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MEMORIAL DESCRITIVO 

  

1. OBJETO 

Contratação de empresa para a confecção de elementos decorativos, incluindo sua 

iluminação, manutenção, montagem e desmontagem, logística de transporte de 

todo o material a ser utilizado e equipe técnica de montagem, manutenção, 

assistência técnica durante a realização do evento “Páscoa em Gramado” 

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos 

construtivos necessários para a execução do projeto de decoração urbana para a 

Páscoa em Gramado 2022. 

Os desenhos ilustrativos fazem referência ao projeto, podendo não conter todas as 

informações descritas neste memorial, portanto, não devem ser usados para dirimir 

dúvidas quantitativas. 

O projeto prevê a decoração e iluminação de ruas, praças, rótulas e avenidas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Proposta da Decoração da Páscoa em Gramado é através do uso de cores e 

fibras naturais para aproximar o turista da natureza. É mostrar com ovos de 

chocolate gigantes e coloridos a essência da Cidade, eleita a Capital nacional do 

Chocolate, trazendo aos olhos de quem a contempla, um sentimento de alegria, 

paz e felicidade. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Considerações Iniciais: 

Para atender ao propósito deste projeto de decoração e iluminação deverão ser 

recuperados e confeccionados objetos cenográficos em fibra de vidro, marcenaria, 

serralheria, espuma tipo PU, laçaria, pintura artística a mão e a pistola e serigrafia, 

tudo conforme especificações, referências e/ou instruções contidas neste Memorial 

e seus anexos. 
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Todas as pinturas das cestas e materiais naturais deverão ser feitas com pistola, 

NÃO podem ser pintadas a mão. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Para realização dos serviços deverão ser empregadas atividades de: 

1. Serralheria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e estruturas 

total ou parcialmente feitas em ferro, incluindo corte, dobra, solda de tubos, placas 

em aço, vergalhões, arames, barras, cabos e chapas metálicas, incluindo 

tratamento de superfície (pintura, anticorrosivos) e suas formas de fixação 

(parafusos, rebites, soldas, presilhas, entre outros);   

2.Marcenaria: Compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e estruturas 

feitas total ou parcialmente em chapas, tábuas, toras, ripas, caibros, vigas e/ou 

sarrafos de madeira incluindo corte, dobra, cola e tratamentos de superfície (lixa, 

impermeabilização, pintura) e suas formas de fixação (parafusos, pregos, grampos, 

entre outros); 

3.Impressão Digital: Compreende o processo de impressão em equipamentos de 

impressão conhecidos como “plotter” e sua instalação nos locais indicados. Para 

atender ao propósito do projeto o fornecedor deverá dispor de plotter com 

tecnologia jato de tinta de alta resolução com tratamento ultravioleta (UV) 

4.Recorte Eletrônico: Compreende a confecção e instalação de chapas rígidas 

recortadas com alta precisão através de equipamentos assistidos por computador 

com sistemas computacionais (software) tipo CAD (Computer Aided Design) aptos 

a receberem desenhos técnicos em arquivos digitais. Para atender ao propósito da 

Páscoa em Gramado, a Contratada deverá dispor router (indicado para recortar 

chapas de madeira e material sintético com alta precisão) bem como, corte lazer. 

5.Cenografia: Compreende a aquisição de elementos, bem como a fabricação, 

instalação e arranjo dos elementos tridimensionais, incluindo pintura, 

acabamentos, disposição, organização e ornamentação conforme indicado nas 

pranchas deste memorial.   
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6.Iluminação: Compreende a aquisição e a colocação de material elétrico e 

iluminação conforme especificação deste memorial. 

7.Pintura: Compreende a necessidade de conhecimento técnico com tintas, fundos, 

vernizes, materiais de acabamento e equipamentos para realizar pintura artística, 

artesanal e pistola. 

 

4.  LOCAIS A DECORAR 

A decoração e a iluminação descrita nesta Memorial Descritivo deverão ser 

instaladas nos seguintes locais: 

4.1.1. Rótula João Leopoldo Rosenfeld (Praça das Bandeiras) 

4.1.2. Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros   

4.1.3. Rótula Av. Hortênsias x Rua das Flores. 

4.1.4. Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi (Prefeitura).   

4.1.5. Rótula Av das Hortênsias x Rua São Pedro   

4.1.6. Rótula Praça das Mães 

4.1.7. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho 

4.1.8. Av. Borges de Medeiros 

4.1.9. Rua Coberta   

4.1.10. Pórticos de Acesso a cidade – Várzea Grande e Nova Petrópolis    

4.1.11. Praça das Etnias   

4.1.12. Praça Major Nicoletti 

4.1.13. Expo Gramado 
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4.2. Rótula João Leopoldo Rosenfeld (Praça das Bandeiras) 

 

Desenho Ilustrativo 
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4.2.1. Reformar, recuperar, construir, adquirir e aplicar na rótula conforme 

desenho de referência acima, dois conjuntos de molduras de madeira 

pinus (acervo Gramadotur), o acabamento da madeira deverá ser em 

Stain castanheira e Stain transparente na proporção 1x1, com duas 

demãos. Substituir iluminação interna, que deverá ser por fita led 

siliconada na cor warm, a prova d'agua para fins decorativos, retirar tela 

e colocar fundo em mdf ultra 1,8cm com pintura em marrom fosco, 

sobreposta ao fundo, deverá ser aplicado letreiro em mdf ultra 1,5 cm, 

corte laser, fonte french script mt, com pintura em branco conforme 

desenho ilustrativo. Deverão ser aplicados um total 22,60m de fita led 

em todo o contorno das molduras. Aplicar placa de PS adesivada com 

selo de capital nacional do chocolate artesanal Gramado (arte fornecida 

pela Gramadotur) com dimensão de 80x80 cm. Reformar, recuperar, 

tapar furos e rachaduras de dois conjuntos de 05 ovos cada de fibra 

com altura de aproximadamente 50cm (acervo Gramadotur) e pintura 

de acordo com a paleta de cores.   

4.2.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula escultura existente 

do acervo da Gramadotur, as cores utilizadas devem ser 

correspondentes aos tipos de chocolates, a saber, amargo, ao leite e 

branco. 

4.2.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um conjunto de caixa 

de madeira, cesto de vime e ovo de fibra de 1,80 m de altura (acervo 

Gramadotur). O ovo deverá ter seus furos e rachaduras tapados e 

corrigidos antes de receber pintura a pistola na cor laranja, respeitando 

a paleta de cores adotada, conforme imagem acima. 

4.2.4. Construir, adquirir, pintar e aplicar um conjunto de paleta de pintura 

com bombons, e três pincéis, conforme imagem abaixo.  A paleta 

deverá ser recortada com router em mdf ultra de 1,8 cm de espessura 

pintadas na cor de chocolate branco, cada paleta deverá ter 8 bombons 
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de 10 cm de diâmetro. Os pincéis deverão ser torneados em madeira 

cedrinho (NÃO podem ser em pinus em razão dos nós) com 1,50 m de 

altura e 4 cm de diâmetro e pintados com Stain castanheira, sendo que 

as cerdas serão de plástico marrom encontrado em vassouras. Para 

representar o metal que segura as cerdas nos cabos dos pincéis, serão 

usadas folhas de flandres moldadas em cilindro conforme pincel real. 

  

Desenhos técnicos   

 

Molduras de madeira 
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Conjunto caixa de madeira, cesto de vime e ovo de 1,80 m 

 

Escultura ovos com bombons 
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Paleta de pintura com bombons 

 

Modelos de bombons – VER ANEXO 2 
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4.2.5. Forma que se encontra no acervo   
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4.2.6. Demais especificações:  

4.2.6.1. Instalação de 15 refletores slim 30W 220V, luz 3000k (Acervo 

da Gramadotur), branca morna, cinco para cada placa, cinco a 

serem instalados em frente a cada conjunto decorativo, dois para 

a escultura e três para cada conjunto de paleta, caixa de madeira, 

cesto de vime e ovo e fixá-los ao solo. 

  

 

4.2.6.2.  Aquisição e instalação de 08 refletores vapor de sódio de 

400w com reator embutido e lâmpada, distribuídos na rótula, 

embaixo das árvores para iluminá-las, fixá-los ao solo. 
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4.2.6.3. Aquisição e instalação de 46,00m fita led nos elementos 

especificados acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 

 

 

   

  

      Os elementos decorativos não poderão ter fixação aparente com cabos de aço, 

toda a fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser 

dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação da cenógrafa e 

contratante. 
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4.3. Rótula Principal – Av. Hortênsias x Av. Borges de Medeiros 

Desenho Ilustrativo 
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Descrição 

4.3.1. Construir, adquirir e aplicar na rótula conforme desenho de referência 

abaixo, Coelho de fibra de 3,45m pintado de marrom “chocolate 

amargo” com acabamento liso e verniz alto brilho, conforme referência. 

 

Se necessário serão fornecidas mais medidas e detalhamento da escultura do 

coelho posteriormente. 

