
 

1 

 

 

 

 

 

50º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO 
 

 

PROJETO DE CENOGRAFIA 
 

 

MEMORIAL DE DESCRITIVO 
 

 

Versão 3 

Atualizado dia 8 de junho de 2022. 

 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: Autarquia Municipal de Turismo – GRAMADOTUR 

 

OBJETO: Contratação de Empresa para locação e execução do Projeto de 

Decoração Urbana para o Evento 50° Festival de Cinema de Gramado 

 

LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas e Locais da Cidade de Gramado/RS 

 

OBJETO: Cenografia do 50º Festival de Cinema de Gramado 

 

JUSTIFICATIVA: Este Memorial Descritivo tem como finalidade o orçamento dos 

elementos de cenografia do 50º Festival de Cinema de Gramado, para posterior 

licitação. 



 

2 

SUMÁRIO 

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO ......................................................................................... 4 

1.1 CONCEITO ............................................................................................................ 4 

1.2 ESPAÇOS E ELEMENTOS DO 50º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO ........ 4 

1.3 IMAGENS DO PROJETO ....................................................................................... 5 

1.4 FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS ............................................................... 14 

1.4.1 ELEMENTOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS ..................................... 15 

1.4.1.1 TABLADO, RAMPAS, PATAMAR E ESCADA .......................................... 18 

1.4.1.2 FECHAMENTO AQUARIO/PELE DE VIDRO  .......................................... 19 

1.4.1.3 FECHAMENTOS LATERAIS .................................................................... 20 

1.4.1.4 MÁSCARA EXTERNA PAINEIS IMPRESSOS ......................................... 21 

1.4.1.5 MÁSCARA INTERNA PAINEIS IMPRESSOS ........................................... 23 

1.4.1.6 MARQUISE ACESSO ............................................................................... 24 

1.4.1.7 NICHOS TECNICOS ................................................................................ 24 

1.4.1.8 BANCO-LETTERING ................................................................................ 25 

1.4.1.9 FORRO INTERNO .................................................................................... 25 

1.4.1.10 LETRA-CAIXA 50º FCG ............................................................................ 26 

1.4.2 DESENHOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS ....................................... 27 

1.5 PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS .................................................................... 40 

1.5.1 MOSTRA COMPETITIVA/SEMANA ................................................................. 40 

1.5.1.1 REVESTIMENTO DA CAIXA CÊNICA ...................................................... 41 

1.5.1.2 FECHAMENTO COM PISO NA ESCADA LATERAL À ESQUERDA ........ 41 

1.5.1.3 AVANÇO DE PALCO ................................................................................ 42 

1.5.1.4 GUARDA-CORPO .................................................................................... 43 

1.5.1.5 BACKDROP PALCO ................................................................................. 43 

1.5.1.6 ESCULTURA DE PISO ............................................................................. 44 

1.5.1.7 PÚLPITOS ................................................................................................ 45 

1.5.1.8 TELA DE LEGENDAGEM ......................................................................... 45 

1.5.1.9 TELA PARA TELEPROMPTER ................................................................ 46 

1.5.1.10 HOUSE MIX .............................................................................................. 46 

1.5.2 ENCERRAMENTO/PREMIAÇÃO ..................................................................... 46 

1.5.2.1 CONJUNTO PAINEIS DE PROJEÇÃO ..................................................... 47 

1.5.2.2 TAPADEIRAS COXIAS ............................................................................. 51 

1.5.3 DESENHOS PALO PALÁCIO DOS FESTIVAIS ............................................... 53 

1.6 RUA COBERTA ................................................................................................... 59 

1.6.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAM A RUA COBERTA ......................................... 60 

1.6.1.1 TABLADOS E TAPETE VERMELHO ........................................................ 60 

1.6.1.2 TABLADO GARIBALDI E TABLADO BORGES DE MEDEIROS ............... 61 

1.6.1.2.1 TAPETE VERMELHO ............................................................................... 61 



 

3 

 

1.6.1.3 MURETAS ................................................................................................ 61 

1.6.1.4 TÓTENS ................................................................................................... 62 

1.6.1.5 PAINEL BACKDROP 1 E 2 ....................................................................... 63 

1.6.1.6 PAINEL FESTIVAL EM DÉCADAS ........................................................... 64 

1.6.1.7 PAINEL VIDEOWALL 1 E 2 ...................................................................... 65 

1.6.1.8 PAINEL 1 E PAINEL 2 .............................................................................. 66 

1.6.1.9 UNIFILAS ................................................................................................. 67 

1.6.1.10 HOUSE MIX .............................................................................................. 67 

1.6.1.11 KIKITOS ................................................................................................... 68 

1.6.2     DESENHOS RUA COBERTA ............................................................................ 69 

1.7 RECREIO GRAMADENSE ................................................................................... 82 

1.7.1 FACHADA ......................................................................................................... 82 

1.7.2 BACKDROPS LONADOS .................................................................................. 82 

1.7.3 TABLADO P/NIVELAMENTO SALAS ................................................................ 83 

1.7.4 FUNDO DE PALCO ........................................................................................... 84 

1.7.5 BALCÃO CREDENCIAMENTO ......................................................................... 85 

1.7.6 BALCAO BILHETERIA ...................................................................................... 85 

1.7.7 ARQUIBANCADAS SALA COLETIVA ............................................................... 85 

1.7.8 DIVISORIAS OCTANORM ................................................................................ 86 

1.7.9 OCTANORM LOGISTICA .................................................................................. 86 

1.7.10 ADESIVOS ........................................................................................................ 86 

1.7.11 ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO ............................................................................... 87 

1.7.12 ARMÁRIOS ESCRITÓRIOS .............................................................................. 87 

1.7.13 BANCADAS PADRÃO OCTANORM ................................................................. 87 

1.7.14 MOBILIÁRIO PALCO ......................................................................................... 87 

1.7.15 DESENHOS DA RECREIO GRAMADENSE ..................................................... 89 

1.8 TEATRO ELISABETH ROSENFELD ................................................................... 94 

1.9 KIKITOS NA CIDADE .......................................................................................... 96 

1.10 TÓTEM PADRÃO ................................................................................................ 97 

1.11 TÓTEM TRIEDRO PLÁSTICO ALVEOLAR ......................................................... 98 

1.12 PLACAS SINALIZAÇÃO BORGES DE MEDEIROS ............................................ 98 

1.13 TÓTENS DE ALCOOL GEL ................................................................................. 99 

 

 

 



 

4 

1  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 CONCEITO 

LUZ. REFRAÇÃO.  IRIDESCÊNCIA. 

Efeito óptico que dá cores à luz.  

Do azul ao rosa e prata. 

Que é otimista e pop. 

Que diverte. 

E alimenta a alma. 

 

PRESENÇA. 

LEVEZA. 

FUTURO. 

