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PROJETO BÁSICO FIGURINOS GRANDE DESFILE DE NATAL 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de figurinos 

envolvendo, confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte de 394 (trezentos e 

noventa e quatro) figurinos para o espetáculo “Desfile de Natal – Celebrando 

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

se realizar de 28/10/2021 a 31/01/2022, 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, dentre outros, o seguinte 

espetáculo: “Grande Desfile de Natal – Celebrando tradições” que acontece no Centro 

de Eventos Expogramado; para a perfeita realização do evento é necessária contratação 

de empresa especializada para confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte 

dos figurinos utilizados neste espetáculo.  

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. O presente Projeto Básico consiste na descrição para contratação de empresa 

especializada para a realização dos seguintes serviços e relacionadas: 

3.1.1. Confecção, restauro, manutenção; lavagem e transporte de 394 (trezentos e 

noventa e quatro) figurinos para o espetáculo “Grande Desfile de Natal – 

Celebrando Tradições” incluindo o fornecimento de materiais necessários a 

execução, equipe técnica de costureiras, arte-finalistas, equipe de provas de 

figurino, aquisição e fornecimento de calçados, meias e itens necessários, custos 

de manutenção de máquinas, pré-produção, produção e pós-produção, nos termos 

exigidos no Apêndices bem como a manutenção e acompanhamento dos 35 

(trinta e cinco) espetáculos; 
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3.1.2. Todo e qualquer figurino somente será considerado finalizado após aprovação 

final do fiscalizador do contrato e do figurinista designado pela equipe artística do 

evento; 

3.1.3. O corpo médio base para os figurinos devem levar em consideração as medidas 

do elenco, ficando entre 1,60m a 1,90m; 

3.1.4. Os calçados deverão ser fornecidos um mínimo de 100 (cem) pares novos pela 

Contratada, bem como a reposição dos demais em acervo quando necessário;  

3.1.5. Os figurinos que necessitarem meia calça terão previsão de troca de 4 (quatro) 

unidades durante o evento; 

3.1.6. Todos os figurinos deverão ser contornados por gregas, galões e passamanarias 

conforme determinado pela Gramadotur e Direção do Evento. Levando em 

consideração em média 7m por figurino galão de 1,2 cm, nos termos especificados 

nos Apêndices em anexo ao presente; 

3.1.7. A Lavagem dos figurinos, transporte e entrega dos mesmos no local do 

espetáculo são de responsabilidade da Contratada. Contemplado 5 (cinco) 

lavagens gerais e 01 (uma) ao final do evento para devolução à Contratante; 

3.1.8. Serão realizados no mínimo 1 (um) ensaio com os respectivos figurinos para o 

espetáculo alvo do presente Projeto Básico, os quais deverão ser acompanhados 

pela Contratada; 

3.1.9. Ao término do evento, deverá ser realizado inventário, contendo relatório e 

fotografias dos figurinos. Além disto, deverá ser realizada a lavagem, manutenção 

necessária e acondicionamento adequado (embalagem) para entrega de todos os 

figurinos à Gramadotur, até o dia 15 de fevereiro de 2022, que estarão sujeitos à 

aprovação do fiscal do contrato. 

3.1.10. A contratada deverá fornecer iluminação artística em 154 (cento e 

cinquenta e quatro) figurinos com Iluminação com os seguintes materiais: led 

branco quente 3528. Bateria lítio 12v 2,4ah com carregador. Circuito de proteção 

BMS. Dimensões 7x7,5 x 2,3cm. Plug P4 macho e fêmea. Deverá ser previsto 

pacote de tecido para fixação da bateria. Deverá ser prevista substituições e 
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manutenções necessárias. Levando em consideração em média 7m de fita led por 

figurino. A localização da iluminação será fornecida pela equipe artística. 

 

4. OBRIGAÇÕES DO 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; 

4.3. Disponibilizar 03 (três) máquinas de costura industriais, sendo 01 (uma) reta, 01 (uma) 

overlock, e 01 (uma) galoneira.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Prestar os serviços de confecção, manutenção, lavagem e transportes dos figurinos para 

o espetáculo alvo do presente Projeto Básico, 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, reforma e execução dos serviços, 

inclusive transporte dos materiais confeccionados ao local próprio de trabalho; 

5.3. Responsabilizar-se pela realização de todos os serviços previstos neste Projeto Básico; 

5.4. Coordenar todas as equipes ao fiel cumprimento deste Projeto; 

5.5. Responsabilizar-se pelo zelo de todo patrimônio público utilizado na execução; 

5.6. 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; 

5.7. 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. 

