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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 

ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa produtora de eventos e espetáculos para realizar serviços 

de pré-produção, produção e pós-produção, aquisição de materiais, recrutamento e 

coordenação de equipe, contratação, coordenação e remuneração de elenco, 

caracterização, maquiagem e cabelo, transporte, coordenação de camarins, ensaios e 

gerenciamento dos figurinos, repaginação e confecção de carros alegóricos e 

elementos de composição, iluminação e sonorização para os espetáculos “Domingo de 

Ramos” e “Procissão dos Passos” integrantes da programação do evento Gramado 

Aleluia e que serão realizados nos dias de 09 de Abril e 15 de Abril de 2022, 

respectivamente. 

 

2. DOS FATOS 

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

principais eventos da cidade de Gramado. Para 2022, a Autarquia recebeu a 

responsabilidade de realizar o Gramado Aleluia, integrante da programação da Páscoa 

em Gramado. Tal evento já foi realizado pela autarquia em suas edições anteriores e, 

considerado já consagrado dentro do calendário de eventos do município, voltará a ser 

realizado em 2022. 

2.2. É alvo do presente Projeto Básico a realização dos seguintes espetáculos: 

“Domingo de Ramos” e “Procissão dos Passos”. 

2.3. Para a perfeita realização dos espetáculos supracitados faz-se necessário 

contratação de empresa especializada para realização dos serviços objeto deste 

Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

especializada para a realização dos seguintes serviços: 

3.1.1 Produção dos espetáculos do Gramado Aleluia; 

3.1.2 Pré-produção geral e de elenco; 
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3.1.3. Produção geral e de elenco; 

3.1.4. Pós-produção geral e de elenco. 

3.1.5. Produção de camarins e bastidores; 

3.1.6. Preparação de elenco para apresentações, tiradas de medidas e provas de 

figurino, mantendo os espaços sempre limpos e organizados; 

3.1.7. Produção da estrutura interna dos camarins, incluindo mesas, cadeiras, araras 

para figurinos entre outros, que serão disponibilizados pela contratante, sendo de 

responsabilidade da contratada a movimentação, utilização e guarda dos mesmos; 

3.1.8. Limpeza e conservação dos espaços utilizados para ensaios e execução deste 

contrato nos camarins, incluso mão de obra e materiais até a pós-produção do evento; 

3.1.9. Serviços administrativos necessários à execução do contrato, tais como 

credenciamento e identificação de elenco e equipe de apoio; 

3.1.10. Realizar audição do elenco ainda não definido, sob a supervisão e aprovação 

final da Direção Artística dos espetáculos, com acompanhamento do fiscalizador do 

contrato, sendo vedada a participação de profissionais que não passarem pela audição; 

sob supervisão da Gramadotur e da Direção Artística durante os ensaios e espetáculos; 

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

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

salários com garantia de pagamento de cachês descritos em sua forma líquida, mais 

custo adicionais para recolhimentos obrigatórios, encargos sociais, previdenciários, 

comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que 

se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da prestação dos 

serviços. Estas obrigações são de responsabilidade da contratada isentando 

integralmente o elenco e a Gramadotur. A forma de contratação é de responsabilidade 

e escolha da contratada com comprovação de recolhimentos obrigatórios apresentado 

para o fiscal do contrato para liberação de pagamento. 

3.1.12. Responsabilizar-se pela imediata substituição de elenco no caso de ausências 

ou a não correspondências das funções pretendidas com a contratação; 

3.1.13. Transporte de elenco, figurinos, carros e materiais sempre que necessário 

(trajeto Expogramado – Centro – Expogramado) com veículos suficientes para 

prestação dos serviços e combustível para os mesmos; No caso dos carros, transporte 

para remoção dos carros para uso, reforma, espetáculo e devolução (Pavilhão da 

Várzea – Expogramado - Centro – Várzea Grande) 
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3.1.14. Disponibilizar a todo o elenco e equipe água e café; 