 

 

 

1.2 ESPAÇOS E ELEMENTOS DO 50º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO 

 Fachada Palácio dos Festivais 

 Palco Palácio dos Festivais; 

 Rua Coberta; 

 Recreio Gramadense; 

 Teatro Elisabeth Rosenfeld; 

 Laghetto Stilo Vita; 

 Totem de Sinalização Padrão; 

 Totem Triedro; 

 Placas de Sinalização Av. Borges de Medeiros 

 Kikitos na Cidade – Pórtico Taquara, Pórtico Nova Petrópolis, Rótula Borges 

de Medeiros/Avenida das Hortênsias. 
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1.3 IMAGENS DO PROJETO 

FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS // Cena Diurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS // Cena Noturna 
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FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS // Detalhe 
 

 
 
 
PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS // Premiação / Encerramento 
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PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS // Mostra Competitiva / Semana 
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RUA COBERTA / / ORQUESTRA 
 
 

 
 
 
RUA COBERTA / / SEMANA 
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RUA COBERTA  
Vista Tablado Garibaldi 

 
 
RUA COBERTA  
Vista Backdrop 1 
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RUA COBERTA  
Vista Paineis 1 e 2 e Painel Festival em Décadas 

 

 
 

RUA COBERTA  
Vista Tapete Vermelho, Tótens e Muretas 
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RECREIO GRAMADENSE // Fachada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECREIO GRAMADENSE // Planta-Baixa Salão e Térreo 
  



 

12 

TEATRO ELISABETH ROSENFELD // Fachada, Totens e Palco 

 
 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA AV. BORGES DE MEDEIROS 
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TÓTEM PADRÃO 
Recreio Gramadense, Teatro Elisabeth Rosenfeld, Vita Boulevard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÓTEM TRIEDRO PLASTIONDA // Recreio Gramadense e entrevistas 
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1.4 FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

 

  

 O projeto estrutural deste conjunto deve ser compatível com a carga a ser 

exercida, devido à circulação de pessoas e ao esforço que Fachada: Aquário e 

Máscara exercerão sobre ele.  

 Todas as estruturas: Aquário, Nichos Técnicos, Máscara com Painéis 

Impressos, Tablado, Escada e Rampas, Banco-Lettering, deverão ter seu projeto 

estrutural fornecido pela empresa licitada a partir dos desenhos do projeto 

arquitetônico que constam neste memorial e em seus anexos. Estes desenhos não 

contemplam qualquer dimensionamento para projeto e cálculo estrutural. 

 Cabe à licitada fornecer projeto e cálculo estrutural e anotação ou 

registro de responsabilidade técnica sobre os mesmos e sobre a execução. 

 Conferir dimensões, desníveis e inclinações do deck e calçada no local. 

Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas do deck e calçada do 

Palácio dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-

montagem. 
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1.4.1 ELEMENTOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Axonométricas Esquemáticas ilustram a montagem da Fachada, passo a passo: 

 

CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS 

CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS + AQUÁRIO / PELE DE 

VIDRO + FECHAMENTOS LATERAIS + FORRO 
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CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS + AQUÁRIO / PELE DE 

VIDRO + FECHAMENTOS LATERAIS + FORRO + NICHOS TÉCNICOS 

 

 

CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS + AQUÁRIO / PELE DE 

VIDRO + FECHAMENTOS LATERAIS + FORRO + NICHOS TÉCNICOS + 

ESTRUTURA MÁSCARA PAINEIS IMPRESSOS 
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CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS + AQUÁRIO / PELE DE 

VIDRO + FECHAMENTOS LATERAIS + FORRO + NICHOS TÉCNICOS + 

ESTRUTURA MÁSCARA PAINEIS IMPRESSOS + PAINEIS IMPRESSOS 

CONJUNTO TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS + AQUÁRIO / PELE DE 

VIDRO + FECHAMENTOS LATERAIS + FORRO + NICHOS TÉCNICOS + 

ESTRUTURA MÁSCARA PAINEIS IMPRESSOS + PAINEIS IMPRESSOS + 

MARQUISE EXISTENTE  
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 TABLADO, RAMPA, PATAMAR E ESCADAS 

 

Tablado, rampa, patamar e escadas com estrutura metálica interna dimensionada 

para tal fim, revestidos com chapa de madeirite resinada preta E14 mm, forrados em 

carpete na cor preto, Etruria/Loop, E4mm referencia preto 900 (foto). 

 

 

 

 

 

 

 O conjunto é construído sobre o deck do Palácio dos Festivais e a calçada 

defronte ao mesmo. O tablado deverá ficar no mesmo nível do piso interno do 

Palácio. Onde hoje há uma rampa de acesso ao Palácio, em frente à Cafeteria, esta 

estrutura de tablado cobre tudo, deixando todo o espaço nivelado. 

 O tablado deve receber reforço estrutural na parte frontal para sustentar a 

Fachada/Aquário, a carga e esforços dos elementos cenográficos que a ela estão 

conectados. (ver desenhos em anexo). 
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Dimensões (alturas e inclinações deverão ser levantadas no local) 

 Patamar: L470cm x P190cm 

 Rampa Frontal: L510cm x P120cm; 

 Escada Frontal: L470m x P60cm; 

 Escada + Patamar (acesso à bilheteria): L140m x P410cm 

 Escada + Patamar (saída lateral): L110m x P200cm 

 As duas escadas laterais (percurso saída de emergência) deverão ter 

corrimão e guarda-corpo metálicos. Nos degraus da bilheteria, 2 guarda-corpos de 

C120cm H100cm, em cada lateral da escada. Na Escada + Patamar da Saída 

Lateral, Guarda-corpo em “L” em toda a extensão da escada com patamar e guarda-

corpo lateral correspondente ao comprimento dos degraus. 

 FECHAMENTO AQUÁRIO / PELE DE VIDRO 

 

 Construção e instalação de estrutura composta por esquadria fixa em tubos 

retangulares metálicos. Toda a caixilharia em metal com pintura automotiva na cor 

preto fosco e vidro temperado incolor de espessura mínima E6mm.  

 Os layouts arquitetônicos, estão ilustrados com montantes em tubos metálicos 

retangulares seção L50mm x P100mm na vertical, soldados a tubos metálicos 

retangulares seção retangular H100mm x P100mm na horizontal, na parte inferior, 

numa altura intermediaria e no topo. Este dimensionamento, assim como a 
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espessura das paredes destes tubos, deverão ser projetadas e especificadas pela 

licitada em seu projeto e cálculo estrutural. Caixilharia pela frente dos montantes de 

forma que os vidros fiquem “pela frente”, sobrepostos à estrutura. Perfis “U” L20mm 

x P20mm com baguetes para fixação dos vidros.  

  

Dimensões das áreas de vidro: 

 Lateral Esquerda | L287cm x H445mm 

 Frente | L2005cm x H445cm 

 Lateral Direita | L287cm x H445cm 

 Porta de acesso ao espaço do Aquário a ser instalada na estrutura da pele de 

vidro com folha dupla em vidro temperado incolor E8mm. Dobradiças especiais para 

porta de vidro. Vão total da OBRIGATORIO da porta L200cm em duas folhas de 

L100cm. Prever fechadura e trava de fechamento. Atender às exigências do PPCI. 

Com barra antipânico. 

 Poderá ser necessário acrescentar pontos de iluminação, para atender 

necessidade do projeto de PPCI para iluminação de emergência.  