Todas as informações, detalhamentos e vetores para corte necessários serão 

fornecidos posteriormente. 
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Referência do coelho 

  

4.3.2. Construir, adquirir e instalar na rótula, conforme projeto anexo, dois 

painéis vazados com os dizeres “FELIZ PÁSCOA” em amarelo alto 
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brilho, os painéis serão executados em MDF ultra de 1,8 cm, com 

medidas conforme imagens abaixo. As letras serão também recortadas 

em MDF ultra 1,5 cm com a fonte ‘Abadi” e fixados na face do painel. 

No interior dos painéis deverão ser instaladas fitas de led conforme 

especificações abaixo. Os painéis receberão recortes eletrônicos nas 

duas faces maiores. O interior dos recortes das faces deverá receber 

vidros coloridos pintados com verniz vitral laranja. Acabamento externo 

com pintura em marrom “chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 
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4.3.3. Os painéis terão profundidade de 20,00cm, a base recebera 

cantoneiras metálicas parafusadas no piso, ou em outro painel, 

conforme a situação. 
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4.3.4. Construir, adquirir e aplicar recobrimento na estrutura permanente da 

rótula. A estrutura escalonada da rótula existente deverá receber um 

recobrimento nos seus três patamares superiores. O recobrimento será 

feito em mdf maleável nas laterais e mdf ultra 1,8 cm em sua face 

superior, todo estruturado em madeira. As dimensões externas deste 

recobrimento são 3,00m de diâmetro na superfície superior e 1,60 m de 

altura nas laterais. A superfície superior será pintada em marrom e as 

superfícies laterais receberão placas de samambaias artificiais, para 

parede vertical de 40x60 cm, totalizando 18,00 m² de placas, 

distribuídos em dois níveis conforme as imagens da rótula.     
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4.3.5. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um ovo de fibra de 

1,80 m de altura (acervo Gramadotur). O ovo deverá ter seus furos e 

rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura artística em 

alto brilho nas cores conforme referência, respeitando a paleta de cores 

adotada. 

4.3.6. Construir, adquirir e aplicar caixa de mdf ultra 1,8 cm, de 1,00 x 1,00 

x 1,00 m, vazada conforme imagem em anexo, no interior, a caixa 

receberá vidros pintados com tinta vitral nas quatro faces, e, fita 
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luminosa na parte interna das arestas. Os recortes eletrônicos nas faces 

das caixas deverão obedecer ao dimensionamento em anexo. A caixa 

deverá ser resistente e receber em sua face superior um ovo de fibra 

conforme descrito. Acabamento em pintura em marrom “chocolate ao 

leite” fosco, com duas demãos. 

4.3.7. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 15 cestas de vime 

(acervo Gramadotur), lixadas e pintadas a pistola (NÃO pode ser 

pintadas a pincel) de laranja fosco conforme paleta de cores. 

4.3.8. Reformar, recuperar, repintar e aplicar nas cestas 30 ovos de 50 cm 

(acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter seus furos e rachaduras 

tapados e corrigidos antes de receber pintura. Os ovos deverão ser 

pintados em alto brilho nas cores bordô, verde, amarelo e rosa, 

conforme paleta de cores. 

4.3.9. Adquirir e aplicar na rótula 34 samambaias naturais com folhas 

grandes que tapem os vasos nas seguintes dimensões: altura 36cm x 

56 cm aproximadamente, sujeitos a prévia aprovação da decoradora 

responsável. 

4.3.10. Adquirir e aplicar na rótula 30 buquês de lavanda artificial com 

40 cm, sujeitos a prévia aprovação da decoradora responsável. 
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Referência da pintura, as cores devem obedecer aos tons da paleta e ser 

combinado pessoalmente com a cenógrafa. 

  

4.3.11. Demais especificações 

  

4.3.11.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 24 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, a ser instalado ao redor da rótula 

e dentro da cesta, todos fixos a rótula (ver posição específica com 

a decoradora na hora da colocação) 

 

  

4.3.11.2. Aquisição e instalação de 23,00 m de fita led nos elementos 

especificado a acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 
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O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser dadas 

pela empresa contratada sob consulta e aprovação da decoradora e contratante. 

Soluções de fixação deverão ser dados pelo contratado e discutido e aprovado pela 

decoradora e contratante. 
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4.4. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Torta 

  

Desenho ilustrativo   
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Descrição 

4.4.1. Construir, adquirir e aplicar estrutura circular em mdf maleável nas 

laterais e mdf ultra 1,8 cm em sua face superior, todo estruturada em 

madeira. As dimensões externas desta caixa são 1,98m de diâmetro na 

superfície superior e 0,90 m de altura nas laterais. A superfície superior 

e as superfícies laterais serão pintadas em marrom “chocolate ao leite” 

fosco. As laterais receberão dois conjuntos de letras recortadas 

eletronicamente em mdf 1,5 cm, escritas “FELIZ PÁSCOA” pintadas de 

amarelo alto brilho, conforme paleta de cores, com as dimensões 

conforme imagem anexa. 
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4.4.2. Construir, adquirir e aplicar estrutura oval de ferro e fibra natural 

(vime) em torno do ovo de fibra e acompanhando a curvatura do mesmo 

com um diâmetro de 1,85 m. Esta estrutura deverá ter uma armação de 

ferro 5mm e revestimento em fibra natural, pintada em marrom 

“chocolate amargo” fosco.  Na face interna, a estrutura receberá fita de 

led para iluminação do ovo em cada gomo, percorrendo toda sua 
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extensão, medidas conforme imagem abaixo.  São 12 gomos de 24 cm 

de largura cada.  

 

4.4.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um ovo de fibra de 

1,80 m de altura (acervo Gramadotur). O ovo deverá ter seus furos e 

rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura a pistola na 

cor amarelo alto brilho, respeitando a paleta de cores adotada. 
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4.4.4. Demais especificações:  

4.4.4.1. Instalação de 4 refletores slim 30W 220V, (acervo Gramadotur) 

luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado, a ser instalado 

na base da rótula contornando a decoração, fixá-los ao solo. 

 

  

4.4.4.2. Aquisição e instalação de 36,00 m de fita led nos elementos 

especificado a acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 

 

 

  

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas 
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e estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação 

da decoradora e contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo 

contratado e discutido e aprovado pela decoradora e contratante.  
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4.5. Rótula Av. das Hortênsias x Rua Garibaldi (Prefeitura) 

Desenho Ilustrativo 
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Descrição 

4.5.1. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um cesto de vime 

grande (acervo Gramadotur), confeccionar o fundo da cesta em vime, 

lixado e pintado a pistola (NÃO pode ser pintada a pincel) na cor 

amarelo fosco.  A face externa do fundo deverá receber placa de PS 

adesivada com o logo da Páscoa com dimensão aproximada de 70 cm 

x 70 cm. 

4.5.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um coelho de fibra 

de aproximadamente 1,50 m (acervo Gramadotur). O coelho deverá ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

a pistola na cor marrom “chocolate ao leite”alto brilho. 

4.5.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um coelho de fibra 

de aproximadamente 0,80 m (acervo Gramadotur). O coelho deverá ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

a pistola na cor marrom “chocolate ao leite”alto brilho. 

4.5.4. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 11 ovos de fibra de 

aproximadamente 0,50 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

a pistola em alto brilho nas cores: 2 rosas, 2 chocolates branco, 2 

verdes, 2 bordôs, 2 marrons “chocolate ao leite”, 1 laranja. 

4.5.5. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 2 ovos de fibra de 

aproximadamente 1,40 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores:  laranja e chocolate amargo. 
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4.5.6. Forma como se encontra no acervo 

  

   

4.5.7. Demais especificações: 

  

4.5.7.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 8 refletores slim 30W 220V, 

luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado, a ser instalado 

na base da rótula contornando a decoração. 

 

  

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas 

e estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação 

da decoradora e contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo 

contratado e discutido e aprovado pela decoradora e contratante. 

  

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/personal/10612358_maristavirtual_org_br/Documents/Memorial%20Descritivo%20Páscoa%202022.docx?web=1
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4.6. Rótula Rua São Pedro x Av. das Hortênsias 

Desenho Ilustrativo 
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Descrição 

4.6.1. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um cesto de vime 

grande (acervo Gramadotur), com confecção do fundo da cesta em 

vime, lixado e pintado a pistola (NÃO pode ser pintada a pincel) na cor 

rosa fosco.  A face externa do fundo deverá receber placa de PS 

adesivada com o logo da Páscoa com dimensão aproximada de 70 cm 

x 70 cm. 

4.6.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um coelho de fibra 

de aproximadamente 1,50 m (acervo Gramadotur). O coelho deverá ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

a pistola na cor marrom “chocolate ao leite” alto brilho. 

4.6.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um coelho de fibra 

de aproximadamente 0,80 m (acervo Gramadotur). O coelho deverá ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

a pistola na cor marrom “chocolate ao leite” alto brilho. 

4.6.4. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 11 ovos de fibra de 

aproximadamente 0,50 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores: 2 rosas, 2 chocolates branco, 2 verdes, 

2 bordôs, 2 marrons “chocolate ao leite”, 1 laranja. 