5.8. A contratada é responsável juntamente com a produção do evento, por estipular data(s) 

específica(s) para coleta de medidas do elenco definido; 
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5.9. A contratada é responsável por entregar um cronograma de provas que deverá ser 

aprovada pela Direção de produção da equipe artística e executar no mínimo 03 (três) 

provas presenciais de figurino, na sua totalidade. 

5.10. Elaborar inventário contendo relatórios e fotografias, além de realizar a lavagem, 

manutenção necessária e acondicionamento adequado (embalagem, se necessário) 

para entrega de todos os figurinos para a Contratante até o dia 15/02/2022. 

5.11. Apresentar inventário, contendo relatório e fotografias dos figurinos. 

5.12. Contratada deverá realizar acompanhamento nas saídas e chegadas dos espetáculos 

com 3 (três) pessoas, no mínimo, no Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições, e 

deverá realizar a manutenção dos figurinos, a fim de garantir o bom funcionamento e 

manutenção dos serviços nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, em 35 

(trinta e cinco) espetáculos do Grande Desfile de Natal realizados neste período. 

 

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, 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 15 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. 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Fabrício Gomes 

Responsável pela revisão deste projeto básico: Flávia R. D. Martins 

APENDICE 1 - Descritivos desfile 2021 
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1. Homens vela 

Quantidade: 5 (cinco) 

Confecção: 

Cabeça: Chapéu de palha aramado forrado com veludo elastano. No topo do chapéu, 

ornamento de gravatas confeccionadas em espuma aramada forrada de elastano com 

acabamento de galão metalizado. Vela eletrônica. Touca de veludo com elastano com véu de 

tecido de crepe fixado.  

Parte superior: Casaco de veludo com elastano duplo na lateral direita, aplicar tecido brocado 

com detalhe de tafetá ouro cortado no viés e pregueado, fixado no ombro. Na lateral esquerda, 

aplicação de gravaras de tafetá ouro com acabamento de galão metalizado.  

Mangas longas de veludo com elastano com forro de failete e babados de tafetá ouro. Manga 

esquerda com aplicação sobreposição de manga de tafetá ouro com corte godê e acabamento 

de galão metalizado. 

Preso ao corpo, saia pregueada de tecido brocado com forro de tafetá ouro e acabamento de 

galão metalizado. Gravata duplada de veludo com elastano entretelada com algodão cru. 

Aplicação de gravaras de tafetá ouro com acabamento de galão metalizado. Aplicação de 

tafetá branco e laranja fazendo a forma de uma vela com acabamento de viés dourado. 

Franjas de seda e viés dourado no acabamento da gravata. Três pingentes de seda fixados 

em cordão de São Francisco.  

Parte inferior: Calça longa ampla confeccionada em veludo com elastano com cano afunilado 

na parte inferior e babado pregueado de tafetá ouro. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança branco. 
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2. Anjos miranetes 

Quantidade: 4 (quatro) 

Confecção: 

Parte superior: Body com fechamento de zíper, confeccionado de veludo com elastano. 

Corte assimétrico de um ombro só. Preso ao ombro, faixa plissada de tafetá fazendo o 

detalhe do busto. Braceletes de veludo com elastano com fechamento de zíper com detalhe 

de tecido de crepe cortado no viés. 

Parte inferior: Cinturão de tafetá com entretela e fechamento de zíper e acabamento com 

galão metalizado.  

4 (quatro) gravatas entreteladas, confeccionadas de tecido de tafetá com acabamento de 

galão metalizado e aplicação de rosas de tecido. 

Saia e sobre saia de crepe, corte godê assimétrico. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapatilha jazz. 
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3. Sacerdotisa da luz 

Quantidade: 6 (seis) 

Confecção:  

Parte superior: Body com fechamento de zíper, confeccionado de veludo com elastano. Corte 

assimétrico. Preso ao ombro direito, faixa plissada de tafetá fazendo o detalhe do busto. No 

ombro esquerdo, aplicação de renda bordada. Mangas bufantes de crepe. Corpete de tecido 

brocado, entretelado, forrado com failete e estruturado com barbatana de plástico. 