 

 Verificar/confirmar dimensões e inclinações do local para a implantação das 

esquadrias. Prever ajustes na largura dos vidros nas extremidades laterais da 

fachada, caso necessário. Conferir dimensões, desníveis da calçada e da fachada e 

alturas no local. Fornecer projeto e cálculo estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

 

 FECHAMENTOS LATERAIS 

 Os fechamentos laterais são executados com estrutura interna metálica como 

a estrutura utilizada no Aquário, porém recebem fechamento interno e externo em 

bastidores de bagum tensionado costurado na cor preto fosco. São complementos à 

esquadria da pele de vidro e fazem, junto a ela, a vedação do Aquário. Na lateral 

esquerda, faz-se necessário acesso à bilheteria do Palácio (que continuará 

funcionando durante o evento). Para tanto, o projeto prevê um “L” de parede 

estruturada forrada com o mesmo bagum, porta de vidro temperado incolor E8mm 
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com barra antipânico (seguir exigências PPCI) e rampa de acesso (ver desenhos). 

As medidas deste “L” deverão ser levantadas no local, e todo o conjunto da 

bilheteria deve ficar externo à essa porta lateral de acesso ao Aquário. Da mesma 

forma, a altura deverá ser levantada no local: deverá ser a mesma do novo pé-direito 

do aquário, abaixo do forro em bagum, também a ser executado pela licitada e 

descrito nos itens a seguir. 

 

Dimensões aproximadas dos fechamentos laterais: 

 Lateral direita | L155cm x H500cm 

 Lateral esquerda em “L” | L1 300cm / L2 160cm (medir no local) 

 As duas portas laterais serão com folha simples em vidro temperado incolor 

E8mm. Com abertura para fora. Vão total OBRIGATORIO de cada porta: L100cm. 

Prever fechadura e trava de fechamento. Atender às exigências do PPCI. Com barra 

antipânico. 

 Verificar dimensões e inclinações do local para a implantação dos 

fechamentos. Conferir dimensões, desníveis da calçada e da fachada e alturas no 

local. 

 Fornecer projeto e cálculo estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 
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 MÁSCARA EXTERNA: PAINÉIS IMPRESSOS  

 
 

 Uma máscara, composta por estrutura metálica e painéis impressos nela 

fixados, será instalada à frente do tablado e da marquise existente do Palácio dos 

Festivais. 

Dimensões totais do conjunto: L1100cm x H560cm x P60cm. 

A estrutura será executada em tubos metálicos quadrados de seção 40 x 

40mm com acabamento em pintura automotiva preto fosco. Fazem parte desta 

estrutura metálica, os nichos técnicos posicionados em frente ao tablado soldados 

aos montantes metálicos de 40x40mm. 

Estes nichos técnicos funcionarão como uma espécie de rodapé para dar 

acabamento à instalação dos equipamentos de luz que estarão ali. Na parte 

superior, fechamento em chapa metálica dobrada, funcionará como rebatedor da 

iluminação que estará interna à estrutura. Também recebe pintura automotiva porem 

na cor alto brilho. (ver detalhamento e ampliações). 

As placas que revestem estas estruturas serão em três materiais distintos:  

 Plastionda alveolar branco leitoso E4mm com impressão UV; 

 PETG cristal E1.5mm com recorte router e com impressão UV 

 Acrílico espelhado prata E2mm 
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As placas de PETG cristal E2mm não poderão ser substituídas por 

outro material. Não serão aceitos PET ou PS.  

 

Todas as placas devem ser fixadas à estrutura metálica externamente ao 

perfil metálico (“pela frente”), por parafusos PRETOS a cada 100cm na vertical, e um 

em cada borda na horizontal, igualmente espaçados entre si, MAIS fita adesiva 

dupla-face extraforte transparente. O uso de parafuso não substitui o uso da fita, 

nem o contrario. Ambos deverão ser contemplados. 

Quantitativo (áreas) por tipo de placa: 

 Plastionda alveolar: A= (aproximada) 32,50m2 

 PETG c/recorte + impressão UV: L100H550cm – 13 unidades  

 Acrílico espelhado prata: L50 H550cm – 5 unidades 

 

Prever teste de impressão com prova de cor, bem como pré-montagem de 

um conjunto de painéis (a definir com equipe de projeto) para aprovação antes da 

execução do conjunto no local. 

 Fornecer projeto e cálculo estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

 

 MÁSCARA INTERNA: PAINÉIS IMPRESSOS  
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 Um conjunto de painéis impressos em plastionda fica na parte interna do 

aquário. Os módulos, assim como os da mascara externa, recebem impressão UV e 

iluminação cênica interna. Seguem as mesmas orientações de modulação e fixação. 

Quantitativo (áreas) de plastionda impresso no backdrop interno: 

 Plastionda alveolar: A=(aproximada) 16,80m2 

 

 MARQUISE DE ACESSO 

 

 Na estrutura dos painéis da fachada, nos módulos em ângulo dos painéis que 

avançam em relação à pele de vidro (A2, I, J, K, L, M e N), haverá um fechamento 

horizontal (B2) com quadro metálico em estrutura igual à dos painéis, fixada nos 

quadros dos painéis Y, W, L, M e N. 

 Esse fechamento será em PETG E2mm cristal com adesivo interno branco 

translucido (para que funcione como backlight, já que dentro deste vão haverá 

iluminação cênica projetada e instalada pela equipe de iluminação. 

(ver detalhamento) 

 

 NICHOS TÉCNICOS 

 

 Há também nichos técnicos para instalação dos equipamentos de luz cênica. 

com estrutura metálica tubular na cor preta e fechamentos em chapa metálica com 
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pintura automotiva na cor preto fosco. Os painéis da fachada serão apoiados nesses 

nichos técnicos, por isso a necessidade de reforço nas estruturas. Prever carpete 

preto sobressalente equivalente à área de todos os nichos para camuflagem dos 

cabos e carcaças dos artefatos de iluminação cênica. 

 

Estes nichos técnicos, para instalação dos equipamentos de luz cênica, 

funcionarão como uma espécie de rodapé para dar acabamento à instalação dos 

equipamentos de luz que estarão ali. Serão executados em chapa metálica dobrada, 

com acabamento em pintura automotiva na cor preto fosco. O fundo deverá ter furos 

para escoamento da água. (ver detalhamento). 

 

 BANCO - LETTERING 

Banco estruturado internamente com revestimento em mdf ultra E12mm 

com impressão UV na face frontal. As demais faces serão na cor preta, em pintura 

acrílica acetinada. Na base ao longo de todo o comprimento, rodapé recuado de 

5cm.Cabe à licitada dimensionar a estrutura interna desta peça.  

Dimensões: L450 x P50 x H50cm. 

 

 FORRO INTERNO 

 

 O forro interno será em estrutura metálica, com fechamento em bastidores de 

bagum costurado fosco. O forro é, junto à cobertura, parcialmente apoiado nos 

montantes da esquadria do Aquário e parcialmente atirantado à marquise externa 

existente no Palácio. 

 O pé-direito interno do Aquário é nivelado como um plano único, com nível a 

partir do tablado: H4m. 

 Área aproximada do forro: A=90m² (fazer a medição no local). 

 Conferir dimensões, desníveis da calçada e da fachada e alturas no local. 