4.6.5. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 2 ovos de fibra de 

aproximadamente 1,40 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores:  laranja e chocolate amargo. 

   

 

 

  

  

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/personal/10612358_maristavirtual_org_br/Documents/Memorial%20Descritivo%20Páscoa%202022.docx?web=1
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Demais especificações: 

  

4.6.5.1. Instalação de 4 refletores slim 30W 220V (acervo Gramadotur), 

luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado, a ser instalado 

na base da rótula contornando a decoração, fixá-los ao solo. 

  

  

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas 

e estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação 

da decoradora e contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo 

contratado e discutido e aprovado pela decoradora e contratante. 
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4.7. Rótula Praça das Mães 

Desenho Ilustrativo 
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Descrição 

4.7.1. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 12 ovos balões de 

fibra de aproximadamente 0.80 m (acervo Gramadotur). Os ovos 

deverão ter seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de 

receber pintura alto brilho a pistola nas cores: 3 rosas, 2 amarelos, 2 

verdes, 2 bordôs, 3 laranjas. 

4.7.2. Reformar, recuperar, limpar e aplicar na rótula coelho de pele branco 

na cesta (acervo Gramadotur). O tecido existente na cintura do coelho 

deve ser substituído por outro do mesmo tipo e cor, lycra. 

4.7.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 1 cesto de vime 

grande (acervo Gramadotur). O cesto deverá ser lixado e pintado a 

pistola (NÃO pode ser pintado a pincel) na cor laranja fosco. 

4.7.4. Construir, adquirir, pintar e aplicar nos ovos balões, 12 estruturas de 

sustentação dos ovos balões, com ferro de construção de 12,5 mm. Os 

ferros deverão receber pintura a pistola na cor marrom fosco. Os ferros 

terão comprimento variável conforme sua posição no conjunto, o 

comprimento mínimo será de 2,5 m até 3,5 metros, condicionado a 

aprovação da decoradora responsável. 
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4.7.5. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 46 ovos de fibra de 

aproximadamente 0.50 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores: 11 chocolate branco, 11 amarelos, 12 

chocolate amargo, 12 chocolate ao leite. 

4.7.6. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 23 cestas de vime 

(acervo Gramadotur), lixadas e pintadas a pistola (NÃO pode ser 

pintadas a pincel) de laranja fosco conforme paleta de cores. 

4.7.7. Adquirir e aplicar na rótula 30 samambaias naturais com folhas 

grandes que tapem os vasos nas seguintes dimensões: altura 36cm x 

56 cm aproximadamente, condicionado a aprovação da decoradora. 

4.7.8. Adquirir e aplicar nas cestas 23 cordões de 1,80m de heras artificiais 

grandes, condicionado a aprovação da decoradora.  

 

4.7.9. Construir, adquirir, pintar e aplicar 2 conjuntos de letreiros com os 

dizeres “FELIZ PÁSCOA” em recorte eletrônico em mdf ultra de 1,5mm, 

com dimensões conforme imagem em anexo e pintados em amarelo 

alto brilho da paleta de cores. 

4.7.10. Construir, adquirir, pintar e aplicar estrutura de 3 níveis em 

madeira e mdf maleável para receber a decoração, com dimensões 

conforme imagem em anexo, e pintados em marrom “chocolate ao leite” 

fosco. 
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4.7.11. Demais especificações: 

4.7.11.1. Instalação de 10 refletores slim 30W 220V, luz 3000k (Acervo 

da Gramadotur), branca morna. Os refletores a serão instalados no 

entorno do conjunto decorativo, fixá-los ao solo. 

  

 

 

4.7.11.2. Aquisição e instalação de 12,00m fita led nos elementos 

especificados acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 
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Soluções de fixação deverão ser dados pelo contratado e discutido e aprovado pela 

decoradora e contratante   
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4.8. Rótula Av. Borges de Medeiros x Rua Senador Salgado Filho 

  

Desenho Ilustrativo 
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Descrição 

4.8.1. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula um ovo de fibra de 

1,80 m de altura (acervo Gramadotur). O ovo deverá ter seus furos e 

rachaduras tapados e corrigidos antes de receber pintura a pistola na 

cor laranja alto brilho conforme a paleta de cores adotada. 

4.8.2. Construir, adquirir e aplicar caixa de mdf ultra 1,8 cm, de 1,00 x 1,00  

x 1,00 m , vazada conforme imagem em anexo,  no interior , a caixa  

receberá vidros pintados com tinta vitral  laranja nas quatro faces, e, fita 

luminosa na parte interna das arestas. Os recortes eletrônicos nas faces 

das caixas deverão obedecer ao dimensionamento em anexo.  A caixa 

deverá ser resistente e receber em sua face superior um ovo de fibra 

conforme descrito. Acabamento em pintura em marrom “chocolate ao 

leite” fosco, com duas demãos. 

4.8.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula duas caixas de 

madeira 1,20 x 1,20 x 0,50 m (acervo Gramadotur). As caixas servirão 

de base para sustentação da decoração e receberão pintura na cor 

marrom “chocolate ao leite” fosco. 
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4.8.4. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 16 ovos de fibra de 

aproximadamente 0.50 m (acervo Gramadotur). Os ovos deverão ter 

seus furos e rachaduras, tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores:  3 rosas, 4 amarelos, 3 bordos, 2 verdes, 

2 “chocolate ao leite”, 2 “chocolate branco”. 

4.8.5. Adquirir e aplicar na rótula 10 samambaias naturais com folhas 

grandes que tapem os vasos nas seguintes dimensões:  altura 36cm x 

56 cm aproximadamente. Condicionado a aprovação da decoradora. 

4.8.6. Adquirir e aplicar na rótula 12 buquês de lavanda artificial com 40 cm 

de altura aproximadamente. Condicionado a aprovação da decoradora. 

4.8.7. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na rótula 2 cestos de vime com 

aproximadamente 1,0 m (acervo Gramadotur), lixados e pintados a 

pistola (NÃO pode ser pintados a pincel) na cor laranja fosco conforme 

paleta de cores, fazer fundo de vime e aplicar nos cestos antes de 

pintar. 

4.8.8. Construir, adquirir e aplicar 2 placas de PS adesivado, com logo do 

evento de aproximadamente 0,90 m de largura, no fundo da cesta. 
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4.8.9. Demais especificações: 

4.8.9.1.  Instalação (acervo Gramadotur) de 8 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado, a ser 

instalado na base da rótula contornando a decoração. 
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4.8.9.2. 7.3.2 Aquisição e instalação de 12,00m fita led nos elementos 

especificados acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 

  

 

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna e sobre a base da rótula existente, soluções construtivas 

e estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação 

da decoradora e contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo 

contratado e discutido e aprovado pela decoradora e contratante. 
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4.9. Av. Borges de Medeiros (da praça das Bandeiras a Euzébio Balzaretti) 

 

Desenho Ilustrativo 
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4.9.1. Reformar e instalar, prevendo ligação elétrica ao longo da Avenida 

Borges de Medeiros a partir da praça das Bandeiras até a esquina da 

Euzébio Balzaretti, elementos de decoração, acervo da Gramadotur, 

prevendo reforma, nos canteiros e postes, conforme projeto técnico e 

planta de aplicação descrita abaixo. Soluções de fixação deverão ser 
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dadas pelo contratado e discutidas e aprovadas pela decoradora e 

contratante. 

   

4.9.2. Ovos de fibra: 

4.9.2.1. Serão distribuídos pela rua, fixados ao solo, junto aos canteiros 

22 ovos de fibra de aproximadamente 1,80 m de altura (acervo 

Gramadotur), presos em uma estrutura metálica, que será 

escondida por uma caixa vitral sobre caixa de madeira (acervo da 

Gramadotur), prevendo reforma conforme projeto construtivo, e, os 

ovos deverão ter seus furos e rachaduras, tapados e corrigidos  

antes de receber pintura alto brilho a pistola com acabamento em 

pintura marrom “chocolate ao leite”, com duas demãos. Pinturas 

dos ovos, todos em alto brilho, no anexo.   

4.9.2.2. Construir, adquirir e aplicar 22 caixas de mdf ultra 1,8 cm, de 

1,00 x 1,00 x 1,00 m, vazada conforme imagem em anexo.  No 

interior, a caixa receberá vidros pintados com tinta vitral na cor 

principal do ovo que vai em cima da caixa, nas quatro faces, e, fita 

luminosa na parte interna em todas as arestas. Os recortes 

eletrônicos nas faces das caixas deverão obedecer ao 

dimensionamento em anexo.  A caixa deverá ser resistente e 

receber em sua face superior um ovo de fibra conforme descrito, 

fixado a uma estrutura de ferro. Acabamento externo em pintura 

marrom “chocolate ao leite” fosca, com duas demãos. 