Fechamento com cordão de São Francisco na frente e zíper nas costas. Preso ao corpete, 

saia pregueada de crepe dourado, cortada no viés, com abertura na frente e acabamento de 

galão metalizado. Oito (08) gravatas dupladas de veludo com elastano entretelada com 

algodão cru com acabamento de galão metalizado e aplicação de renda bordada e pingentes. 

Parte inferior: Saia e sobre saia de crepe, corte godê assimétrico. Com zíper. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapatilha jazz 

 

4. Maria 
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Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sandália franciscana. 
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5. José 

Quantidade: 1(um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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6. Querubins 

Quantidade: 3 (três) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sandália franciscana. 
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7. Rei Mago 1 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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8. Rei Mago 2 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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9. Rei Mago 3 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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10.  Pastores 

Quantidade: 8 (oito) 

Confecção e Reforma:  

Cabeça: Lenço de tecido de algodão texturizado. A amarração deve ser feita por argola 

confeccionado em tecido de algodão texturizado com parte interna de fibra sintética.  

Parte superior: Manto de tecido brocado de algodão. 

OBS: A bata será um figurino cedido pelo contratante. Prever ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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11. Pastoras 

Quantidade: 8 (oito) 

Confecção e Reforma:  

Cabeça: Lenço de tecido de algodão texturizado. A amarração deve ser feita por argola 

confeccionado em tecido de algodão texturizado com parte interna de fibra sintética.  

Parte superior: Avental estilizado de tecido brocado de algodão. Detalhe no decote do mesmo 

tecido de algodão utilizado no lenço. O fechamento, amarração será faixa de tecido de 

algodão. 

OBS: A bata será um figurino cedido pelo contratante. Prever ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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12. Empurradores 

Quantidade: 14 (quatorze) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sandália franciscana. 
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13. Contador de história 

Quantidade: 2 (dois) 

Confecção: 

Cabeça: Chapéu de espuma aramada, forrada de veludo com elastano e tecido com estampa 

de grafia com acabamento de galão metalizado. Aplicação de livro aberto fixado na parte 

superior do chapéu. 

Parte superior: Casaco de veludo com elastano duplo na lateral direita, aplicar arvore de natal 

com acabamento de galão metalizado e estrela de lamê. A lateral esquerda deve ser 

confeccionada com tecido com estampa de grafia. Nos ombros aplicação de rufo de tecido 

xadrez padrão natal com enchimento de fibra sintética.  

Mangas bufantes de tafetá com forro de failete entremeados com filó. Faixa sobreposta à 

manga bufante de veludo com elastano entretelado. Babados de tafetá em forma de folhas 

entreteladas. Cano da manga de veludo com elastano e babado pregueado de tafetá. 

Saia em corte godê aplicada ao casaco de veludo com elastano e tecido com estampa de 

grafia, aplicação de folhas de tafetá e barra de tafetá ouro. Acabamento de galão metalizado 

e forro de tafetá.  

Parte inferior: Calça longa ampla confeccionada em veludo com elastano com aplicação de 

arvore de natal e barra de tecido xadrez com padrão natalino. Acabamentos com galão 

metalizado. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança. 
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14. Contador de história esplendor 

Quantidade: 6 (seis) 

Confecção: 

Cabeça: Boina confeccionada em gomos de veludo com elastano e tafetá. Os gomos devem 

ser estruturados com fibra sintética e forrados com failete. Deve ser aplicado à boina um livro 

cenográfico confeccionado em espuma forrada com courino e as folhas devem ser 

confeccionadas com tecido com estampa de grafia. 

 

Parte superior: Casaco longo de tecido suede entretelado com algodão cru e forrado com o 

suede. Abertura lateral até a altura da cintura. No peito e barra aplicação de tecido de algodão 

com estampa de grafia com acabamento de galão metalizado. Fechamento com zíper e gola 

com babado pregueado de tafetá ouro. Mangas de veludo com elastano e babados de tafetá. 

Parte inferior: Calça longa ampla confeccionada em veludo com elastano com cano afunilado 

na parte inferior e babado pregueado de tafetá ouro. 