3.1.15. Disponibilizar profissionais especializados que executem os serviços de 

maquiagem e cabelo, que serão indicados pela Direção Artística, incluindo nos serviços 

todo o material necessário para execução dos serviços (pincéis, esponjas, pancake, 

base, pó, lápis, lenços umedecidos), e material para demaquilagem. Realizar a 

produção de maquiagem e cabelo do elenco em personagens indicados pela direção 

artística para os espetáculos; 

3.1.16. Produzir teste te maquiagem a ser aprovado pela direção artítisca; 

3.1.17. Responsabilizar-se pela autorização de uso de voz e imagem inclusas em 

contrato, por tempo indeterminado fornecendo documento previamente aprovado pela 

contratante, contendo a cedência de uso de imagem e som de voz com todos os 

participantes, bem como termo de cessão de eventuais direitos autorais patrimoniais e 

conexos, decorrentes do contrato, sem direito a buscar outros valores senão os já 

pagos; 

3.1.18. Responsabilizar-se pela disponibilização do elenco nos ensaios, prova de 

figurino e espetáculos, observada as quantidades mínimas estipuladas pela contratante 

e direção artística; 

3.1.19. Responsabilizar-se pelo número de ensaios suficientes estipulados pela 

contratante e direção artística, conforme calendário oficial do evento e eventuais 

apresentações extras que a Gramadotur determinar, em comum acordo com a direção 

artística durante a duração do evento; apresentar plano de logística para aprovação da 

direção artística antes do início das atividades, o qual deverá conter Logística de 

produção, Cronograma de ensaios e Cronograma das provas de figurino; 

3.1.20. Relatório da equipe de produção e elenco com identificação e seus contatos 

conforme modelo enviado pela Gramadotur; 

3.1.21. Coordenar toda a sua equipe ao fiel cumprimento do contrato; 

3.1.22. Realizar as tiradas de medidas e provas de adereços e figurino, estabelecendo 

datas para tais ações; 

3.1.23. Receber e acondicionar todos os figurinos finalizados e aprovados, que serão 

utilizados pelo elenco contratado nos espetáculos; 

3.1.24. Figurinar e caracterizar o elenco; 

3.1.25. Gerenciar os figurinos e acessórios, pelo período que compreende toda a pré-

produção, produção e pós-produção; 
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3.1.26. Após o uso dos figurinos e acessórios nos ensaios e espetáculos, a contratada 

deverá acondicioná-los para armazenamento e reutilização, separando providenciando 

reparos, manutenção e lavagem; 

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

pela contratante; 

3.1.28. Manter um ambiente de ordem e respeito nos locais de ensaios e espetáculos, 

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

nesta produção, repudiando atos de agressão física e moral de qualquer espécie e se 

necessário afastando os indivíduos que os provocarem; 

3.1.29. Realizar a produção geral do Domingo de Ramos no dia 09/04/2022, com 

concentração de elenco às 8h30min e saída da Praça das Etnias às 10h da manhã; 

3.1.30. Realizar a produção geral da Procissão dos Passos no dia 15/04/2022, com 

concentração de elenco às 18h30min e saída da Borges de Medeiros às 20h; 

3.1.31. Lavagem e manutenção dos figurinos do acervo a serem utilizados nas 

apresentações, antes e ao final da temporada; 

3.1.32. Contratação de elenco para o Domingo de Ramos e Procissão dos Passos, nas 

quantidades e valores de cachês descritos na tabela ANEXO 1; 

3.1.33. Produzir isolamento do trecho da frente e pátio da Igreja, com cordas, balisas e 

cones para chegada das procissões; ao produzir esse isolamento deixar espaços 

reservados para membros da Igreja e convidados; Disponibilizar 20 peças de gradil de 

2x1m para utilização conforme orientação da Direção Artística; 

3.1.34. Colocação de 14 cruzes de madeira em frente à Igreja conforme orientação da 

direção artística; 

3.1.35. Fazer 14 buracos com 40cmx40cmx50cm para as cruzes nos lugares marcados 

nos canteiros do Pátio da Igreja; as cruzes tem aproximadamente 3m de altura x 2,5m 

de barra transversal x 20cm de largura x 5cm de espessura; deverão ter plaquetas 

indicativas da estação que representam com arte fornecida pela Gramadotur; 

