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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2022 

ANEXO 07 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO: 

Execução e adaptação cenográfica de elementos alegóricos para o Desfile Show 

de Páscoa – O Jardim Secreto do Senhor Coelho, desfile temático alusivo à Páscoa 

em Gramado – edição 2022, na cidade de Gramado - RS. Todos os carros deverão 

passar por conferência de engenheiro mecânico com fornecimento de laudo e 

anotação 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. 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 e no projeto cenográfico em anexo. 

1.1.2. 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 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 
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rodados é de responsabilidade da CONTRATADA, com anuência do responsável 

técnico pelo Projeto.   

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 chuva. 

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 e máquinas, 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; 
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c. Obedecer às disposições constantes de atos legais do estado, dos municípios e 

das concessionárias; 

d. A normas de serviços e as especificações dos Projetos de Instalações Elétricas 

em Baixa Tensão; 

e. Para execução da atividade, deverá ser fornecido ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), com a listagem e descrição de cada carro. Somente será 

aceito outro tipo de registro de responsabilidade técnica para a parte elétrica dos 

carros de acordo com as atribuições dos profissionais (TRT, RRT...)  

f. Toda e qualquer atividade realizada com os carros alegóricos deverão ter 

acompanhamento do responsável técnico, sendo ele Engenheiro ou Eletrotécnico; 

g. Todos os carros terão 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, propício 

para categoria. Além disso, o pessoal deverá ser treinado para esta atividade; 

h. 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. 

i. Os condutores para alimentação de iluminação e demais cargas, deverão ser do 

tipo PP, 1kV, contendo Fase, Neutro e Terra. Estes condutores deverão ser 

dimensionados conforme a Corrente. 

j. 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. 

k. 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 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 
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dos principais eventos da cidade de Gramado, entre eles a Páscoa em Gramado. Os 

eventos do município de Gramado fomentam o turismo durante o período em que 

acontecem, destacando-se a importância no setor turístico da cidade. No ano de 2022 

a programação da Páscoa em Gramado será inovadora com a presença do 

espetáculo “Desfile Show de Páscoa – O Jardim Secreto do Senhor Coelho”. 

 Para a perfeita realização do espetáculo, faz-se necessária à 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. 

 Deve-se fazer uma visita ao acervo para constatar a situação das cenografias e 

adereços EXISTENTES NO ACERVO, caso peças descritas neste memorial estejam 

AUSENTES OU DANIFICADAS elas deverão ser refeitas parcialmente ou totalmente 

de acordo com este documento. Todos os elementos descritos deverão ser 

restaurados: limpeza, manutenção, reparos estruturais, pintura, decoração e 

iluminação. Serão fornecidas referências para produção de arquivos digitais e recortes 

eletrônicos, essa produção é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser 

aprovada pela direção artística antes da sua execução e ou instalação. 

 Deve ser feito um estudo de alturas dos carros e para os carros que tiverem 

conflito de altura com o portão do galpão e cabos de segurança da entrada e da saída 

do túnel de lona deverão ser criadas condições de passagem. As soluções podem ser 

com mecanismos de encaixe ou dobradiças, e devem ser feitas sem prejudicar ou 

comprometer a estética dos carros descritos, com anuência do responsável pelo 

projeto.   

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Os serviços a serem realizados são de acordo com o projeto de decoração que 

está anexo a este Memorial Descritivo 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designadas, para 

execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que possa 

desempenhar seus serviços. 
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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 descritos no edital e no projeto anexo, 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 Memorial Descritivo.  

5.3. Inserir acabamento com material anti chamas (com fornecimento de laudo) e 

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. 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.  

5.11. Qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das estruturas deverá ser 

dirimida em conjunto com o fiscal do contrato nomeado pelos agentes da Gramadotur 

para acompanhar a execução destes serviços.  
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5.12. 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.  

5.13. A empresa contratada deverá apresentar laudos conclusivos de estabilidade 

estrutural dos carros, elaborados por engenheiro mecânico, 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.  

5.14. 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.  

5.15. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas, durante todo evento.  

5.16. A empresa contratada deverá 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. 

5.17. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes de sua execução.  

5.18. A empresa deverá fornecer os laudos específicos para fins de PPCI (Plano de 

Prevenção e Proteção Contra Incêndios) do evento, a saber: M1, M2, M3 e M4, com 

suas atualizações, disponíveis no corpo de bombeiros de Gramado.  

5.19. Em caso de utilização das instalações da Gramadotur, estas deverão ser 

entregues como foram recebidas, sendo de responsabilidade da empresa quaisquer 

danos causados na edificação, assim como, a guarda do material da empresa que 

estiver no local.  

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO:  

6.1. A execução dos serviços ocorrerá durante o período do evento, incluindo o 

período de montagem, operação e desmontagem.  
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6.2. O serviço será acompanhado por servidor responsável por fiscalização 

determinado por portaria da Autarquia. 

6.3. O serviço será acompanhado por servidor responsável por fiscalização 

determinado por portaria da Autarquia e pela empresa responsável pela elaboração 

do projeto.  

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Flávia Rejane Dolabela 

Martins 