Calçado: Meia estilo soquete. Sapato de dança. 

 

15. Mordomo 
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Quantidade: 3 (três) 

Confecção: 

Cabeça: Peruca grisalha com penteado do século XVII. 

Parte superior: Camisa de tricoline sem mangas com fechamento de botões. Lenço de tafetá 

com presilha de metal. Casaca de veludo de estofamento com acabamento de galão 

metalizado, entretelado com algodão cru e forrado com failete na parte interna. O forro da 

cauda deve ser o mesmo veludo da parte externa. Detalhe do fechamento da casaca: lamê 

prata com botões de acrílico. 

Guardanapo de algodão com aplicação de galão e símbolo do Natal luz de Gramado. 

Parte inferior: Faixa de tafetá entretelada com fechamento de zíper. 

Calça de cintura alta confeccionada de lã fria com corte reto. 

Calçado: Meia social. Sapato de dança. 

 

16. Cavalheiro 
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Quantidade: 3 (três) 

Confecção: 

Parte superior: Camisa de tricoline sem mangas com fechamento de botões. Colete de tecido 

brocado. Casaca de veludo de estofamento com acabamento de galão metalizado, entretelado 

com algodão cru e forrado com failete na parte interna. O forro da cauda deve ser do mesmo 

tecido brocado do colete. Fechamento da casaca por botões metalizados. Aplique de poinsétia 

de veludo. 

Parte inferior: Faixa de tafetá entretelada com fechamento de zíper. 

Calça de cintura alta confeccionada de lã fria com corte reto. 

Calçado: Meia social. Sapato de dança. 
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17. Dama antiga 

Quantidade: 3 (três) 

Confecção: 

Cabeça: Bonnet Vitoriano confeccionada em espuma aramada forrada com tecido brocado. 

Na aba, aplicar barra inglesa pregueada com acabamento em galão metalizado e poinsétia de 

veludo. Fita larga de tafetá entretelado com algodão cru. 

Parte superior: Casaco de veludo com elastano duplado com aplicação de tecido brocado no 

peito e babados pregueados de tafetá. Fechamento de zíper e botões metalizados. Mangas 

com parte superior reta e inferior em corte envase com aplicação de barra de tecido de algodão 

com estampa de grafia com acabamento de galão metalizado e babado de tafetá pregueado. 

Preso ao casaco, sobre saia de veludo com elastano corte godê com acabamento de galão 

metalizado. 

Parte inferior: Saia de armação de arandela (crinolina): três arcos de arame mola suspensos 

por tiras de algodão cru presas ao cós da saia de algodão. Bombachinha de tafetá. 

Saia balão pregueada de tecido de algodão com estampa de grafia e garra de tafetá. Apliques 

de poinsétia de veludo com acabamento de galão metalizado. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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18. Arrumadeira 

Quantidade: 6 (seis) 

Confecção: 

Cabeça: Tiara forrada com fita de cetim. Fixada à tiara, babado de renda inglesa pregueada 

com aplique de poisétia de veludo. A tiara deve ter elástico para fixação à cabeça. 

Parte superior: Camisa de tricoline xadrez com manga bufante. Na parte inferior da manga, 

colocar filó pregueado. Forro de failete. Corpete de veludo de estofamento com zíper nas 

costas, forro de failete e estruturação com barbatana de plástico. Detalhe de babado de renda 

inglesa e botões metalizados.  Jabout de renda inglesa com laço de veludo com elastano 

estruturado com fibra sintética. 

Parte inferior: Saia corte godê com babados pregueados de tafetá e acabamento de galão 

metalizado. Avental de tecido de algodão com estampa de caligrafia com aplicação de 

poinsetia de veludo. Babado pregueado de tafetá e acabamento de galão metalizado. 

Saia de armação de filó. Bombachinha de tafetá. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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19. Violoncelo 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia social.  

Sapato social.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

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

 
 

20. Pai 

Quantidade: 1 (um) 

Confecção: 

Parte superior: Camisa de tricoline sem mangas com fechamento de botões. Colete de tecido 

brocado. Casaca de veludo de estofamento com acabamento de galão metalizado, entretelado 

com algodão cru e forrado com failete na parte interna O forro da cauda deve ser de mesmo 

tecido da casaca. Fechamento da casaca por botões metalizados. Lenço de crepe com 

presilha de metal. 