3.1.36. Coordenação de instalação de iluminação nessas 14 cruzes, a ser realizada 

pela contratante; 

3.1.37. Reparos e, caso necessário, colocação de 28 argolas de 4cm, sendo duas em 

cada cruz; 

3.1.38. Disponibilizar de 01 (um) burrico para Procissão do Domingo de Ramos; 
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3.1.39. Disponibilizar som para ensaios (mínimo 380wts, conexão para notebook, 

microfone, mesa de som seis canais); 

3.1.40. Pintura de 150 tochas em preto fosco, incluindo materiais e mão de obra; 

3.1.41. Contratação de 2 cenotécnicos indicados pela direção artística conforme tabela 

de valores Anexo 2; 

3.1.42. Contratação de 1 artefinalista indicado pela direção artística conforme tabela de 

valores Anexo 2; 

3.1.43. Contratação de um técnico de som e luz indicado pela direção artística conforme 

tabela de valores Anexo 2; 

3.1.44. Contratação e pagamento de estrutura de sonorização conforme rider técnico 

que será disponibilizado pela direção artística, conforme valor estipulado na tabela de 

valores Anexo 2; 

3.1.45. Contratação de produção musical sacra de 5 minutos com profissional indicado 

pela direção artística conforme tabela de valores Anexo 2; 

3.1.46. Contratação de preparador e ensaiador de atores indicado pela direção artística 

conforme tabela de valores Anexo 2; 

3.1.47. Contratação de coordenador geral de figurinos indicado pela direção artística 

conforme tabela de valores Anexo 2; 

3.1.48. Responsabilizar-se pelo transporte do elenco do espetáculo da “Procissão dos 

Passos” e “Domingo de Ramos” até o local do camarim ao final da procissão, bem como 

pelo transporte de material de cena para ambas as procissões; 

3.1.49. Contratação de serviço de aproximadamente 40 horas de guincho para 

transporte dos carros alegóricos para o depósito dentro do Município de Gramado, 

conforme solicitação da Gramadotur logo após o encerramento da procissão; 

3.1.50. Limpeza e manutenção de aproximadamente 200 lamparinas de vidro; 

3.1.51. Entrega de relatório fotográfico de acervo com data limite de 30/04/22. 

 

4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

4.1 Além dos serviços relacionados no item 3 deste edital, a contratada também será 

responsável pela aquisição e disponibilização dos seguintes itens: 

4.1.2. Aquisição e aplicação de 14 tecidos roxos nas cruzes com 6 metros de 

comprimento x 1,5 de largura, conforme orientação da direção artística; 
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4.1.3. Aquisição e aplicação de 14 tecidos brancos nas cruzes com 6 metros de 

comprimento x 1,5 de largura, conforme orientação da direção artística; 

4.1.4. Aquisição de 150 velas vermelhas de 12 cm comprimento com mais ou menos 

2,5 de diâmetro vermelhas para castiçais dos carros (um contrarregra será responsável 

pelo acendimento das mesmas); 

4.1.5. Aquisição de estopa para aproximadamente 134 tochas; 

4.1.6. Aquisição de maçarico manual para acendimento de 134 tochas; 

4.1.7. Aquisição de 5kg de incenso em grão com cheiro; 

4.1.8. Aquisição de 2 tubos de cola silicone para manutenção dos vidros dos castiçais; 

4.1.9. Aquisição de 5 sacos de carvão para braseiro dos incensários; 

4.1.10. Disponibilizar 4 meio tonéis para braseiros de abastecimento dos turíbulos; 

4.1.11. Aquisição de oléo diesel para acendimento das tochas (deverão ser 

manuseadas e acesas por profissional contrarregra experiente); 

4.1.12. Aquisição de 4 tonéis para colocar os braseiros para acendimento das tochas; 

4.1.13. Aquisição de 4 tonéis para apagar as tochas no final da procissão; 

4.1.14. Aquisição de 300 ramos com no mínimo 1m de comprimento para Domingo de 

Ramos; 