Para qualquer necessidade de fixação na fachada, marquise, paredes do Palácio, 

faz-se necessário projeto estrutural e anotação ou registro de responsabilidade 

técnica. Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas do Palácio 

dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 
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LETRA-CAIXA 50º Festival de Cinema de Gramado 
Recorte em XPS com frente em acrílico preto. Instalado sobre os painéis 

de PETG da Fachada do Palácio, à direita da porta de entrada. Deverá ser instalado 

sobre recorte vinílico preto, para que o verso (que é percebido por quem está dentro 

do Palácio) tenha bom acabamento. A instalação deverá prever parafusos (na cor 

preta) e fita adesiva dupla-face extra forte sobre o vinílico preto, previamente 

adesivo na placa de PETG. 

 

O 50º deverá ser executado em XPS E50mm + acrílico preto E2mm. 

O “lettering” “Festival de Cinema de Gramado” em XPS E25mm + 

acrílico preto E2mm. 

Dimensões 50º: L185 x H130cm  

Dimensões “lettering”: L134 H42cm 
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1.4.2 DESENHOS FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

 PLANTA-BAIXA PATAMAR, RAMPA ESCADAS 
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 PLANTA-BAIXA GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

 

 PLANTA-BAIXA MÁSCARA 
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 ELEVAÇÃO FRONTAL ESTRUTURA 
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 ELEVAÇÃO EXTERNA MASCARA/PAINEIS IMPRESSOS 
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 ELEVAÇÃO EXTERNA PLANIFICAÇÃO PAINEIS IMPRESSOS 
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 VISTA MÁSCARA INTERNA 
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 PLANIFICAÇÃO PAINEIS INTERNOS 
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 ELEVAÇÃO EXTERNA ESQUERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEVAÇÃO EXTERNA DIREITA 
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 CORTE AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORTE BB 
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 CORTE CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORTE DD 

  



 

38 

 CORTE MARQUISE ACESSO 
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 CORTE NICHO TÉCNICO 
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 NICHOS TÉCNICOS 

(ver os pdfs anexos) 

 

 BANCO-LETTERING 

(ver os pdfs anexos) 

 

1.5 PALCO PALÁCIO DOS FESTIVAIS   

 O Palco terá 2 cenas (com desmontagem da primeira cena e montagem da 

segunda, na noite de sexta-feira, na semana do festival): 

 

 Cena 1: Mostra Competitiva – exibição dos filmes / durante a semana 

 

 Cena 2: Premiação / Encerramento, que acontece no sábado, 20 de agosto, 

com montagem na noite anterior. 

 

1.5.1 MOSTRA COMPETITIVA / SEMANA / ELEMENTOS DA CENOGRAFIA 
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 REVESTIMENTO DA CAIXA CÊNICA (permanece para 
Premiação/Encerramento) 

O revestimento da caixa cênica – paredes laterais do palco – se dá por 

tapadeiras em bagum costurado preto fosco. Estas tapadeiras são executadas como 

bastidores com estrutura metálica revestidas com bagum. Estas estruturas serão 

apoiadas no piso e fixadas nas paredes laterais do palco. 

Dimensões estimadas de cada bastidor: 

~L540 x H700cm 

~L715 x H700cm 

São aproximadamente 100m² de bastidores em bagum. As peças serão 

confirmadas após contratação da licitada e visita técnica ao local. 

[Fazer medição no local com equipe de projeto e mapear os pontos de 

fixação]. 

Fornecer projeto e cálculo estrutural, além de anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

Qualquer instalação deverá ser reparada, paredes, piso e teto da Sala do 

Palácio dos Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-

montagem. 

 

 FECHAMENTO COM PISO NA ESCADA LATERAL À ESQUERDA 

(permanece para Premiação/Encerramento) 

 Fechamento com piso, de uma estreita escada lateral esquerda do palco, 

junto à saída de emergência. Este vão precisa ser fechado com piso estruturado e 

forrado com carpete E4mm similar ao carpete do palco, para permitir trânsito das 

equipes nesta coxia/backstage. Prever estrutura suficiente para o peso e trânsito de 

pessoas. 
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 AVANÇO DE PALCO E FECHAMENTO DA ESCADA DIREITA DO PALCO 

(permanece para Premiação/Encerramento) 

 

 Avanço de Palco (na lateral direita do palco), conforme detalhamento. [Ver 

desenhos]. Dimensionar estrutura para carga e esforços da permanência e trânsito 

de pessoas e cenografia. Conferir alturas, dimensões e ângulos do palco no local. 

Este avanço será nivelado com o palco existente, revestido no piso, frente e laterais 

em carpete preto ou grafite E4mm – o que se aproximar mais esteticamente do 

carpete do palco existente. 

 Fechamento Escada Lateral Direita 

 Fechamento com piso, nivelando com a altura do palco existente. Revestir 

com carpete preto ou grafite E4mm – o que se aproximar mais esteticamente do 

carpete do palco existente. Prever estrutura suficiente para o peso e trânsito de 

pessoas. 

 Conferir dimensões, inclinações e nível do palco do local. 
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 GUARDA-CORPO (permanece para Premiação/Encerramento) 

 Deverá ser executado guarda-corpo metálico na cor preta fosco para a 

escada existente do lado esquerdo do palco. 

 

 

 

 Dimensões estimadas no desenho acima. 

 Conferir as dimensões e pontos para fixação no local para a execução. 

 

 PAINEL COMUNICAÇÃO VISUAL / BACKDROP (é retirado para a 

Premiação/Encerramento) 

Um painel será suporte para comunicação visual e efeitos de iluminação. 

Este painel será executado em estrutura metálica em quadros com tubos metálicos 

de seção quadrada 40 x 40mm, com acabamento em pintura automotiva branco 

fosco. Deverá conter rodízios com travas para que durante a exibição dos filmes, a 

peça toda seja encostada na parede lateral direita do palco por contrarregras. 

Também deverá ser prevista uma CAPA em lona preta fosca, para que também 

durante a exibição dos filmes, o painel todo seja coberto para não interferir na 

projeção. Pela frente desta estrutura, são aplicadas placas de plastionda alveolar 

branco 4mm com impressão UV, fixadas por fita adesiva dupla-face extraforte 

transparente.  
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Para estruturar os vãos deste painel, deverão ser executadas guias 

metálicas superiores e inferiores soldadas e com parafusos para garantir esquadro e 

que os mesmos não empenem. Os módulos contam com “mãos-francesas”, que 

contam com pesos/contrapesos [caixas de marcenaria com areia interna] conforme 

necessidade de carga. Estes pesos deverão ser colocados afastados das placas de 

polionda, para os mesmos não gerarem sombra, uma vez que teremos iluminação 

cênica atrás dos painéis, para potencializar o efeito estético do material que é leitoso 

e permite iluminação “backlight”. Esta quantidade de contrapesos, dimensão e peso 

de cada elemento, será calculada pela empresa licitada contratada, responsável 

pela execução, pelo cálculo e projeto estrutural. Tudo deve ser discutido e validado 

pela equipe de projeto. 

Dimensões da peça: 

PAINEL BACKDROP: 

02 módulos com impressão UV: L100 x H400 x P40cm 

01 módulo para iluminação: L50 x H400 x P40cm 

 

 ESCULTURA DE PISO (permanece para Premiação/Encerramento) 

Escultura de piso executada em estrutura metálica tubular quadrada 

interna de seção 25x25mm, com acabamento em pintura automotiva na cor preto 

fosco. Esta estrutura recebe placas de policarbonato alveolar cristal E4mm e 

comunicação visual em impressão UV e recorte em acrílico E2mm preto na face 

frontal. Na base, próximo às extremidades e ao longo do comprimento, deverão ser 

instalados pés reguláveis (com rosca) para nivelamento. Estes devem ficar recuados 

e “escondidos” por um rodapé preto recuado às 4 faces da peça. A peça contará 

com iluminação interna, a ser projetada e instalada pela equipe de iluminação. 