4.9.2.3. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 22 caixas de madeira 

1,20 x 1,20 x 0,50 m (acervo Gramadotur). As caixas servirão de 

base para sustentação da decoração e receberão pintura na cor 

marrom “chocolate ao leite” fosco.  
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8.2.1 Desenho Ilustrativo 
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4.9.3. Ovos de tela com luminárias: 

4.9.3.1. Serão distribuídos e fixados aos vasos existentes na rua 22 

ovos (acervo Gramadotur), prevendo reforma, com estrutura de 

ferro de construção 12,5mm, tela de galinheiro fio 22 e malha 2 cm, 

sobre a tela de galinheiro deve ser aplicado tecido Oxford marrom, 

resistente a intempéries, sobre as bordas do tecido será reaplicado 

acabamento em compensado 50mm x 6mm , iguais aos elementos 

que já foram utilizados para fixar a tela de galinheiro , pintados com 

tinta marrom “chocolate ao leite” fosco com contorno interno nas 



 

 

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

57 

 

duas extremidades do ovo com fita led (Temp.de COR: 3000K, 

COR: Branco Quente, Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-

1A , Grau de Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra 

poeira (6) , e Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em 

água e pressão.), conforme projeto técnico. 

4.9.3.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 22 cachepôs (acervo 

Gramadotur) que deverá ser retirado a folha de flandres e o “x” e 

substituir por placa lisa de mdf com dimensões de 1,00 x 1,0 0x 

1,00m para recobrimento dos vasos, pintados na cor marrom 

“chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 

4.9.3.3. Construir, adquirir e aplicar 66 conjuntos de cabo pp 2,5mm 

marrom, soquetes, lâmpadas led 40w e pantalhas de fibra natural 

(vime) pintadas com tinta fosca a pistola (Não podem ser pintadas 

com pincel) nas cores da paleta adotada, sendo que dentro de 

cada ovo devem ter 3 cores diferentes entre sí. 
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4.9.3.4. Desenho Ilustrativo 

  

   

4.9.4. Paleta de bombons 

4.9.4.1. Construir, adquirir, pintar e aplicar 15 conjuntos de duas 

paletas de bombons cada em mdf ultra 1,5 cm de espessura com 

recorte eletrônico, e 3 pincéis cada com pintura na cor de 

“chocolate branco” fosco, nas dimensões conforme imagem 

abaixo, cada paleta deverá ter 8 bombons de 5 cm de diâmetro. Os 

pincéis deverão ser torneados em madeira cedrinho (NÃO podem 

ser em pinus em razão dos nós) com 70 cm de altura e 2 cm de 

diâmetro e pintados com Stain castanheira, sendo que as cerdas 

serão de plástico marrom encontrado em vassouras. Para 

representar o metal que segura as cerdas nos cabos dos pincéis, 

serão usadas folhas de flandres moldadas em cilindro conforme 

pincel real. Os Bombons serão em fibra de vidro, com pinturas 

conforme referência. 

4.9.4.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 15 cachepôs (acervo 

Gramadotur) que deverá ser retirado a folha de flandres e o “x” e 
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substituir por placa lisa de mdf com dimensões de 1,00 x 1,0 0x 

1,00m para recobrimento dos vasos, pintados na cor marrom 

“chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 

  

4.9.4.3. Desenho ilustrativo 

  

  

  

Modelo e cores dos bombons para a paleta – Ver anexo 2 

  

 

4.9.5. Luminária 

4.9.5.1.  Construir, adquirir e aplicar 30 luminárias de ferro, com pés 

em chapa de ferro, pintadas de marrom, cor de chocolate ao leite, 

tinta acabamento fosco, com pantalha de fibra natural (vime) 

pintado de laranja, tinta acabamento fosco a pistola (NÃO pode ser 

pintada a pincel), com elétrica em cabo pp 2,5 mm marrom, 

soquete e lâmpada led warm white  40w, junto a ela adquirir e 

instalar uma dupla de coelhos em recorte eletrônico de mdf ultra 
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1,8 cm, pintados de chocolate ao leite e amargo respectivamente 

em tinta acabamento fosco, sendo rabo dos coelhos pintados em 

tom de chocolate branco conforme desenho ilustrativo abaixo. 

     

4.9.6. Desenho Ilustrativo 

  

    

 

4.9.7. Postes aéreos 

4.9.7.1. Instalar e adesivar 72 placas de patrocínio em PS (acervo 

Gramadotur), arte fornecidas pela Gramadotur, fixadas no entorno 

do arco. Na mão francesa abaixo do arco, pendurar 

alternadamente, 46 cestas de vime com fundo (acervo da 

Gramadotur), prevendo ser  reformadas, lixadas e pintadas com as 

cores da paleta adotada no projeto, sempre com tintas foscas de 

cores alternadas, com duas demãos, funcionando como luminária, 

que deverá ter lâmpada led Warm de 30w e 46 luminárias, (acervo 

da Gramadotur), prevendo reforma e pintura , confeccionadas em  

estrutura de ferro, tela de galinheiro revestida com tecido Oxford 
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marrom, acabamento em madeira, com uma pantalha de fibra 

natural (vime) dentro, a pantalha deverá receber pintura na cor 

laranja com lâmpada led 50 w  warm white. Contorno interno nas 

duas extremidades do ovo com fita led (Temp.de COR: 3000K, 

COR: Branco Quente, Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-

1A, Grau de Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra 

poeira (6), e Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em 

água e pressão.). Distribuídos no trecho que compreende da Praça 

das Bandeiras até uns 200m depois da esquina da rua Euzébio 

Balzaretti. 

Obs. Importante.: Todos os elementos aéreos devem conter cabo de segurança. 

 

4.9.7.2. Desenho Ilustrativo 
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4.9.8. Demais especificações   

4.9.8.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 208 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado de cada 

elemento a ser instalado ao longo da avenida no meio dos 

canteiros.    

 

4.9.8.2.  Aquisição e instalação de 380m de fita led nos elementos 

especificados a acima. Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão  

 

4.9.8.3. Aquisição e instalação de 142 lâmpadas de led 40w. 

 

O elemento decorativo não poderá ter fixação aparente com cabos de aço, toda a 

fixação precisa ser interna e sobre a base dos vasos existentes, canteiros, postes. 

Soluções construtivas e estruturais deverão ser dadas pela empresa contratada 

sob consulta e aprovação da decoradora e contratante. 

  



 

 

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

65 

 

4.9.9. Planta de aplicação 
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4.10. Rua Coberta   

4.10.1. Frente Palácio dos Festivais 

4.10.1.1. Construir, adquirir, pintar e aplicar duas divisórias orgânicas de 

samambaia artificial de 2,50x 1,30 m, estruturado em madeira onde 

serão fixadas 55 placas de 0,4x 0,6 m de samambaias artificiais 

nas duas faces de cada painel. Estes painéis serão fixados no piso 

através de uma floreira que tem a função de dar estabilidade ao 

conjunto. As floreiras receberão 6 samambaias naturais cada de 

36 cm de altura e 56 cm de diâmetro aproximadamente. Junto a 

estas divisórias serão incorporadas duas divisórias de fibra natural 

com a dimensão de 2,50 x 1,30m, fixadas lateralmente nas 

divisórias orgânicas e em sua base, fixada nas floreiras. As 

floreiras terão dimensão de 0,50 x 0,25 x 2,60 m e serão 

executadas em madeira cedrinho, e pintada em marrom “chocolate 

ao leite”, em duas demãos. 

 

Desenho Ilustrativo Fachada Frente Palácio dos Festivais 
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4.10.2. Luminária 

4.10.2.1.  Construir, adquirir e aplicar 02 luminárias de ferro,  pintadas 

de marrom, cor de chocolate ao leite, tinta acabamento fosco, com 

pantalha de fibra natural (vime) pintado de laranja, tinta 

acabamento fosco a pistola (NÃO pode ser pintada a pincel), com 

elétrica em cabo pp de 2,5mm  marrom, soquete e lâmpada led 

warm white 40w, junto a ela adquirir e instalar uma dupla de 

coelhos em recorte eletrônico de mdf ultra 1,8 cm, pintados de 

chocolate ao leite e amargo respectivamente em tinta acabamento 

fosco, sendo rabo dos coelhos pintados em tom de chocolate 

branco, tendo rabo para os dois lados, conforme desenho 

ilustrativo abaixo. 

   

  

   

4.10.2.2. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 10 cestas de fibra 

natural (vime)(acervo Gramadotur), lixadas e pintadas nas cores 

alternadas da paleta adotada no projeto, todas com tinta fosca. As 

cestas deverão ser empilhadas nas duas laterais do acesso, e, 
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sobre os cestos superiores serão dispostos 3 ovos de 50 cm 

(acervo Gramadotur) em cada cesto. Os ovos deverão ter seus 

furos e rachaduras, tapados e corrigidos antes de receber pintura 

alto brilho a pistola nas cores:  2 “chocolate ao leite”, 2 “chocolate 

branco” e 2 “chocolate amargo”, todos com tinta alto brilho. Para o 

assentamento dos ovos nos cestos deverá ser usada palha natural. 