4.1.15. Aquisição de 100 ramos de aproximadamente 30cm de comprimento para 

Domingo de Ramos; 

4.1.16. Aquisição de materiais para manutenções e emergências como: fita crepe, 

agulhas, linhas, joaninhas, fita silver tape, fita isolante preta, pregos, parafusos, 

durepoxi, cola de contato, pincéis, grampos, grampeadeira, estilete, martelo, alicate, 

arame, tinta spray marrom e dourado; 

4.1.17. Aquisição de 240 velas brancas comuns de 12cm para as lamparinas de vidro; 

4.1.18. Aquisição e instalação de 1 banner Jesus Crucificado e 1 Banner Jesus 

Ressuscitado com arte disponibilizada pela Gramadotur, ambos com 5m de altura x 

3,5m de largura, que deverão ser instaladas na fachada da Igreja São Pedro, incluindo 

serviço de caminhão munk para o serviço; 

4.1.19. A colocação desse banner deve ser feita no sábado do dia 08/04/2022 na parte 

da manhã, a partir das 07 horas da manhã; 

4.1.20. A fixação da estrutura será feita com amarração em pontos já existentes com 

arame e cinta de segurança tamanho 30cm; 
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4.1.21. A estrutura será fixada na fachada da Igreja em espaço marcado em frente ao 

vitrô circular central sob orientação da direção artística e Gramadotur; 

4.1.22. Serão colocados os dois banner´s sobrepostos. A troca contecerá no dia 16 de 

abril 2022 após as 19hs entre o início da Missa e o seu término, tendo que acontecer 

antes do final dessa missa. Retira-se o banner Jesus Crucificado e fica o banner do 

Jesus Ressuscitado; 

4.1.23. Aquisição de uma peneira de palha de aproximadamente 40cm; 

4.1.24. Aquisição de uma rede de pesca usada; 

4.1.25. Aquisição de 6m de linho cru envelhecido para mesa da Santa Ceia; 

4.1.26. Aquisição de 2 pães sírios verdadeiros no dia da procissão; 

4.1.27. Aquisição de 2 cordas de sisal de 1,5m; 

4.1.28. Aquisição de uma toalha de linho branco de 30cm; 

4.1.29. Aquisição de uma maleta de executivo marrom; 

4.1.30. Aquisição de uma metralhadora réplica conforme indicação da direção artística; 

4.1.31. Aquisição de uma bolsa feminina bege; 

4.1.32. Aquisição de 10 frascos de remédios com cápsulas falsas; 

 

5. CARROS ALEGÓRICOS 

5.1. Elemento de composição “Pedra com bacia de bronze” 

Elemento confeccionado a partir de estrutura de ferro sobre rodas loucas, com 

dimensões de 0,8m x 0,8cm x 1m de altura finalizada em EPS esculpido e texturizado 

imitando pedra com arte final em tons terrosos, com bacia de bronze encravada na 

pedra e um jarro de barro cenográfico de aproximadamente 35cm, conforme imagem 

de referência; 
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5.2. Carro “Batismo de Jesus Cristo” 

Adaptação do Carro Ressureição (base existente no acervo) para carro Batismo 

conforme desenho artístico, considerando escultura em EPS com texturização e pintura 

imitando pedras e lâmina d’água em tecido organza cristal. Acabamento com cipó 

torcido, galhos secos e raízes; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 8 canhão 

relretor 18 leds RGB, 03 lâmpadas par 20 led 8w branco frio, 03 lâmpadas par 30 led 

11w branco quente, 01 globo de nebulosa; 

   

5.3. Carro “A tentação de Cristo” 

Confecção de um elemento de composição dupla face “Pedras do Deserto” com 

aproximadamente 2m x 1m x 0,5m altura com base metálica e rodas loucas com 

puxadores laterais e elevação na parte traseira à 1,5m de altura. Arte final imitando 

pedras, raízes e areia. Acabamento com cipó torcido natural, raízes secas e areia 

resinada; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 8 canhão 

relretor 18 leds RGB, 03 lâmpadas par 30 led 11w branco quente, 01 globo de nebulosa; 
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5.4. Carro “Sermão da Montanha” 