Dimensões da peça: 

L240 x H50 x P50cm [ver detalhamento] 

Dimensões da face frontal que recebe impressão UV e recorte em acrílico 

E2mm preto:  

L240 x H50cm [ver detalhamento] 
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 PÚLPITOS (permanecem para Premiação/Encerramento) 

02 Púlpitos serão executados em chapa metálica dobrada e policarbonato 

alveolar E10mm cristal. 

Dimensões: L50 x P50 x H100cm  

Quantidade: 02 unidades 

A peça é composta por base de 50x50cm, em chapa metálica com 

acabamento em pintura automotiva na cor PRETO fosco. Nesta base, são soldadas 

chapas metálicas, com o mesmo acabamento, que ligarão ao tampo, também em 

chapa metálica, com o mesmo acabamento da base e dos pés. Estas chapas 

verticais, em cruz, caracterizam o suporte do tampo. Elas recebem placas em 

policarbonato alveolar cristal E10mm, colados com fita adesiva dupla-face extraforte 

transparente. Abaixo do tampo, prateleira interna triangular, também em chapa 

metálica serve de apoio para pequenos cartões e água. Esta prateleira triangular 

recebe o mesmo acabamento das demais peças metálicas e é soldada a elas. Os 

cantos e arestas das chapas metálicas deverão ser devidamente polidos. 

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 

02 peças para avaliar ergonomia, estrutura e estabilidade. A espessura das chapas 

metálicas será definida juntamente com a empresa licitada contratada, que será 

responsável pelo projeto estrutural e estabilidade das peças. 

 

 TELA PARA LEGENDAGEM (é retirada para a Premiação/Encerramento) 

 Bastidor sarrafeado forrado com lona branca fosca. Instalada logo abaixo da 

tela de projeção existente. (prever forma de fixação). As laterais dos sarrafos 

deverão ser forradas, de maneira que o acabamento/visual da peça seja 

inteiramente branco. (grampeamento da lona por trás do sarrafo). 

  Dimensões: L400 x H60cm  

  Quantidade: 01 peça. 
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 TELA PARA PROJEÇÃO TELEPROMPTER (permanece para 
Premiação/Encerramento) 

 Bastidor sarrafeado forrado com lona PRETA FOSCA. Instalada no guarda-

corpo do mezanino. (prever forma de fixação). As laterais dos sarrafos deverão ser 

forradas, de maneira que o acabamento/visual da peça seja inteiramente preto. 

(grampeamento da lona por trás do sarrafo). 

  Dimensões: L300 x H150cm  

  Quantidade: 01 peça. 

 

 HOUSE MIX (permanece para Premiação/Encerramento) 

Tapadeiras em bagum costurado preto fosco, dupla-face, em “L”, para 

fechamento de house mix nos fundos do cinema, à esquerda da entrada. 

Dimensões: L320 x P300 x H110cm  

Quantidade: 2 unidades. 

[Conferir dimensões no local em visita técnica pré-produção]. 

Prever remoção e recolocação de duas ou três fileiras de cadeiras para a 

instalação da mesma. 

1.5.2 ENCERRAMENTO / PREMIAÇÃO - ELEMENTOS DO PALCO 
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Além dos elementos acima descritos, que permanecem da Cena 1 (Semana/Mostra 

Competitiva), são acrescentados/produzidos os seguintes elementos: 

 CONJUNTO DE PAINÉIS DE PROJEÇÃO 

Um conjunto de 04 painéis será suporte para projeção mapeada e efeitos 

de iluminação. Estes painéis são executados em estrutura metálica em quadros com 

tubos metálicos de seção quadrada 40 x 40mm, com acabamento em pintura 

automotiva branco fosco. Pela frente desta estrutura, são aplicadas placas de 

plastionda alveolar branco 4mm, fixadas por fita adesiva dupla-face extraforte 

transparente.  

No verso das placas de plastionda alveolar, deverá ser aplicado adesivo 

blecaute com cola branca, para evitar que a luz da imagem de projeção vaze para 

além do painel. (Não será aceito adesivo blecaute na cor preta ou cinza). 

Área aproximada de adesivo 

branco blecaute 

L16m x H5m 

A=80.00m2. 
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Para estruturar os vãos deste painel, deverão ser executadas guias 

metálicas superiores e inferiores soldadas e com parafusos para garantir esquadro e 

que os mesmos não empenem. Os módulos contam com “mãos-francesas”, que 

contam com pesos/contrapesos [caixas de marcenaria com areia interna] conforme 

necessidade de carga. Estes pesos deverão ser colocados afastados das placas de 

plastionda alveolar, para os mesmos não gerarem sombra, uma vez que teremos 

iluminação cênica atrás dos painéis, para potencializar o efeito estético do material 

que é leitoso e permite iluminação “backlight”. Esta quantidade de contrapesos, 

dimensão e peso de cada elemento, será calculada pela empresa licitada 

contratada, responsável pela execução, pelo cálculo e projeto estrutural. Tudo deve 

ser discutido e validado pela equipe de projeto. 

 

Painéis da Cena e suas dimensões: 

As dimensões abaixo se referem aos módulos e quantidades que 

compõem cada painel. Por existirem ângulos entre os módulos, descrevemos a 

quantidade de módulos de projeção e a quantidade de módulos de iluminação de 

cada painel. (ver detalhamento). 

 

PAINEL G1: 

01 módulo para projeção: L100 x H500 x P40cm 

01 módulo para iluminação: L50 x H500 x P40cm 
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PAINEL G2: 

02 módulos para projeção de L100 x H500 x P40cm / cada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL G3:  

09 módulos para projeção de L100 x H500 x P40cm / cada 

01 módulo para iluminação: L50 x H500 x P40cm 
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PAINEL G4:  

04 módulos para projeção de L100 x H500 x P40cm / cada 

03 módulos para iluminação: L50 x H500 x P40cm / cada 

 

CORTE ESQUEMÁTICO PADRÃO:  
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 Antes da execução destas peças, assim como das tapadeiras das 

coxias, faz-se necessária a medição no local, conferindo as medidas de projeto 

com as medidas no local. 

 

 
 TAPADEIRAS COXIAS 

 As tapadeiras são executadas em estrutura metálica em quadros com tubos 

metálicos de seção quadrada 40 x 40mm, e revestidas em bagum costurado na 

vertical em branco fosco. Para estrutura-las, deverão ser executadas guias metálicas 

superiores e inferiores soldadas e com parafusos para garantir esquadro e que os 

mesmos não empenem. Os módulos contam com “mãos-francesas”, que contam 

com pesos/contrapesos [caixas de marcenaria com areia interna] conforme 

necessidade de carga. Esta quantidade de contrapesos, dimensão e peso de cada 

elemento, será calculada pela empresa licitada contratada, responsável pela 

execução, pelo cálculo e projeto estrutural.  

 

 Dimensões das tapadeiras, levando em consideração que a profundidade 

máxima destas tapadeiras deverá ser 40cm, pois é necessário espaço para 

circulação de equipe atrás destas peças. 