4.10.2.3. Construir, adquirir e aplicar 1 letreiro com o logo do “Páscoa 

em Gramado” junto a parte superior da estrutura, em mdf  1,5 cm 

com recorte eletrônico (arte fornecida pela Gramadotur) com 

dimensões de 4,5 x 1,6 metros com aplique em relevo do logo. A 

placa de fundo que receberá as letras e elementos deverá ser 

recortada no formato do logo (a imagem com o logo em formato 

retangular é meramente ilustrativa, devendo ser usado o logotipo 

em formato mais arredondado “sem margem” existente), com as 

curvas e adornos do mesmo, pintado na cor “chocolate branco”.  

4.10.2.4. Instalação (acervo Gramadotur) de 5 refletores slim 30W 220V, 

luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lado e três acima do 

logo.    
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4.10.3. Rua coberta frente Garibaldi 

4.10.3.1. Construir, adquirir, pintar e aplicar junto ao fundo do camarim 

um painel de ps adesivado com o logo do evento com dimensão 

de 3,00 x 3,00m, com fundo quadrado e pintado na cor “chocolate 

branco”, no entorno do logo deverá ser construída uma moldura de 

madeira de 5,0 cm de largura.  O fundo do camarim voltado para a 

rua Garibaldi deverá ter acabamento em forrinho de madeira 

cedrinho, pintado na cor “chocolate ao leite”. Na parte inferior da 

parede será aplicada uma floreira com o mesmo acabamento, que 

receberá 14 samambaias naturais com dimensões de 36 cm de 

altura e 56 cm de diâmetro, sendo que suas folhas devem cobrir 

os vasos. Condicionados a aprovação da decoradora. 

 

Desenho Ilustrativo 
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4.10.3.2. Construir, adquirir e instalar, conforme projeto anexo, dois 

painéis com dimensões de 90 x 130 x 20 cm, conforme ilustração 

abaixo, vazados com os dizeres “FELIZ PÁSCOA” em amarelo alto 

brilho, os painéis serão executados em MDF ultra de 1,8 cm, com 

medidas conforme imagens abaixo. As letras serão também 

recortadas em MDF ultra 1,5 cm com a fonte ‘Abadi” e fixados na 

face do painel. No interior dos painéis deverão ser instaladas fitas 

de led conforme especificações abaixo. A face maior de cada 

painel receberá recorte eletrônico em formatos circulares com 

diâmetros variados conforme ilustração abaixo. O interior dos 

recortes das faces deverá receber vidros coloridos pintados com 

verniz vitral laranja. Acabamento externo com pintura em marrom 

“chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 
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4.10.4. Luminária 

4.10.4.1.  Construir, adquirir e aplicar 02 luminárias de ferro,  pintadas 

de marrom, cor de chocolate ao leite, tinta acabamento fosco, com 

pantalha de fibra natural (vime) pintado de laranja, tinta 

acabamento fosco a pistola (NÃO pode ser pintada a pincel), com 

elétrica em cabo pp 2,5mm marrom, soquete e lâmpada led warm 

white  40w, junto a ela adquirir e instalar uma dupla de coelhos em 

recorte eletrônico de mdf ultra 1,8 cm, pintados de chocolate ao 

leite e amargo respectivamente em tinta acabamento fosco, sendo 

rabo dos coelhos pintados em tom de chocolate branco conforme 

desenho ilustrativo abaixo. 

  

4.10.4.2.  Instalação (acervo Gramadotur) de 6 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, um refletor em cada lateral 

superior e quatro na parte de baixo todos voltados para o logo.    
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4.10.5. Espaço Kids 

4.10.5.1.  Construir, adquirir, pintar e aplicar tablado de 9,00 x 5,00m 

para o espaço kids em madeira cedrinho, com altura de 5 cm. O 

espaço será delimitado e cercado com 200 espaguetes de piscina 

na cor verde, que deverão ser adquiridos. A fixação dos 

espaguetes deverá ser feita através de barras de ferro fixadas no 

tablado, onde serão inseridos os espaguetes. 
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4.10.5.2. Reformar, recuperar, repintar e instalar brinquedo de madeira 

(acervo Gramadotur), onde deverão ser retirados os apliques 

antigos de coelhos. 

4.10.5.3. Reformar, recuperar, limpar, repintar e aplicar pergolado 

(acervo Gramadotur), com substituição dos elementos pendentes 

por 50 espaguetes a serem adquiridos pela empresa e limpar 21 

ovos de isopor forrados de tecido pele em bom estado (acervo 

Gramadotur).  Estes elementos devem ficar pendentes por 

cordinhas de poliéster conforme medidas na imagem abaixo.   

4.10.5.4. Reformar, recuperar, limpar e aplicar 2 conjuntos de mesa e 

duas cadeiras de plástico colorido (acervo Gramadotur). 

4.10.5.5. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 1 gangorra de madeira 

(acervo Gramadotur). Deverão ser removidos os apliques antigos 

da gangorra, e receber lixamento e nova pintura. 
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4.10.6. Elementos internos suspensos 

4.10.6.1. Reformar, recuperar e aplicar 8 ovos de ferro de 1,00m com 

tela de galinheiro e chapa de PS adesivada (acervo Gramadotur). 

Os ovos deverão passar por limpeza e nova adesivagem com o 

logo do evento, e, serem pendurados na estrutura de ferro da rua 

coberta conforme planta de aplicação anexa. 
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4.10.6.2. Reformar, recuperar e aplicar 14 cestos de vime com 1,00m de 

altura (acervo Gramadotur). Os cestos deverão passar por limpeza 

e instalação elétrica, com fio, soquete e lâmpada, utilizar cabo pp 

2,5mm e lâmpadas de led de 30 watts, para serem usados como 

lustres, e, serem pendurados a 3,5 m do piso na estrutura de ferro 

da rua coberta conforme planta de aplicação anexa. 
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4.10.7. Palco 

4.10.7.1. Reformar, recuperar, repintar e aplicar estrutura de palco 

(acervo Gramadotur). 

4.10.7.2. Construir, adquirir, pintar e aplicar estrutura para camarim, 

depósito e fundo de palco, conforme plantas em anexo. Todas as 

faces externas das paredes desta estrutura deverão ter 

acabamento em forrinho de madeira cedrinho pintados na cor 

marrom “chocolate ao leite”, a exceção da parede do fundo do 

palco, que será revestida de festão (acervo Gramadotur). 

4.10.7.3. Adquirir para a parte interna do camarim os seguintes itens:  

• 1 mesa de madeira de fácil limpeza (0,90x1,20m) 

• 2 cadeiras (estilo poltrona) 

• 1 arara 1,50m 

• 1 espelho parede tamanho para corpo inteiro (aproximadamente 

0,60x1,50m) 

• 1 aparelho de Ar-condicionado instalado 

• forração cinza para toda extensão chão do camarim. 

4.10.7.4. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 28 bancos de madeira 

(acervo Gramado), pintar as estruturas dos bancos na cor 

“chocolate ao leite” fosco. 

4.10.7.5. Construir, adquirir e aplicar 28 almofadas de futon revestidas 

com tecido Oxford na cor laranja conforme paleta de cores, 

medidas conforme as dimensões das estruturas dos bancos e com 

espessura de 6 cm. 

4.10.7.6. Reformar, recuperar, repintar e aplicar contra o fundo do palco 

4 cestos de vime (acervo Gramadotur), lixados e pintados em 

verniz fosco, com 2 ovos de 50 cm (acervo Gramadotur) em cada 

cesto. Os ovos deverão ter seus furos e rachaduras, tapados e 

corrigidos antes de receber pintura alto brilho a pistola nas cores 
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alternadas da paleta de cores. Para o assentamento dos ovos nos 

cestos deverá ser usada palha natural. 

4.10.7.7. Reformar, recuperar, repintar e aplicar 4 coelhos de fibra 

(acervo Gramadotur), 2 de 80 cm e 2 de 50 cm aproximadamente, 

lixar e repintar nas cores: 2 marrons “chocolate amargo”, 1 marrom 

“chocolate ao leite” e 1 “chocolate branco”. Os coelhos deverão 

receber laços de fita laranja no pescoço. 

4.10.7.8. Reformar, recuperar e aplicar 2 ovos de ferro com tela de 

galinheiro (acervo Gramadotur), com chapas de ps adesivado em 

seu interior. Recuperar e adesivar novamente com o logo do 

evento. 
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4.11. Pórticos 

4.11.1. Pórticos Várzea Grande 

  

Desenho Ilustrativo 
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4.11.1.1. Reformar, pintar de marrom, cor de chocolate ao leite, tinta 

acabamento fosco e instalar 6 postes de ferro (acervo 

Gramadotur), neles pendurar 6 pantalhas (acervo Gramadotur) 

prever a troca da lona backlight, que deverá ser lisa na cor laranja, 

respeitando o tom da paleta. Refazer instalação elétrica, 

contemplando fiação, soquete, lâmpada e o que mais se fizer 

necessário. Utilizar cabos pp 2,5 mm e lâmpadas led warm white 

de 40 watts. 