Confecção de 01 carro “Sermão da Montanha” a partir de estrutura metálica com rodas, 

com dimensões de 3m comprimento x 2m largura, com elevação de 0,5m a frente para 

1,5m na parte traseira, simbolizando a elevação da montanha e pedras à frente para os 

discípulos sentarem. Arte final imitando pedras, raízes e areia. Acabamento com cipó 

torcido, raízes secas e areia resinada; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 8 canhão 

relretor 18 leds RGB e 03 lâmpadas par 30 led 11w branco quente; 

 

 

5.5. Carro “Santa Ceia” 

Confecção de 01 carro “Santa Ceia” em formato semi circular com dimensões de 2,5m 

x 2,5m x 1,5m de altura, com mesa e banco cenográfico confeccionados em estrutura 

metálica com revestimento em EPS esculpido e texturizado, com arte final imitando 

madeira envelhecida. Mesa e banco no mesmo formato semi circular conforme desenho 

artístico. 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 8 canhão 

relretor 18 leds RGB e 03 lâmpadas par 30 led 11w branco quente. 
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5.6. Carro “Jesus perante Pilatos” 

Repaginação do Carro Pilatos (existente no acervo) com a substituição de todos os 

tecidos atuais por novos em tons dourados e beges sob orientação da direção artística 

e eliminação das elevações do piso; Confecção e aplicação de 02 colunas romanas 

cenográficas de 2,5m de altura x 40cm de diâmetro com arte final imitando mármore 

conforme referência; Realocação dos candelabros e luminárias do carro e sua fiação 

elétrica; Revisão estrutural; Revisão de rodas e troca de pneus; Recuperação e pintura 

artística dos candelabros e luminárias; 

 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 8 canhão 

relretor 18 leds RGB e 04 lâmpadas par 30 led 11w branco quente. 
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5.7. Carro “Açoite de Jesus Cristo” 

Repaginação do Carro Açoite (existente no acervo) com revestimento lateral em EPS 

com textura e arte final imitando madeira conforme referência; Substituição de todos os 

tecidos atuais por novos em tons marrom e bronze conforme orientação da direção 

artística; Arte final para envelhecimento do tronco de madeira central; Revisão 

estrutural; Revisão de rodas e troca de pneus; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 4 canhão 

relretor 18 leds RGB e 04 lâmpadas par 30 led 11w branco quente; 

 

5.8. Cruz cenográfica 

Confecção de 1 cruz cenográfica com rodízios na base, confeccionada com alma de 

ferro e revestimento em EPS com textura e arte final imitando madeira nas medidas de 

2,34m de altura x 2m de envergadura e 20cm de espessura, com o mesmo aspecto de 

textura e cor da cruz existente no Carro Jesus Crucificado; 
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5.9. Carro Jesus Crucificado 

Repaginação cenográfica do Carro Jesus Crucificado (existente no acervo), 

considerando a substituição dos tecidos atuais do piso por pedras cenográficas 

representando o terreno conforme imagem de referência, e substituição de todos os 

cortinados laterais por novos em tons de azul petróleo com detalhes em ouro velho; 

Substituição das quinas do carro por novas em tom ouro velho conforme referência; 

Aplicação de 02 candelabros do acervo com arte final em tons ouro velho; Restauração 

e envelhecimento da cruz do acervo; Confecção de uma placa INRI para topo da cruz 

conforme referência; Revisão estrutural; Revisão de rodas e troca de pneus; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 4 canhão 

relretor 18 leds RGB e 04 lâmpadas par 30 led 11w branco quente; 

 

   