 L10.80m x H5m 

 L2.40m x H5m 

 L2.85m x H5m 

 

 Antes da execução destas peças, assim como os conjuntos de painéis para 

projeção, faz-se necessária a medição no local, conferindo as medidas de projeto 

com as medidas no local. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A MONTAGEM 

DO PALCO NO PALÁCIO DOS FESTIVAIS: 

 

 A Cena Mostra Competitiva/Semana permanece montada de 11 a 19 de 

agosto. A montagem da Cena Premiação/Encerramento se dá na sexta-feira, 19 a 

partir das 22h e sábado, 20 de agosto até 10h. 

 

 Retirar, para a montagem da Premiação/Encerramento, as cortinas existentes 

no Cinema (laterais e de fundo). Reinstalá-las após a desmontagem. 

 

 Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas do Palácio dos 

Festivais deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 

 

 A empresa licitada deverá fornecer projeto estrutural e anotação ou 

registro de responsabilidade técnica. 
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1.5.3 DESENHOS DO PALCO PALACIO DOS FESTIVAIS 

 PLANTA-BAIXA GERAL MOSTRA COMPETITIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 VISTA FRONTAL/GERAL DO CONJUNTO 
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 CORTE TRANSVERSAL MIRANDO A DIREITA 

 

 

 CORTE TRANSVERSAL MIRANDO A ESQUERDA 
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 PLANTA-BAIXA GERAL PREMIAÇÃO/ENCERRAMENTO  

 

 

 PLANTA-BAIXA PAINEIS PREMIAÇÃO/ENCERRAMENTO 
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 VISTA FRONTAL DO CONJUNTO PREMIAÇÃO/ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANIFICAÇÃO DOS PAINEIS DE PROJEÇÃO 
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 CORTE TRANSVERSAL MIRANDO A ESQUERDA 

 
 
 
 
 
 

 PÚLPITOS – 2x 
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 BANCO-ESCULTURA 
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1.6 RUA COBERTA 

RUA COBERTA / / ORQUESTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUA COBERTA / / SEMANA 
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1.6.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAM A RUA COBERTA 

 

 TABLADOS E TAPETE VERMELHO 

O conjunto de tablados é composto por: 

 Tablado Entrada Rua Garibaldi 

 Tablado Entrada  Borges de Medeiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Tapete Vermelho 

 

O conjunto permanece montado do primeiro ao último dia do evento. É 

estruturado em chapa de madeirite resinada preta de 14 mm, robusto o suficiente 

para receber cargas e esforços da permanência e circulação de pessoas e 

cenografia. Tem 10cm de altura em todos os módulos. Há uma rampa em cada um 

dos tablados: Garibaldi e Borges de Medeiros. [ver desenhos e ampliações]. 

O conjunto é revestido em carpete vermelho, Marca Etruria/Loop 

agulhado referência cor cereja 248 e espessura 4mm. Não será aceita outra 

tonalidade de vermelho e carpetes mais finos e lisos. 

Prever largura excedente para o carpete, permitindo que seja grampeado 

nas laterais do tablado para dar o mesmo acabamento do piso. 
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 TABLADO GARIBALDI E TABLADO BORGES DE MEDEIROS 

Tablado entrada Rua Garibaldi 

Possui área de L11m C18m, com um complemento de L400cm C200cm e 

rampa de acesso, também revestida no mesmo carpete descrito acima, e com 

8.33% de inclinação, com as dimensões: L400cm C120cm H10cm. [ver ampliação a 

seguir]. 

 

Tablado entrada Borges de Medeiros 

Possui área de L11m C18m, com rampa frontal de L11m P1m H10cm o 

que resulta em inclinação de 8,33%. [ver ampliação a seguir]. 

Todas as peças que compõem os conjuntos são inteiramente revestidas 

por carpete vermelho [especificação acima]. 

1.6.1.2.1 TAPETE VERMELHO 

O trecho “Tapete Vermelho” é o que faz a conexão entre os dois 

tablados.  

Possui largura L4m em toda a sua extensão, comprimento (aproximado) 

entre C70 a C75m e altura H10cm [conferir comprimento no local]. 

Fornecer projeto, cálculo e laudo estrutural e anotação ou registro de 

responsabilidade técnica. 

Em virtude das inclinações do local, verificar as mesmas antes da 

produção do tablado. Qualquer instalação deverá ser reparada e as estruturas da 

Rua Coberta deverão ser entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 

 

 MURETAS 

 

 Em alguns pontos do Tapete Vermelho e num ponto do Tablado Borges, 

teremos uma peça chamada mureta. Uma espécie de “guarnição” / “rodapé 

elevado” nas laterais do tapete vermelho e do tablado da Borges. São módulos 

construídos em marcenaria, compensado laminado para poder curvar, composto por 

faces retas e uma face curvada (“cambotada”). Acabamento com massa e pintura 

acrílica acetinada na cor vermelha, em tonalidade a definir. Há instalação elétrica e 
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iluminação interna (que a licitada deverá prever tanto material quanto a mão-de-

obra). Complementam a peça, peças de acrílico branco leitoso E1mm, com recorte 

especial, aplicadas sobre círculos vazados na marcenaria, para que estas peças 

(círculos em formato da cabeça do kikito) sejam retro iluminadas. Na face externa da 

mureta, são aplicados os círculos-cabeça-de-kikito com diâmetro D20cm. 3 por face. 

O diâmetro do vazado na marcenaria será com diâmetro D15cm. Para a face 

interna, na parte superior da peça, são aplicados os círculos-cabeça-de-kikito com 

diâmetro D15cm. 3 por face. O diâmetro do vazado na marcenaria será com 

diâmetro D10cm. 

 Dimensões totais de cada módulo: L180 H60 P60cm [ver detalhamento] 

 Quantidade de muretas: 36 unidades 

 Quantidade de círculos-cabeça-de kikito com diâmetro D15cm: 108 no total. 

 Quantidade de círculos-cabeça-de-kikito com diâmetro D20cm: 108 no total. 

 TOTENS 

 
TOTEM 1, TOTEM 2, TOTEM 3, TOTEM 4 fazem parte da Cena da Rua 

Coberta/Tapete Vermelho. Eles recebem comunicação visual.  

Dimensões de cada totem: L100 x H200 P30cm  

Quantidade: 4 totens 

Área de impressão UV / totem: A=4m2  

 

Cada peça é composta por: “carenagem” em estrutura metálica com 

iluminação e fechamentos com 02 placas de PETG cristal (L100 x H200 E2mm), 

com impressão UV e recorte em acrílico preto E1mm. Serão 2 placas de PETG 

impresso por totem. [ver detalhamento e layout da peça em acrílico sobreposta]. 

A “carenagem” [quadro] é construída por perfis “C” em chapa metálica 

dobrada e soldada, com acabamento em pintura automotiva na cor branco 

acetinado. Nela, instalação elétrica e de iluminação com NEON LED RGB no 

comprimento de todas as faces: duas laterais, inferior e posterior, com fechamento 

em acrílico branco leitoso 2mm. [a licitada deve incluir esta instalação e materiais de 

iluminação].  