Parte inferior: Faixa de tafetá entretelada com fechamento de zíper. 

Calça de cintura alta confeccionada de lã fria com corte reto. 

Calçado: Meia social.  

Sapato de dança. 
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21. Mãe 

Quantidade: 1 (um) 

Confecção: 

Cabeça: Bonnet Vitoriano confeccionada em espuma aramada forrada com tecido brocado. 

Na aba, aplicar barra inglesa pregueada com acabamento em galão metalizado e arranjo de 

poinsétias de veludo e laços de tafetá. Fita larga de tafetá entretelado com algodão cru. 

OBS: Confeccionar 2 (dois) Bonnet. Um deve seguir as cores do croqui e o outro a cor 

vermelha deve ser substituída por lilás. 

Parte superior: Casaco de tecido xadrez com padrão natalino, com aplicação de tecido 

brocado no peito e acabamento de galão metalizado. Fechamento de zíper. Casaco forrado 

de failete e entretelado com algodão cru e estruturado com barbatana de plástico. Lenço de 

crepe com babados pregueados de renda inglesa com acabamento de galão metalizado e 

fechado por um camafeu. Mangas com parte superior reta com finalização de babado de renda 

inglesa. Bufante de tafetá entremeado com filó pregueado e forro de failete. Babado de tafetá.  

Parte inferior: Saia de armação de arandela (crinolina): 03 (três) arcos de arame mola 

suspensos por tiras de algodão cru presas ao cós da saia de algodão. Bombachinha de tafetá. 

Saia balão pregueada de tecido de algodão com xadrez natalino. Sobre saia de veludo com 

elastano.  

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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22. Avó 

Quantidade: 1 (um) 

Confecção: 

Cabeça: Touca Vitoriana confeccionada em com tecido brocado. Na barra, aplicar barra 

inglesa pregueada com acabamento em galão metalizado e arranjo de poinsétias de veludo. 

Parte superior: Casaco de veludo com elastano duplado com aplicação de tecido brocado no 

peito, finalizado com fitas de tafetá e babados pregueados de renda de guiepier. Fechamento 

de zíper nas costas  e botões metalizados no peito. Xale de tecido xadrez padrão natal.  

Mangas com parte superior reta com finalização de babado de renda inglesa. Bufante de 

tecido brocado entremeado com filó pregueado e forro de failete. Babado de tafetá.  

Parte inferior: Saia de armação de arandela (crinolina): 03 (três) arcos de arame mola 

suspensos por tiras de algodão cru presas ao cós da saia de algodão. Bombachinha de tafetá. 

Saia balão pregueada de veludo com elastano com camadas de babados pregueados de 

tecido brocado e tafetá.  

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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23. Neto 

Quantidade: 1 (um) 

Confecção 

Cabeça: Boina confeccionada em gomos de veludo. Os gomos devem ser estruturados com 

fibra sintética e forrados com failete. Deve ser aplicado à boina um botão forrado e detalhe em 

fita de gorgorão. 

Parte Superior: Casaco de veludo com fechamento de zíper. O casaco deve ser forrado de 

failete. Barra e punhos do casaco em veludo marrom.  Nos punhos deverão ser aplicados 

detalhes de fita de gorgorão. Lenço de tricoline com aplicação de fitas de gorgorão. 

Parte inferior: Calça reta capri de cintura alta. A calça deverá ser confeccionada em veludo e 

forrada de failete. Detalhe na barra de veludo. 

Calçado: Meia social.  

Sapato de dança. 
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24. Neta 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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25. Boneca vitoriana 

Quantidade: 2 (dois) 

Confecção:  

Cabeça: Peruca Branca com penteado do século XVII. Arranjo com flores de tafetá e folhas. 

Laço largo de tafetá estruturado com algodão cru. 

Parte superior: Casaco de tecido de tecido brocado. Aplique de veludo com elastano no peito 

com acabamento de galão metalizado. Fechamento de zíper. Casaco forrado de failete e 

entretelado com algodão cru e estruturado com barbatana de plástico. No peito, babado de 

tafetá pregueado com acabamento de galão metalizado. Laço de tafetá estruturado com 

algodão cru e aplicação de arranjo de flores de tecido e folhas. Mangas bufantes de tafetá 

entremeado com filó pregueado e forro de failete. Babado de tafetá.  