5.10. Carro Pietá 

Repaginação cenográfica do Carro Pietá (existente no acervo), considerando a 

substituição dos tecidos de revestimento atual por jacquard em tons off white com 

detalhes dourado conforme referência, confecção e aplicação de cruz nas mesmas 

medidas e acabamentos do carro Jesus Crucificado atrás da cena Pietá, com tecido de 
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linho branco de 4m de comprimento x 0,6m de largura disposto na cruz; Acabamento 

no entorno das bordas do carro com moldura cantoneira em EPS textura imitando 

madeira e arte final dourada conforme referência; Revisão estrutural; Revisão de rodas 

e troca de pneus; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 4 canhão 

relretor 18 leds RGB e 04 lâmpadas par 30 led 11w branco quente; 

 

5.11. Carro Santo Sudário 

Repaginação cenográfica do Carro Santo Sudário (existente no acervo), considerando 

a remoção de todos os tecidos atuais, substituindo por revestimento em EPS esculpido 

e texturizado imitando pedras de mármore envelhecidas em tons terrosos e dourados 

conforme referência; Substituição do tecido do módulo removível do carro por novo 

tecido de algodão cru enrugado e arte final em tons terrosos; Revisão estrutural; 

Revisão de rodas e troca de pneus; 

Iluminação: 01 bateria 12v 60 amperes, uma inversora 12v>220v 700w, 4 canhão 

relretor 18 leds RGB e 04 lâmpadas par 30 led 11w branco quente. 
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5.12. 05 Torres de ferro dos turíbulos 

Elementos existentes no acervo; Revisão estrutural; Revisão de rodas; Manutenção 

de pintura; 

 

6. FIGURINOS E ADEREÇOS 

6.1. Revisão e lavagem de 377 túnicas da comunidade; 

6.2. Revisão e lavagem de 66 figurinos do acervo do evento; 

6.3. Confecção de 02 figurinos de João Batista conforme croqui; 
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6.4. Confecção de 01 figurino de Satanás conforme croqui; 

 

6.5. Confecção de 01 figurino de Judas Scariotes com cajado idêntico ao existente no 

acervo; 
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6.6. Confecção de 06 figurinos de demônios conforme croquí; 

 

6.7. Confecção de 01 figurino executivo conforme referência; 
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6.8. Confecção de 01 figurino mãe e filha conforme referência; 

 

6.9. Confecção de 01 figurino mulher 45 anos conforme referência; 
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6.10. Confecção de 01 figurino soldado de exército conforme referência; 

 

6.11. Confecção de 07 pedras cenográficas de aproximadamente 12cm com formato 

irregular; 

 

6.12. Confecção de uma gamela de madeira 40cm; 

6.13. Confecção de um jarro de barro 30cm; 

6.14. Confecção de um Santo Graal de barro 25cm; 

6.15. Confecção de 2 sacos de moedas em linho envelhecido 25cm; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Responsabilizar-se por possíveis erros causados pela Contratada, realizando a 

devida correção sem ônus para a Contratante; 

7.2. Comunicar por escrito e verbalmente a Gramadotur todo acontecimento entendido 

como irregular e que possa vir a apresentar risco para a Gramadotur; 

7.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a Gramadotur ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 



 
 

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

 

7.4. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

7.5. A Contratada é responsável por alimentação, transportes e outras demandas que 

forem necessárias; 

7.6. A empresa deverá se reportar a Direção Artística, contratada pela Gramadotur, 

para qualquer aprovação na execução do projeto; 

7.7. Realizar o acompanhamento dos espetáculos, para qualquer situação que se faça 

necessária nos camarins ou nas apresentações; 

7.8. Contratar seguro de responsabilidade civil geral para equipe de produção das 

atrações; 

7.9. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Gramadotur ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços 

contratados, sendo vedado a empresa o chamamento ao processo ou a denunciação 

à lide da Autarquia; 

7.10. Realizar a limpeza e conservação dos espaços utilizados para ensaios e na 

execução dos serviços nos camarins, incluindo a mão de obra e materiais necessários 

até a pós-produção do evento; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. Toda e qualquer contratação relacionada a elenco e equipe artística estará sujeita 

à aprovação da Direção artística; 