4.11.1.2.  Construir, adquirir e instalar ao lado dos postes com 

pantalhas, conforme projeto anexo, seis painéis vazados com os 

dizeres “FELIZ PÁSCOA” em amarelo alto brilho, os painéis serão 

executados em MDF ultra de 1,8 cm, com medidas conforme 

imagens abaixo. As letras serão também recortadas em MDF ultra 

1,5 cm com a fonte ‘Abadi” e fixados na face do painel. No interior 

dos painéis deverão ser instaladas fitas de led conforme 

especificações abaixo. Os painéis, com dimensões de 130 x 90 x 

20 cm, receberão recortes eletrônicos nas duas faces maiores. O 
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interior dos recortes das faces deverá receber vidros coloridos 

pintados com verniz vitral laranja. Acabamento externo com pintura 

em marrom “chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 

4.11.1.3. No canteiro do meio rente ao pórtico, adquirir e instalar uma 

luminária de ferro,  pintada de marrom, cor de chocolate ao leite, 

tinta acabamento fosco, com pantalha de fibra natural (vime) 

pintado de laranja, tinta acrílica acabamento fosco a pistola, NÃO 

pode ser pintada a pincel, com elétrica em cabo pp 2,5 mm 

marrom, soquete e lâmpada led warm white 40w, junto a ela 

adquirir e instalar uma dupla de coelhos em recorte eletrônica de 

mdf ultra 1,8cm, pintados de chocolate ao leite e amargo 

respectivamente em tinta acrílica acabamento fosco, sendo rabo 

dos coelhos pintados em tom de chocolate branco conforme 

desenho ilustrativo abaixo. 

4.11.1.4. Reformar 6 cestas com alça de vime (acervo Gramadotur) e 

pintar a pistola com tinta acrílica acabamento fosco, NÃO podendo 

ser pintada a pincel, nas cores da paleta, respectivamente uma de 

cada cor, repetindo o tom verde. Junto instalar em cada cesta 3 

ovos, totalizando 18 unidades de ovo, que deverão ser restaurados 

e pintados nos três tons de chocolate (branco, ao leite e amargo) 

em tinta alto brilho. Para o assentamento dos ovos nos cestos 

deverá ser usada palha natural. 

4.11.1.5.  Reformar, recuperar, construir, adquirir e aplicar na rótula 

conforme desenho de referência acima, um conjunto de moldura 

de madeira cedrinho (acervo Gramadotur), o acabamento da 

madeira deverá ser em Stain castanheira e Stain transparente na 

proporção 1x1, com duas demãos. Substituir iluminação interna, 

que deverá ser por fita led siliconada na cor warm, a prova d'agua 

para fins decorativos, e aplicar fundo em mdf com pintura em 

marrom fosco, sobreposta ao fundo, deverá ser aplicado letreiro 
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em mdf ultra, corte laser, fonte french script mt, com pintura em 

branco conforme desenho ilustrativo. Deverão ser aplicados um 

total 22,60m de fita led em todo o contorno das molduras. Aplicar 

em placa de PS adesivada o selo de capital nacional do chocolate 

artesanal Gramado e logo do evento (arte fornecida pela 

Gramadotur), dimensães conforme desenho. 

  

Desenho Técnico 
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4.11.1.6. Demais especificações 

4.11.1.6.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 12 refletores slim 

30W 220V, luz 3000k, branca morna, a ser instalado um em 

cada frente das caixas voltados para os dizeres “Pascoa”, 



 

 

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

97 

 

“em” e “Gramado”, um na frente do casal de coelhos e quatro 

na frente do conjunto de molduras (ver posição específica com 

a cenógrafa no hora da colocação). 

 

  

4.11.1.6.2.  Aquisição e instalação de 29 m de fita led nos 

elementos especificado a acima. Temp.de COR: 3000K, COR: 

Branco Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-

1A , Grau de Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra 

poeira (6) , e Proteção máxima (8) contra períodos de imersão 

em água e pressão. 

 

   

Os elementos decorativos não poderão ter fixação aparente com cabos de aço, 

toda a fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser 

dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação da cenógrafa e 

contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo contratado e discutido e 

aprovado pela cenógrafa e contratante. 
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4.11.1.6.3. Adquirir e instalar 7 lâmpadas led 40w cor quente, nas 

pantalhas e lustre de vime. 

4.11.2. Pórtico Nova Petrópolis 

Desenho Ilustrativo 
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4.11.2.1.  Reformar, pintar de marrom, cor de chocolate ao leite, tinta 

acabamento fosco e instalar 6 postes de ferro (acervo 

Gramadotur), neles pendurar 6 pantalhas (acervo Gramadotur) 

prever a troca da lona backlight, que deverá ser lisa na cor laranja, 

respeitando o tom da paleta.  Refazer instalação elétrica, 
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contemplando fiação, bocal, lâmpada e o que mais se fizer 

necessário. Utilizar cabo pp de 2,5mm e lâmpadas led warm white 

de 40 watts. 

4.11.2.2. Construir, adquirir e instalar ao lado dos postes com pantalhas, 

conforme projeto anexo, seis painéis vazados com os dizeres 

“FELIZ PÁSCOA” em amarelo alto brilho, os painéis serão 

executados em MDF ultra de 1,8 cm, com medidas conforme 

imagens abaixo. As letras serão também recortadas em MDF ultra 

1,5 cm com a fonte ‘Abadi” e fixados na face do painel. No interior 

dos painéis deverão ser instaladas fitas de led conforme 

especificações abaixo. Os painéis, com dimensões de130 x 90 x 

20 mm, receberão recortes eletrônicos nas duas faces maiores. O 

interior dos recortes das faces deverá receber vidros coloridos 

pintados com verniz vitral laranja. Acabamento externo com pintura 

em marrom “chocolate ao leite” fosco, com duas demãos. 

4.11.2.3. No canteiro do meio rente ao pórtico, adquirir e instalar uma 

luminária de ferro,  pintada de marrom, cor de chocolate ao leite, 

tinta acabamento fosco, com pantalha de fibra natural (vime) 

pintado de laranja, tinta acrílica acabamento fosco a pistola, NÃO 

pode ser pintada a pincel, com elétrica em cabo pp 2,5 mm 

marrom, soquete e lâmpada led warm white 40w, junto a ela 

adquirir e instalar uma dupla de coelhos em recorte eletrônica de 

mdf ultra 1,8cm, pintados de chocolate ao leite e amargo 

respectivamente em tinta acrílica acabamento fosco, sendo rabo 

dos coelhos pintados em tom de chocolate branco conforme 

desenho ilustrativo abaixo. 

4.11.2.4. Reformar 6 cestas com alça de vime (acervo Gramadotur) e 

pintar a pistola com tinta acrílica acabamento fosco, NÃO podendo 

ser pintada a pincel, nas cores da paleta, respectivamente uma de 

cada cor, repetindo o tom verde. Junto instalar em cada cesta 3 
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ovos, totalizando 18 unidades de ovo, que deverão ser restaurados 

e pintados nos três tons de chocolate (branco, ao leite e amargo) 

em tinta alto brilho. Para o assentamento dos ovos nos cestos 

deverá ser usada palha natural.  

4.11.2.5. Reformar, recuperar, construir, adquirir e aplicar na rótula 

conforme desenho de referência acima, um conjunto de moldura 

de madeira cedrinho (acervo Gramadotur), o acabamento da 

madeira deverá ser em Stain castanheira e Stain transparente na 

proporção 1x1, com duas demãos. Substituir iluminação interna, 

que deverá ser por fita led siliconada na cor warm, a prova d'agua 

para fins decorativos, e aplicar fundo em mdf com pintura em 

marrom fosco, sobreposta ao fundo, deverá ser aplicado letreiro 

em mdf ultra, corte laser, fonte french script mt, com pintura em 

branco conforme desenho ilustrativo. Deverão ser aplicados um 

total 22,60m de fita led em todo o contorno das molduras. Aplicar 

placa de PS adesivada com selo de capital nacional do chocolate 

artesanal Gramado (arte fornecida pela Gramadotur) com 

dimensão de 80x80 cm. 

   

Desenho técnico 
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4.11.2.6. Demais especificações 

4.11.2.6.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 12 refletores slim 

30W 220V, luz 3000k, branca morna, a ser instalado um em 

cada frente das caixas voltados para os dizeres “Pascoa”, 

“em” e “Gramado”,um na frente do casal de coelhos e quatro 

na frente do conjunto de molduras (ver posição específica com 

a cenógrafa no hora da colocação). 

 

4.11.2.6.2.  Aquisição e instalação de 29 m de fita led nos 

elementos especificado a acima. Temp.de COR: 3000K, COR: 

Branco Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-

1A , Grau de Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra 

poeira (6) , e Proteção máxima (8) contra períodos de imersão 

em água e pressão. 

  

  



 

 

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

107 

 

 

   

Os elementos decorativos não poderão ter fixação aparente com cabos de aço, 

toda a fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser 

dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação da cenógrafa e 

contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo contratado e discutido e 

aprovado pela cenógrafa e contratante. 