Parte inferior: Saia de armação de arandela: três arcos de arame mola suspensos por trás de 

algodão cru ao cós da saia de algodão. Bombachinha de tafetá. 

Saia balão pregueada de tecido brocado com camadas de babados pregueados de tafetá. 

Sobre saia de veludo com elastano.  Aplique da saia: Tecido de tafetá aplicado ao estilo bandô 

com arranjo de laço de tafetá ouro estruturado com algodão cru e arranjo de flores e folhas de 

tecido. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

OBS: A segunda Boneca deve obedecer ao mesmo desenho e trocar o rosa por verde água. 
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26. Empurrador vitoriano / Doces enfeites / Noel 

Quantidade: 28 (vinte e oito) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

OBS: Caso seja constatado que o comprimento do casaco esteja curto, deverá ser aplicado 

camadas de babado pregueados de tafetá vermelho. 

Calçado: Sapatilha de couro. 
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27. Boneca chão 

Quantidade: 6 (seis) 

Confecção:  

Cabeça: Peruca de lã de tricô com penteado. Laços de tafetá estruturado com fibra sintética. 

Acoplado ao laço, hastes de plástico flexíveis com acabamento de pompom de pele sintética 

de fio longo de seda. A peruca deverá ter elástico para fixação. 

Parte superior: Casaco de tecido brocado. Aplique de veludo com elastano no peito com 

acabamento de fita de cetim. Fechamento de zíper. Casaco forrado de failete e entretelado 

com algodão cru e estruturado com barbatana de plástico. No decote, babado de renda inglesa 

pregueada com acabamento de fita de cetim. Mangas bufantes de tafetá entremeado com filó 

pregueado e forro de failete. Babados de tafetá.  

Parte inferior: Saia de armação de filó. Bombachinha de tafetá. 

Saia balão pregueada de tecido brocado com camadas de babados pregueados de tafetá.  

Avental de veludo com elastano e acabamento de fita de cetim e babado de renda inglesa 

pregueada.  Aplique da saia: Tecido de tafetá aplicado ao estilo bandô com arranjo de pompom 

de pele sintética de fio longo de seda. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 
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28. Motorista trem 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Sapatilha de couro. 
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29. Camponesas doce 

Quantidade: 6 (seis) 

Confecção e Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

OBS: Confeccionar 6 (seis) saias de armação de filo. 
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30. Confeiteiro Chef (boneca cozinha) 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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31. Confeiteiro bandejas 

Quantidade: 4 (quatro) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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32. Puppet Cupcake  

Quantidade: 1(um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

 

 

33. Puppets / Tortas maça e framboesa 

Quantidade: 2 (dois) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

 

 

 

 

 

34. Puppet / Torta cereja 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

 

 

 

 

35. Puppets Bolachas 

Quantidade: 6 (seis) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 
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36. Vendedoras de doces 

Quantidade: 2 (dois) 

Confecção: 
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Cabeça: casquete de espuma aramada forrada com veludo com elastano. A casquete deve 

contar com elástico para a fixação. 

Parte superior: Camisa de tricoline com fechamento de botões. Lapela ampla entretelada. 

Laço de tafetá estruturado com algodão cru. Casaco de veludo entretelado e estruturado com 

barbatana de plástico. Botões metalizados. Saia de veludo presa ao casaco forrada com tafetá 

com prega fêmea nas costas.  

Parte inferior: Calça de alfaiataria com cós alto e boca ampla, confeccionada em tecido xadrez.  

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança estilo boneca. 

 

37. Aldeão 1 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

 

  

 

 

 

38. Aldeão 2 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

  

 

 

 

 

 

39. Aldeão 3 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

40. Aldeão 4 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

 

  

 

 

 

 

41. Aldeão 5 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

42. Aldeão 6 

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

43. Lenhadores 

Quantidade: 15 (quinze) 

Reforma: 
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Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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44. Mestre esquimó 

Quantidade: 10 (dez) 

Confecção: 

Cabeça: Touca/capuz com pala confeccionada em veludo com elastano entretelada com 

algodão cru e forrada com failete. Contornando a pala e o capuz, barra de pele sintética de fio 

longo de seda. Aplicação de cristal de neve confeccionado em galão metalizado. 