A fixação das duas placas de PETG E2mm [não será aceito chapa PET 

sem glicol] nos quadros metálicos com iluminação se dá externamente ao perfil 
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metálico, por parafusos PRETOS a cada 50cm na vertical e a cada 100cm na 

horizontal, igualmente espaçados entre si, MAIS fita adesiva dupla-face extraforte 

transparente. O uso de parafuso não substitui o uso da fita, nem o contrario. Ambos 

deverão ser contemplados.  

Durante a fase de produção das peças, deve ser prevista furação em 

algum ponto das placas de PETG para que o espaço interno de cada totem receba 

ventilação, para evitar o empenamento das chapas. 

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 4 

peças para avaliar estrutura, fixações e estabilidade. A espessura das chapas 

metálicas, bem como a fixação no tablado será definida pela empresa licitada 

contratada, que será responsável pelo projeto estrutural das peças e responsável 

tecnicamente pela execução. 

 PAINEL BACKDROP 1 E PAINEL BACKDROP 2 

 

 Os Painéis Backdrop 1 e Backdrop 2 são iguais [alterando apenas a 

comunicação visual]. 

 O Painel Backdrop 1 será instalado no Tablado Garibaldi, conforme planta-

baixa e ampliação. O Painel Backdrop 2 será instalado no Tablado Borges, 

conforme planta-baixa e ampliação, somente após a apresentação da Orquestra.  

Após a contratação da licitada, avaliaremos em conjunto este cronograma. Se a 

instalação se dará na noite posterior à apresentação da Orquestra. 

 Dimensões do Painel: L800 H200 P40cm 

 Quantidade: 02 

 Área de impressão UV / painel: A= 32m2  

 Cada painel deverá ser autoportante. Possui estrutura metálica tubular interna 

na cor branca. Terá iluminação interna (esta iluminação e instalação será produzida 

e executada pela equipe de iluminação). O revestimento externo será com placas de 

plastionda alveolar branco leitoso E4mm com impressão UV na face frontal e na face 

posterior. As duas laterais também terão fechamento com o mesmo material, e 

deverá ser prevista a remoção para possíveis e necessárias manutenções durante o 

evento. A parte superior também recebe o mesmo fechamento.  



 

64 

A fixação das placas de plastionda alveolar se dá externamente ao perfil 

metálico, por parafusos PRETOS a cada 50cm na vertical e a cada 100cm na 

horizontal, igualmente espaçados entre si, MAIS fita adesiva dupla-face extra-forte 

transparente. O uso de parafuso não substitui o uso da fita, nem o contrario. Ambos 

deverão ser contemplados.  

A espessura das paredes dos tubos metálicos, bem como a fixação no 

tablado será definida pela empresa licitada contratada, que será responsável pelo 

projeto estrutural das peças e responsável tecnicamente pela execução. 

 

 PAINEL FESTIVAL EM DÉCADAS 

 

O Painel Festival em Décadas será instalado no Tablado Garibaldi, 

conforme planta-baixa e ampliação. É um grande painel autoportante, com estrutura 

interna tubular metálica branca e revestimento em plastionda alveolar E4mm branco 

leitoso em todas as faces. Nas faces frontal e posterior, impressão UV para 

comunicação visual. As duas laterais terão fechamento com o mesmo material, e 

deverá ser prevista a remoção para manutenções durante o evento. A parte superior 

também recebe o mesmo fechamento. Na face frontal, 5 TVs de 50” instaladas uma 

ao lado da outra. Estas TVs serão fornecidas pela TCL (um dos patrocinadores do 

evento). À empresa licitada contratada cabe prever os suportes universais e fixar os 

equipamentos no painel, garantir a estabilidade, sustentação e fixação dos mesmos. 

Outra empresa ficará responsável pelo cabeamento e pela instalação dos 

conteúdos. Ambas empresas deverão trabalhar em conjunto para garantir que todo o 

cabeamento fique interno ao painel.  

A fixação das placas de plastionda alveolar se dá externamente ao perfil 

metálico, por parafusos PRETOS a cada 50cm na vertical e a cada 100cm na 

horizontal, igualmente espaçados entre si, MAIS fita adesiva dupla-face extraforte 

transparente. O uso de parafuso não substitui o uso da fita, nem o contrario. Ambos 

deverão ser contemplados.  

A espessura das paredes dos tubos metálicos, bem como a fixação no 

tablado será definida pela empresa licitada contratada, que será responsável pelo 

projeto estrutural das peças e responsável tecnicamente pela execução. 

 Dimensões do Painel: L1200 H200 P40cm 
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 Quantidade: 01 

 Área de impressão UV: A= 48m2  

 

 PAINEL VIDEOWALL 1 E PAINEL VIDEOWALL 2 

 
 Os Painéis VideoWall 1 e VideoWall 2 são iguais [alterando apenas a 

comunicação visual]. 

 O Painel VideoWall 1 será instalado no Tablado Garibaldi, conforme planta-

baixa e ampliação. O VideoWall 2 será instalado no Tablado Borges, conforme 

planta-baixa e ampliação, somente após a apresentação da Orquestra.  

 Após a contratação da licitada, avaliaremos em conjunto este cronograma. Se 

a instalação se dará na noite posterior à apresentação da Orquestra. 

 

 Dimensões de cada Painel-VideoWall: L400 H240 P60cm 

 Quantidade: 02 

 Área de impressão UV / painel: A= 10m2  

 

 Os painéis são autoportantes, com estrutura interna tubular metálica 

reforçada e revestimento em mdf em todas as faces. Na face posterior, mdf E12mm 

com impressão UV para comunicação visual. A face frontal, as duas laterais e a face 

superior também terão fechamento em mdf E12mm, emassado com pintura acrílica 

acetinada na cor preto. Deverá ser prevista a remoção das laterais para possíveis e 

necessárias manutenções durante o evento. Na face frontal, 4 TVs de 75” serão 

instaladas em formato videowall. Estas TVs serão fornecidas pela TCL (um dos 

patrocinadores do evento). À empresa licitada contratada cabe prever os suportes 

universais e fixar os equipamentos no painel, garantir a estabilidade, sustentação e 

fixação dos mesmos. Outra empresa ficará responsável pelo cabeamento e pela 

instalação dos conteúdos. Ambas empresas deverão trabalhar em conjunto para 

garantir que todo o cabeamento fique interno ao painel.  

 

 O dimensionamento da estrutura interna para suportar o peso dos 

equipamentos e do próprio painel, bem como a fixação no tablado será definida pela 
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empresa licitada contratada, que será responsável pelo projeto estrutural das peças 

e responsável tecnicamente pela execução. 

 

 PAINEL 1 E PAINEL 2  

  

 Os Painéis 1 e 2 são conjuntos compostos por 4 módulos iguais/cada, 

montados de forma “espelhada” no Tablado Garibaldi. 

 Cada conjunto é composto por 4 módulos. Cada módulo é composto por 

“carenagem” em estrutura metálica com iluminação e fechamentos por vidro 

temperado E6mm (L200 x H200 E6mm), com impressão UV. Serão 2 placas de 

vidro impresso por módulo. (ver detalhamento). 

A “carenagem” [quadro] é construída por perfis “C” em chapa metálica 

dobrada e soldada, com acabamento em pintura automotiva na cor branco 

acetinado. Nela, instalação elétrica e de iluminação com NEON LED RGB no 

comprimento de todas as faces: duas laterais, inferior e posterior, com fechamento 

em acrílico branco leitoso 2mm. [a licitada deve incluir esta instalação e materiais de 

iluminação].  

