser colocado um 
pinheiro de natal e decoração do acervo. 

 

3.16.2. Trailer: Elemento do acervo da GRAMADOTUR, com dimensões de 3,4m de comprimento, 
altura de 2,5m e largura de 1,4m. Deverá ser totalmente adesivado com arte entregue pela 
direção artística. Deverá ser instalado um engate, existente no acervo, para que o trailer 
possa ser puxado pelo fusca. A floreira será pintada de dourada e nela serão colocadas flores 
poinsetias. Nas janelas traseiras, lateral e porta, deverão ser colocadas cortinas de veludo 
branco.  

 

3.16.3. Iluminação: 

a. 4 festões de LED (Rolos de 5m de fita com 300 LEDs SMD3528, 5000mm(C)x8mm(L), IP65, 
4,8W/m, 12V, Branca quente 3000K); 

b. O inversor a ser utilizado para atender estas cargas será de, no mínimo 500W, pois a carga 
instalada para uso de Iluminação é de 216W. 

c. Dimensionamento do Circuito 500W / 220V = 2,27A 
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d. Adotar 1 disjuntor de 6A, CA, capacidade de ruptura mínima de 3kA, e DR de 10A, 2 Polo 
de 30 mA. Utilizar cabeamento mínimo de 2,5 mm², PP. 

e. Dimensionamento da Bateria 500W / 12V = 41,66A 
f. Deverá ser utilizado 1 baterias de 50Ah, a qual deverá ter 1 carregador, do tipo flutuantes, 

de no mínimo de 36A. 
g. Deverá ser instalado disjuntor CC, entre a ligação da bateria e os inversores, os mesmos 

deverão respeitar a capacidade de carga de cada inversor. Os cabos de ligação do sistema 
CC, deverá ser do tipo 1 kV, e suportar a corrente do circuito. 

 

3.17. Tripés de Feno 

 

 

 

3.17.1. Base: confeccionar duas bases de 1.40m x 1.40m, com puxador, pintadas de dourado. 
Deverão ser colocados sobre as bases cachepôs do acervo da GRAMADOTUR. Serão dois 
cachepôs em cada base. Deverá ser retirado o fundo de um deles, para transformar dois em 
um único elemento. Este elemento deverá carregar feno e cajados. Os cachepôs de madeira 
deverão ser pintados artisticamente. 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que devidamente 

credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que possa 

desempenhar seus serviços.  

4.2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para o desenvolvimento do serviço, 
esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. Prestar os serviços de descritos no edital, devendo submeter-se à eventuais ajustes técnicos 

propostos pela direção do evento.  
5.2. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução descrita no presente projeto 

básico.  
5.3. Inserir acabamento com material antichamas, apresentando certificado de ignifugação destes 

materiais, e material impermeável quando necessário. 
5.4. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à execução do serviço. 
5.5. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente para a perfeita 

realização dos serviços.  
5.6. Responsabilizar-se pela remuneração de todos os contratados para a execução dos serviços, bem 

como a imediata substituição dos profissionais nos casos de ausência ou não correspondência das 
funções pretendidas com a contratação.  

5.7. Coordenar a equipe para o fiel cumprimento dos serviços.  
5.8. Responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio público utilizado na execução dos serviços. 
5.9.  Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção dos profissionais contratados, bem como 

todas as obrigações da execução contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, 
comerciais, trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento 
das obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada denunciação a lide e 
chamamento ao processo.  

5.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento da NR-35 e NR-10. 
5.11. Manter o ambiente de ordem e respeito nos locais de trabalho, promovendo o bem estar geral 

e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos, repudiando atos de agressão física e 
moral, afastando, se necessário, os profissionais que as provocarem.  

5.12. Qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das estruturas deverá ser dirimida em 
conjunto com o fiscal do contrato nomeado pela Gramadotur para acompanhar a execução 
destes serviços.  

5.13. A empresa deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher encargos sociais referentes, 
assim como alimentação, estadia quando necessária e quaisquer despesas referentes aos 
funcionários que trabalharem na mesma.  

5.14. A empresa CONTRATADA deverá apresentar laudos conclusivos de estabilidade estrutural, com 
ART, com especificações para suportar esforços solicitantes permanentes de torção e flexão com 
visitas periódicas durante a realização de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e entrega 
de laudo após a entrega dos serviços ao encarregado nomeado pelos agentes da Gramadotur.  

5.15. Todos os materiais necessários para a execução da montagem das estruturas deverão ser 
fornecidos pela CONTRATADA, incluso o transporte destes materiais, equipe de montagem e 
desmontagem e todo suporte necessário para esta equipe, incluindo o aluguel de guindastes, 
plataformas elevatórias e outros que se fizerem necessários.  

5.16. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, acompanhamento 
técnico e manutenção de todas as estruturas, instalações elétricas e demais serviços por ela 
executados, durante todo evento, com fornecimento de documento de responsabilidade técnica 
de acordo com o seu órgão fiscalizador (ART, RRT, TRT, etc.). 
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5.17. A empresa contratada deverá fornecer documento de responsabilidade técnica de acordo com 
o seu órgão fiscalizador (ART, RRT, TRT, etc.), ser responsável por quaisquer manutenções e/ou 
substituição de peças que sejam danificadas, seja pelas intempéries climáticas ou pela utilização 
pelo elenco e equipes de produção, durante toda a temporada de apresentações. 

5.18. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a concordância e a 
aprovação do fiscal do contrato, antes de sua execução.  

5.19. A empresa contratada deverá respeitar os protocolos de segurança sanitária dos espetáculos do 
Natal Luz conforme Portarias da SES, Decretos Estaduais e Municipais e Plano Aprovado pelo 
Governo do Estado do RS e AMESNE (Associação dos Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste) em razão da COVID-19. 

5.20. A empresa contratada deverá oferecer treinamento específico de biossegurança, orientar e 
educar os colaboradores para a etiquete respiratória, uso adequado da máscara, higienização das 
mãos, distanciamento físico e cuidados individuais e coletivos. 

5.21. Realizar busca por sintomáticos respiratórios, diariamente. 
5.22. Orientar os colaboradores a se afastarem das atividades laborais caso identifiquem sintomas 

respiratórios ou se residirem com alguém que apresente os sintomas. 
5.23. Orientar os colaboradores a fazerem uso permanente de máscara facial. 

 
 

6. ETAPAS DO SERVIÇO  
6.1. A execução dos serviços ocorrerá durante o período do evento, incluindo o período de 

montagem, operação e desmontagem.  

6.2. O serviço será acompanhado por servidor, responsável pela fiscalização do contrato, a ser 

determinado por portaria da Autarquia. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Carla Joner 
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