Parte superior: Casaco longo de tecido brocado acolchoado com fibra de acrilom e forrado 

com failete. Punhos e barra com acabamento de pele sintética de fio longo de seda. 

Parte de inferior: Calça longa ampla confeccionada em veludo com elastano com cano 

afunilado na parte inferior. Polainas de pele sintética. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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45. Criança esquimó 

Quantidade: 16 (dezesseis) 

Confecção: 

Cabeça: Touca/capuz com pala confeccionada em veludo com elastano entretelada com 

algodão cru e forrada com failete. Contornando o capuz, barra de pele sintética de fio longo 

de seda. Aplicação de pompons de pele sintética na pala e acabamento em galão metalizado. 

Parte superior: Casaco longo de tecido brocado acolchoado com fibra de acrilom e forrado 

com failete. Punhos e barra com acabamento de pele sintética de fio longo de seda. Na barra 

do casaco, aplicação de veludo com elastano com finalização com galão metalizado. 

Parte de inferior: Calça longa ampla confeccionada em veludo com elastano com cano 

afunilado na parte inferior.  

Calçado: Calçado: Meia tipo soquete.  

Sapato de dança. 
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46. Estandarte de neve 

Quantidade: 4 (quatro) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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47. Soldado trompete 

Quantidade: 4 (quatro) 

Confecção: 

Parte superior: Casaca de veludo de estofamento corte evasê, entretelada com algodão cru e 

forrado com failet. Na parte frontal da casaca, aplicação de tafetá com acabamento de galão 

metalizado e botões metálicos. Ombreiras de espuma aramada, forrada de tafetá prata com 

acabamento de franjas de seda. Punhos e barra da casaca com aplicação de tecido brocado 

com acabamento em galão metalizado. Cinto de courino com fivela metálica. 

Parte inferior: Calça reta de cintura alta confeccionada em malha colegial. 

Calçado: Meia soquete. Bota de couro cano alto. 
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48. Homem valsa 

Quantidade: 4 (quatro) 

Confecção: 

Parte superior: Camisa de tricoline sem mangas com fechamento de botões. Casaca de veludo 

de estofamento com acabamento de galão metalizado, entretelado com algodão cru e forrado 

com failete na parte interna. O forro da cauda deve ser de mesmo tecido da casaca. 

Fechamento da casaca por botões metalizados. Punhos da casaca com aplicação de tecido 

de algodão brocado com acabamento de galão metalizado e babados pregueados de tafetá. 

Parte inferior: Faixa de tafetá entretelada com fechamento de zíper. 

Calça de cintura alta confeccionada de lã fria com corte reto. 

Calçado: Meia social. Sapato de dança. 
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49. Mulher valsa 

 

Quantidade: 4 (quatro) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança. 
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50. Mulher valsa / Bonnet 

 

Quantidade: 4 (quatro) 

Confecção 

Cabeça: Bonnet Vitoriano confeccionada em espuma aramada forrada com tafetá azul. Na 

aba, aplicar barra inglesa pregueada com acabamento em galão metalizado e arranjo de 

ramos de oliveiras gliterizados de azul. Laços de tafetá. Fita larga de tafetá entretelado com 

algodão cru. 

 

 

51. Rainha da Neve 

Quantidade: 1 (um) 

Confecção:  

Cabeça: Estrutura de arame com espuma aramada, forrada com tafetá, fazendo uma alusão 

a uma coroa. As hastes que se estendem da base devem lembrar pequenos e delicados 

galhos secos, adornados com aplicações de strass, pedras de acrílico e pingentes. A estrutura 

deve se fixar à cabeça da personagem através de forma anatômica e elástico. Peruca branca 

e longa de cabelo sintético trançado. Max colar confeccionado com pedrarias, perolas e 

pingentes. Na extremidade inferior do colar deve ser fixado um cristal de gelo com pedrarias 

e pingentes. 
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Vestido: Vestido corte sereia de veludo com elastano. Sobreposição de tecido nervurado de 

veludo azul costurado desde o ombro seguindo pelo busto como uma gola que se estende até 

a cintura. Da cintura se estende uma faixa nervurada até o quadril que cai até a base do 

vestido. Mangas retas com sobreposição de organza aplicada no ombro, costurada no 

cotovelo onde cai até a altura do joelho. Na outra manga, organza azul cortada no viés em 

assimetria fixada do cotovelo até o punho. Gola estruturada com barbatana de plástico e 

forrada com renda bordada com aplicação de pedras de acrílico! Da gola deve sair hastes 

flexíveis de plástico com acabamento de pingentes de acrílico. 