4.11.2.6.3. Adquirir e instalar 7 lâmpadas led 40w cor quente, nas 

pantalhas e lustre de vime. 
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4.12. Praça das Etnias 

4.12.1. Cinco casinhas para artesanato. As casinhas são as mesmas 

do Natal Luz, que serão repaginadas conforme desenho abaixo.  

4.12.2. Paredes pintadas na cor laranja, os acabamentos nas laterais 

e contorno que são de madeira deverão ser pintados de marrom, o 

telhado de verde e as aberturas de branco.  

4.12.3. Remover todas as aplicações alusivas ao Natal e colocar as 

aplicações de Páscoa (cenouras, ovos e coelhos, em mdf recorte 

eletrônico e pintura artesanal) nas portas e janelas.  

4.12.4. Distribuir na praça conforme projeto, 10 plantas ornamentais 

espécie fícus 2,30m x 0,60m e seis plantas ornamentais espécie fícus 

1,3m x 0,60m todas em cachepô de madeira. Com a prévia aprovação 

da decoradora. 

4.12.5. Deverá ser colocado em cada casinha, presa ao beiral, na 

parte das costas, corrente de lâmpada bolinha que também deverão ser 

atravessadas de casa em casa, formando um varal no centro da praça, 

conforme desenho abaixo.  

4.12.6. Restaurar, pintar e reinstalar tablado de madeira (acervo 

Gramadotur) 5,00 m x 2,00 m e fundo de palco de 3,00m x 5,00m todo 

forrado de festão.  

4.12.7. Confeccionar a aplicar no fundo do palco logo do evento em 

placa de PS 2,30m x 2,30m, arte fornecida pela Gramadotur.  Todas as 

partes de madeira deverão ter acabamento com Stain castanheira e 

Stain transparente na proporção 1x1, com duas demãos.  

4.12.8. No Pórtico de entrada da praça, revestir o oitão de madeira 

com acabamento de lixa e aplicação de duas demãos de Stain 

castanheira e Stain transparente na proporção 1x1.  

4.12.9. Modificar a decoração do pórtico de acesso para a instalação 

da decoração de Páscoa.  
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4.12.10. Confeccionar e aplicar logo de evento 1,3m x 1,30m, arte 

fornecida pela Gramadotur na testeira do oitão, e nas laterais 

confeccionar e aplicar 2 cenouras de mdf ultra 2,40m de altura com 

recorte eletrônico e pintura artesanal resistente as intemperes.  

4.12.11. Restaurar, pintar e instalar cerca de madeira (acervo 

Gramadotur) no entorno da vila de Páscoa. A cerca de madeira deverá 

receber, após lixados, duas demãos de tinta esmalte, na cor verde. As 

medidas e demais necessidades para execução deverão ser conferidas 

diretamente no local. 

4.12.12. Na lateral esquerda da Praça reformar, recuperar, construir, 

adquirir e aplicar, conforme desenho de referência abaixo, um conjunto 

de moldura de madeira essência cedrinho (acervo Gramadotur), o 

acabamento da madeira deverá ser em Stain castanheira e Stain 

transparente na proporção 1x1, com duas demãos.  

4.12.13. Substituir iluminação interna, que deverá ser por fita led 

siliconada na cor warm, a prova d'agua para fins decorativos, e aplicar 

fundo em mdf com pintura em marrom fosco, sobreposta ao fundo, 

deverá ser aplicado letreiro em mdf ultra, corte laser, fonte french script 

mt, com pintura em branco conforme desenho ilustrativo. Deverão ser 

aplicados um total 22,60m de fita led em todo o contorno das molduras.  

4.12.14. Aplicar placa de PS adesivada com selo de capital nacional do 

chocolate artesanal Gramado (arte fornecida pela Gramadotur) com 

dimensão de 80x80 cm e desenhos em recorte eletrônico em mdf ultra 

1,80m com acabamento em pintura a pistola nos coelhos e cenouras, 

os ovos deverão receber pintura a pistola no fundo laranja e pintura a 

mão nos apliques de bolinhas sobre a cor laranja, os apliques deverão 

ser em branco, conforme desenho técnico. 
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Desenho Ilustrativo 
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4.12.15.  Casinha do Coelho 

4.12.15.1. Após a remoção de toda decoração de natal, pela empresa 

responsável, interna e externa, aplicar uma demão de Stain 

castanheira em toda a casinha, após lixar a recuperar a madeira 

de furos e demais imperfeições. Nas aberturas aplicar tinta branca. 

4.12.15.2. Na parte externa aplicar 3 cenouras de 2,40m, 2 ovos e 1 

coelho, feitos em mdf ultra recorte eletrônico com pintura artística. 

Nas floreiras distribuir 50 buquês de girassol, com altura de 45 cm, 

conforme desenho anexo. 

4.12.15.3. Para a parte interna da casinha, adquirir e disponibilizar a lista 

de material abaixo, junto com pessoa especializada para 

montagem, em data e hora pré-estabelecida com a cenógrafa, bem 

como disponibilizar transporte (de ida e volta) para móveis que 

serão adquiridos em permuta pela Gramadotur e parceiros, afim de 

realizar decoração interna da casinha, com o propósito de atender 

a casa do coelho. 

• 10 Cortina xadrez laranja tecido Oxford 1,20 alt x 1,20 larg 

• 2 Cortina lisa branca tecido voal de 2,50 alt x 3,00 larg   
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• 1 tapete liso marrom 2,50m x 2,50 

• -1 tapete liso marrom 2,00m x 2,00m 

• Varão para todas as cortinas com suportes (tirar medidas no local). 

• Fita cetim dupla, cor laranja 30m de 0,80m largura 

• 30 ovos cenográficos de 10 cm com alça para pendurar, respectivamente: 

10 laranja, 10 chocolate branco, 10 chocolate preto 

• 30 cenouras cenográficas 30cm 

• 10 coelhos brancos de pelúcia 40 cm 

• 1 manequim feminino sentado com cabeça mãos e pés de coelho em pele 

branca 

• 1 vestido longo com saia rodada em estampa floral miúda em tons de laranja 

e verde. 

• Flores para a cabeça da coelha 

• -1 manequim masculino em pé com cabeça, mãos e pés de coelho em pele 

branca 

• 1 calça jeans para manequim coelho masculino 

• 1 camisa xadrez para manequim coelho masculino 

• 1 manequim infantil de pé com cabeça, mãos e pés de coelho 

• 1 calça jeans para coelho infantil 

• 1 suspensório para manequim infantil 

• 1 camisa verde para manequim infantil 

• 2 vasos com plantas altas artificial de 1,80m 

• 2 samambaias artificiais no vaso com suporte para pendurar 

• 2 suportes para pendurar a samambaia 

• 6 quadros com o tema Páscoa 

• 50 achas de lenha empilhadas no exterior da casa 
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Desenho Ilustrativo 
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Recorte cenoura janelas 
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Recorte cenoura portas 

  

Recorte cenoura pórtico, casa do coelho e painel 
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4.12.16. Demais especificações 

  

4.12.16.1. Instalação (acervo Gramadotur) de 22 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, ver posição específica com a 

cenógrafa na hora da colocação. 

  

4.12.16.2.  Aquisição e instalação de 22,5 m de fita led nos elementos 

especificado abaixo Temp.de COR: 3000K, COR: Branco 

Quente,Voltagem (tensão entrada): Bivolt 100/240V-1A , Grau de 

Proteção: IP68 ou seja, proteção máxima contra poeira (6) , e 

Proteção máxima (8) contra períodos de imersão em água e 

pressão. 

  

  

 

   

 Os elementos decorativos não poderão ter fixação aparente com cabos de aço, 

toda a fixação precisa ser interna, soluções construtivas e estruturais deverão ser 

dadas pela empresa contratada sob consulta e aprovação da cenógrafa e 

contratante. Soluções de fixação deverão ser dados pelo contratado e discutido e 

aprovado pela cenógrafa e contratante. 

  

4.12.16.3. Adquirir e instalar 132m de cordão de lâmpada bolinha, com 

lâmpada, nas casinhas e miolo da praça. 
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Praça Major Nicoletti 

 

Desenho Ilustrativo 
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4.12.17. Na lateral direita da Praça reformar, recuperar, construir, 

adquirir e aplicar, conforme desenho de referência abaixo, um conjunto 

de moldura de madeira (acervo Gramadotur), o acabamento da madeira 

deverá ser em Stain castanheira e Stain transparente na proporção 1x1, 

com duas demãos. Substituir iluminação interna, que deverá ser por fita 

led siliconada na cor warm, a prova d'agua para fins decorativos, e 

aplicar fundo em mdf com pintura em marrom fosco, sobreposta ao 

fundo, deverá ser aplicado letreiro em mdf ultra, corte laser, fonte french 

script mt, com pintura em branco conforme desenho ilustrativo. Deverão 

ser aplicados um total 22,60m de fita led em todo o contorno das 

molduras. Aplicar placa de PS adesivada com selo de capital nacional 

do chocolate artesanal Gramado (arte fornecida pela Gramadotur) com 

dimensão de 80x80 cm e desenhos em recorte eletrônico em mdf ultra 

1,80m com acabamento em pintura atística, conforme desenho técnico. 