8.2. A autarquia disponibilizará Direção Artística; 

8.3. Disponibilizar local e estrutura física para montagem dos camarins; 

8.4. Disponibilizar o espaço adequado para realização dos ensaios; 

8.5. Disponibilizar condições necessárias de segurança nos locais de Ensaio; 

8.6. Permitir o livre acesso da contratada, ou pessoa por ela designado, desde que 

devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas as 

facilidades para que possa desempenhar seus serviços; 

 

9. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

9.1. A licitante poderá realizar visita técnica mediante agendamento com a Gramadotur 

para avaliação das peças do acervo afim de garantir pleno entendimento dos serviços 
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de recuperação e repaginação cenográfica e manutenções de figurinos antes da 

elaboração de sua proposta; 

9.2. A produção cenográfica de carros alegóricos e produção de figurinos e adereços 

deverá estar plenamente concluída até o dia 03/04/2022 para viabilidade de ensaios 

gerais; 

9.3. A prestação de serviços iniciará a partir da assinatura do contrato encerrando-se 

em abril de 2022; 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Abramo Machado 

Responsável pela revisão deste Projeto Básico: Kenia da Cunha Jaeger e Diego 

Marcelo Scariot 
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ANEXO 1 – QUANTITATIVO E CACHÊS DE ELENCO 

ELENCO PROCISSÃO DOS PASSOS 
   

PERSONAGEM UN QUANT 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

JESUS CRISTO VB 12 

R$          

400,00 

R$       

4.800,00 

JOÃO BATISTA VB 2 

R$          

400,00 

R$           

800,00 

MARIA VB 2 

R$          

400,00 

R$           

800,00 

MARIA MADALENA VB 2 

R$          

400,00 

R$           

800,00 

JUDAS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

PILATOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

HOMENS POVO VB 12 

R$          

300,00 

R$       

3.600,00 

MULHERES POVO VB 8 

R$          

300,00 

R$       

2.400,00 

SATANÁS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

DEMÔNIOS VB 6 

R$          

300,00 

R$       

1.800,00 

DISCÍPULOS VB 16 

R$          

300,00 

R$       

4.800,00 

SOLDADOS ROMANOS VB 12 

R$          

300,00 

R$       

3.600,00 

ATOR HOMEM 35 ANOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

ATRIZ MULHER 45 ANOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 
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ATRIZ MULHER 35 ANOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

ATRIZ CRIANÇA 13 ANOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

ATOR HOMEM 30 ANOS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

TOTAL       

 R$     

26.600,00  

     
ELENCO DOMINGO DE RAMOS 

   

PERSONAGEM UN QUANT 

 VALOR 

UNIT  

 VALOR 

TOTAL  

JESUS VB 1 

R$          

400,00 

R$           

400,00 

DISCÍPULOS VB 12 

R$          

300,00 

R$       

3.600,00 

HOMENS POVO VB 12 

R$          

300,00 

R$       

3.600,00 

MULHERES POVO VB 12 

R$          

300,00 

R$       

3.600,00 

TOTAL       

 R$     

11.200,00  
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ANEXO 2 – QUANTITATIVO E VALORES EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA 

CACHÊS TÉCNICA E EQUIPE ARTÍSTICA 
  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT 

 VALOR 

UNIT  

 VALOR 

TOTAL  

CENOTÉCNICOS VB 2 

R$       

3.000,00 

R$       

6.000,00 

ARTEFINALISTA VB 1 

R$       

3.000,00 

R$       

3.000,00 

TÉCNICO SOM E LUZ VB 1 

R$          

750,00 

R$           

750,00 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO VB 1 

R$     

20.000,00 

R$     

20.000,00 

PRODUÇÃO MUSICAL VB 1 

R$       

6.000,00 

R$       

6.000,00 

PREPARADOR E ENSAIADOR DE 

ATORES VB 1 

R$       

2.250,00 

R$       

2.250,00 

COORDENADOR DE FIGURINOS VB 1 

R$       

1.500,00 

R$       

1.500,00 

TOTAL       

 R$     

39.500,00  

 