 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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52. Corujas 

Quantidade: 12 (doze) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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53. Empurrador neve 

Quantidade: 8 (oito) 

Confecção: 

Parte superior: Blusa ampla, tipo bata com capuz confeccionada em veludo com elastano de 

dois tons que fazem os detalhes propostos no croqui. 

Parte inferior: Calça tipo pijama confeccionada em veludo com elastano. 

Calçado: sapatilha de couro. 
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54. Soldado cavalinho 

Quantidade: 4 (quatro) 

Confecção: 

Parte superior: Casaca de veludo de estofamento com acabamento de galão metalizado, 

entretelado com algodão cru e forrado com failete na parte interna O forro da cauda deve ser 

de mesmo tecido da parte externa.  Fechamento da casaca por botões metalizados. Aplicação 

de tafetá com acabamento de galão metalizado e botões metálicos nos punhos.  Ombreiras 

de espuma aramada, forrada de tafetá ouro com acabamento de franjas de seda. Cinto de 

courino com fivela metálica. 

Faixa de veludo com elastano duplado com franjas de seda e galão metalizado como 

acabamento. A faixa deve ser entretelada com algodão cru e ter fechamento de zíper. 

Parte inferior: Calça reta de cintura alta confeccionada em malha colegial. 

Calçado: Meia soquete. Bota de couro cano alto. 
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55. Soldado puppet 

Quantidade: 19 (dezenove) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

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

 
 

56. Noelas 

Quantidade: 15 (quinze) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Calçado: Sapato de dança. 
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57. Criança carrossel 

Quantidade: 6 (seis) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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58. Guia carrossel  

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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59. Condutor bicicleta carrossel  

Quantidade: 1 (um) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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60. Renas do carro 

Quantidade: 8 (oito) 

Reforma: 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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61. Bata Abertura 

Quantidade: 100 (cem) 

Confecção: 

Bata longa de corte evasê confeccionada em tecido Oxford vermelho.  Capuz amplo do mesmo 

tecido. Aplicação no peito da bata em tecido brocado com finalização de galão. Mangas em 

corte evasê com aplicação de tecido brocado. Com acabamento de galão. 
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62. Esperança abertura 1 

Quantidade: 1 (um) 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança. 
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63. Esperança abertura 2 

Quantidade: 1 (um) 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 15%elastano. 

Sapato de dança. 

 



                     
 

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

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Esperança abertura 3 

Quantidade: 1 (um) 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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65. Ratos 

Quantidade: 5 (cinco) 

Confecção: 

Parte interna: Macaquinho duplo de malha suplex com enchimento de fibra sintética para dar 

o volume proporcional ao do croqui.  

Parte superior: Jabout de renda inglesa. Casaco de tafetá com forro do mesmo com aplicações 

de tecido brocado de algodão com acabamento de galão metalizado. Colete listrado com 

fechamento de zíper nas costas e botões metalizados na parte frontal. Luvas de malha suplex. 

Parte superior: Calça de malha suplex com enchimento de fibra sintética e acabamento de 

babado pregueado de renda inglesa. Rabo de malha suplex com enchimento de fibra sintética. 

Meia de malha suplex. 

Calçado: sapato de dança. 

OBS: Cada conjunto de figurino deve intercalar as cores conforme supervisão e indicação da 

equipe artística. 

 

66. Boneco de neve  
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Quantidade: 5 (cinco) 

Confecção: 

Confeccionar 5 (cinco) malhas de corpo inteiro, listradas horizontalmente nas cores azul e 

branco em malhas suplex com zíper nas costas. 

 

 

 

 

 

67. Papai Noel 

Quantidade: 1 (um) 

Figurino cedido pelo contratante. Ajustes e restauros necessários. 

Calçado: Calçado: Meia calça cor da pele para ballet tecido ultra soft 85%poliamida – 

15%elastano. 

Sapato de dança. 
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