4.12.18. Na lateral esquerda reformar, recuperar, construir, adquirir e 

aplicar, conforme desenho de referência duas casinhas janela (acervo 
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Gramadotur) que deverão ser pintadas de branco e ter aplicação de 

figuras em mdf ultra com recorte eletrônico, conforme desenho técnico. 

4.12.19. Reformar, recuperar, repintar e aplicar na praça um conjunto 

de caixa de madeira, cesto de vime e ovo de fibra de 1,80 m de altura 

(acervo Gramadotur). O ovo deverá ter seus furos e rachaduras tapados 

e corrigidos antes de receber pintura a pistola nos desenhos anexos, 

respeitando a paleta de cores adotada. 

4.12.20. Construir, adquirir, pintar e aplicar um conjunto de paleta de 

pintura com bombons, e três pincéis, conforme imagem abaixo.  A 

paleta deverá ser recortada com router em mdf ultra de 1,8 cm de 

espessura pintadas na cor de chocolate branco, cada paleta deverá ter 

8 bombons de 10 cm de diâmetro. Os pincéis deverão ser torneados 

em madeira cedrinho (NÃO podem ser em pinus em razão dos nós) com 

1,50 m de altura e 4 cm de diâmetro e pintados com Stain castanheira, 

sendo que as cerdas serão de plástico marrom encontrado em 

vassouras. Para representar o metal que segura as cerdas nos cabos 

dos pincéis, serão usadas folhas de flandres moldadas em cilindro 

conforme pincel real. 

 

Desenho técnico   
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4.13.  Expogramado 

4.13.1. Reformar, recuperar inclusive a instalação elétrica, repintar e 

aplicar um conjunto de painéis (acervo Gramadotur) laterais em 

madeira com quadro em lona backlight que deverá ser substituída, com 

impressão digital, com logo do evento com fundo laranja, floreira com 

samambaias e heras naturais com 36 cm de altura e 56 cm de diâmetro, 

letreiro em mdf ultra, em letra caixa na cor branca aplicada com os 

dizeres "Feliz Páscoa". Uma pantalha de fibra natural (vime) e lâmpada 

led 50w warm, ao lado, deixando uma passagem, instalar floreira 

existentes neste conjunto (acervo Gramadotur) em madeira, com 

samambaias e heras naturais com uma composição de cestas de metal 

(acervo da Gramadotur) que deverão ser soldadas umas nas outra para 

fazer uma divisória. Estas cestas deverão ser reformadas, decorada e 

pintadas a pistola com tinta fosca, conforme as cores da paleta, cada 

uma, com um leito de palha, dois buquês de girassóis artificiais 45 cm 

de altura e dois coelhos de pelúcia que deverão ser limpos e lavados 

(acervo Gramadotur). Todas as partes de madeira deverão ter 

acabamento com Stain castanheira e Stain transparente na proporção 

1x1, com duas demãos. 
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4.13.2. Adquirir e instalar uma luminária de ferro,  pintada de marrom, 

cor de chocolate ao leite, tinta acabamento fosco, com pantalha de fibra 

natural (vime) pintado de laranja, tinta acrílica acabamento fosco a 

pistola, NÃO pode ser pintada a pincel, com elétrica em cabo pp 2,5 mm 

marrom, soquete e lâmpada led warm white  40w, junto a ela adquirir e 
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instalar uma dupla de coelhos em recorte eletrônica de mdf ultra 1,8cm, 

pintados de chocolate ao leite e amargo respectivamente em tinta 

acrílica acabamento fosco, sendo rabo dos coelhos pintados em tom de 

chocolate branco conforme desenho ilustrativo abaixo. 
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4.13.3. Instalação (acervo Gramadotur) de 10 refletores slim 30W 

220V, luz 3000k, branca morna, ver posição específica com a cenógrafa 

no hora da colocação. 

  

4.13.4. Adquirir 40 samambaias de 36 cm de altura por 56 cm de 

diâmetro, as folhas das samambaias deverão cobrir os vasos. 

Condicionados a aprovação da decoradora. 

   

4.13.5. Painel Programação 

4.13.5.1. Reformar, adesivar e instalar seis estruturas já existente, em 

formato de “L“ para painel de informação, com material e destino 

determinado pelo Gramadotur. 

4.13.5.2. Instalar 1 refletores de led, slim 30W 220V, luz 3000k, branca 

morna, para cada painel. 
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5. Importante para boa execução do projeto   

  

5.1. A empresa que for executar o projeto deverá fazer prévia visita aos locais 

de montagens, para minucioso exame das condições locais, levantamento 

das dimensões, sugestões técnicas e fazer a avaliação dos materiais do 

acervo disponível, antes do início da produção e montagem. 

5.2. Os elementos da decoração devem ser compatíveis para a instalação da 

iluminação e passagem de cabeamento elétrico. 

5.3. A empresa que for executar o projeto deverá apresentar projeto e/ou 

soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos 

instalados em ambientes externos e internos considerando: 

5.4. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

Contraventamento: sistema de proteção contra a ação do vento através da 

ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de 

aumentar a rigidez; 

5.5.  O cálculo estrutural deve ser realizado por profissional habilitado em 

Engenharia Civil ou Arquitetura, de acordo com as normas de segurança 

regidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

5.6.  Caberá a Contratada avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixação 

propostos no Memorial Descritivo levando em conta sua responsabilidade 

pela estabilidade dos itens. 

5.7.  Sempre que a Contratada adotar modos de fixação diferentes daqueles 

previstos, ou quando o modo de fixação não estiver explícito, a Contratada 

deverá submeter a solução da fixação para a aprovação da Contratante. As 

soluções de fixação propostas pela Contratada deverão primar pela 

invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o mínimo possível aos olhos 

dos observadores externos. 
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5.8. Todas as chapas com corte a laser ou CNC, devem passar por tratamento 

de impermeabilização, além de chapa ser própria para uso externo e 

resistente às ações das intempéries. 

5.9. Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com a 

impressão na mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com 

tratamento UV, prevendo todo o período do evento. 

5.10. A empresa contratada deverá apresentar cronograma de execução 

respeitando as datas limites conforme edital e contrato. 

5.11. A empresa contratada deverá respeitar as quantidades de material 

elétrico para a execução, ficando a seu cargo a substituição e manutenção 

de todo o material necessário (a estimativa de perda, roubo ou dano é de 

responsabilidade da contratada) 

 

 

6.  CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

 A decoração deverá estar pronta e instalada dia 20 de março e retirada a partir de 

18 de abril.   

A instalação deverá começar em 10 de março, de acordo com a sugestão de 

cronograma abaixo: 

 Data e Local: 

10 de março- Rótula das mães e Praça das bandeiras, pintura das casas dos 

artesões e Coelho da Páscoa na praça   

11 de março - Rótula Av. das Hortênsias com Rua Garibaldi Rótula e Av. das 

Hortênsias com Rua São Pedro   

12 de março - Rótula Av. Borges de Medeiros com Rua Senador Salgado Filho e 

Rótula Av. Borges de Medeiros com Rua Torta 

13 de março - Rótula Av. Borges de Medeiros com Av. das Hortênsias, fachadas 

da Rua coberta 

14 de março – Avenida Borges de Medeiros, canteiros centrais 

15 de março – Avenida Borges de Medeiros, aéreos   
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16 de março – Parte interna da rua coberta (palco e estação Kids) 

17 de março – Casa do Coelho interna, palco e decoração externa Praça das Etnias 

18 de março – Pórtico Várzea Grande e Pórtico Nova Petrópolis 

19 de março – Praça Major Nicoletti 

20 de março – Ajustes finais e teste de iluminação. 

25 de março - Início Oficial do Evento 

 

 

6.1 Qualquer alteração de data deste cronograma será informado pela Gramadotur. 

 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Cacá Peressoni 
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ANEXO 1 

1.OVOS DE FIBRA 

As pinturas dos ovos de fibra deverão seguir estas referências, mas nas cores da 

paleta, NÃO SEGUIR AS CORES DAS REFERÊNCIAS, combinar pessoalmente 

com a cenógrafa as cores certas. Acabamento auto brilho, para simular ovos de 

chocolate de verdade, usar três tons de chocolate, ao leite, amargo e branco, além 

das cores da paleta. 

  

 

*Trocar o tom cinza por bordo 
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*Trocar o vermelho por laranja 
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*Usar os tons da paleta 
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*usar o verde no local do azul 
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*Usar o rosa da paleta 
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*usar o bordo da paleta 
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*usar as cores da paleta 
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*usar os três tons de chocolate 
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*usar o chocolate ao leite 



 

 

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

146 

 

 

*chocolate amargo com dourado 
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*chocolate ao leite, dourado e o rosa da paleta 
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ANEXO 2 

Referência para confecção dos bombons da paleta. 
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ANEXO 3 

1.PALETA CORES 

Será fornecida pela decoradora. 

  

  

  

 