A fixação dos vidros nos quadros metálicos com iluminação, se dá 

externamente ao perfil metálico, por parafusos PRETOS a cada 50cm na vertical e a 

cada 100cm na horizontal, igualmente espaçados entre si, MAIS fita adesiva dupla-

face extraforte transparente. O uso de parafuso não substitui o uso da fita, nem o 

contrario. Ambos deverão ser contemplados.  

Faz-se necessária a execução de um protótipo antes da reprodução das 

peças para avaliar estrutura, fixações e estabilidade. A espessura das chapas 

metálicas, bem como a fixação no tablado será definida pela empresa licitada 

contratada, que será responsável pelo projeto estrutural das peças e responsável 

tecnicamente pela execução. 

 Dimensões de cada módulo: L200 H200 P30cm 

 Quantidade de Módulos por Conjunto: 04 

 Total de Conjuntos: 02 (painel 1 e painel 2) 

 Área de impressão UV / Conjunto: A=32m2 (64m2 no total) 
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 UNIFILA PARA ÁREA DA IMPRENSA 

Pedestal Separador Organizador de Fila Dourado com cordão trançado 

vermelho “estilo hotelaria”, conforme referência abaixo. 

Quantidade: 20 conjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOUSE MIX 

 

 Na Rua Coberta, teremos uma house mix fixa durante todo o evento. Desde a 

apresentação da Orquestra, na abertura oficial, até o encerramento. Faz-se 

necessário um conjunto de tapadeiras em bagum costurado preto, para fechar o 

espaço. Ela ocupa uma área de 3m x 3m. As tapadeiras deverão ter L300 x 

H110cm, com estrutura sarrafeada interna modulada a cada metro. Em uma das 

faces, o vão L100cm central, deverá conter uma dobradiça e trinco interno, e servirá 

como porta. 

 Dimensões: L300 H110cm  

 Quantidade: 4 
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 KIKITOS 

Kikitos (existentes no depósito da Gramadotur) em fibra de vidro a serem 

restaurados e instalados em diferentes locais na Cidade. 

02 unidades de H260cm na Rua Coberta, com confecção de nova base 

redonda em marcenaria ø2m x H30cm, com pintura automotiva brilho na cor vermelha, 

tonalidade a definir. 

 

o 01 unidade no Tablado da Rua Garibaldi; 

o 01 unidade no Tablado da Avenida Borges de Medeiros. 

 

Para esta restauração faz-se necessária a visita ao depósito da 

Gramadotur para avaliar quais as avarias e necessidades de reparos nas peças. 

Sendo necessários reparos na fibra de vidro, pintura total de cada peça em pintura 

automotiva metálica dourada em tonalidade a definir. 
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1.6.2 DESENHOS RUA COBERTA 

 PLANTA-BAIXA GERAL // ORQUESTRA 
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 PLANTA-BAIXA GERAL // SEMANA 
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 AMPLIAÇÃO TABLADO GARIBALDI 
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 AMPLIAÇÃO TABLADO BORGES DE MEDEIROS 
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 AMPLIAÇÃO TAPETE VERMELHO 
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 MURETAS – 36 unidades 
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 PAINEL PARA VIDEOWALL – 2 unidades 
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 PAINEL FESTIVAL EM DÉCADAS 
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 PAINEL BACKDROP  - 2 unidades  
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 PAINEL 1 E PAINEL 2 – 2 unidades (a imagem abaixo representa o 
Conjunto, composto por 4 módulos de 200x200cm. Teremos dois 
conjuntos inteiros desta peça) 

 

  



 

79 
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 TOTENS – 4 unidades (1,2,3,4) 
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 HOUSE MIX – 1 unidade 
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1.7 RECREIO GRAMADENSE 

1.7.1 FACHADA 

Para a fachada da Recreio Gramadense, dois “banners” em lona perfurate 

impressa. As peças deverão ter a largura total da janela. A altura deverá ter 

aproximadamente 40cm a mais que o vão da esquadria, para a sua instalação se 

dar acima do mesmo, conforme simulação na foto abaixo. Dimensões aproximadas 

(a serem conferidas e ajustadas pela licitada): ˜L260cm ˜H620cm. Quantidade: 2 

peças. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a retirada das duas intervenções, a fachada da Recreio Gramadense 

deverá ser entregue como estava antes da vistoria pré-instalação.  

1.7.2 BACKDROPS LONADOS 

 

 Na Recreio Gramadense, teremos alguns backdrops autoportantes lonados. 

São bastidores com estrutura de marcenaria interna, forrados com lona impressa 

FOSCA. Deverão ter acabamento lonado nas laterais. Listados a seguir: 
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 BACKDROP BOAS-VINDAS 

 Dimensões: L400 H240 P30cm. 

 Lona impressa na face frontal 

 Quantidade: 01 

 

 BACKDROP SALA VIP 

 Dimensões: L360 H200 P30cm. 

 Lona impressa na face frontal 

 Quantidade: 02 

 

 BACKDROP COLETIVA DE IMPRENSA MAIOR 

 Dimensões: L600 H200 P30cm. 

 Lona impressa na face frontal 

 Quantidade: 01 

 

 BACKDROP COLETIVA DE IMPRENSA MENOR 

 Dimensões: L200 H200 P30cm. 

 Lona impressa na face frontal e na face posterior 

 Quantidade: 01 

 

1.7.3 TABLADO PARA NIVELAMENTO PISO SALAS DE PRODUÇÃO 

  

 Em função dos desníveis de piso do Salão Principal, faz-se necessário o 

nivelamento na área das salas de trabalho. Deverá se dar por tablado estruturado, 

revestido por carpete 4mm grafite marca Etruria/Loop, referência: 916. 



 

84 

 

 Dimensões aproximadas do tablado, (a serem conferidas e ajustadas pela 

licitada): ˜L4m x ˜C23m. Dimensões aproximadas do carpete: ˜L4m x ˜C23m. 

1.7.4 FUNDO DE PALCO  

 Um painel será suporte para comunicação visual e efeitos de iluminação. Este 

painel será executado em estrutura metálica em quadros com tubos metálicos de 

seção quadrada 40 x 40mm, com acabamento em pintura branco fosco. Pela frente 

desta estrutura, são aplicadas placas de plastionda alveolar branco E4mm com 

impressão UV, fixadas por fita adesiva dupla-face extraforte transparente.  

 Para estruturar os vãos deste painel, deverão ser executadas guias metálicas 

superiores e inferiores soldadas e com parafusos para garantir esquadro e que os 

mesmos não empenem. Os módulos contam com “mãos-francesas”, que contam 

com pesos/contrapesos [caixas de marcenaria com areia interna] conforme 

necessidade de carga. Estes pesos deverão ser colocados afastados das placas de 

polionda, para os mesmos não gerarem sombra, uma vez que teremos iluminação 

cênica atrás dos painéis, para potencializar o efeito estético do material que é leitoso 

e permite iluminação “backlight”. Esta quantidade de contrapesos, dimensão e peso 

de cada elemento, será calculada pela empresa licitada contratada, responsável 

pela execução, pelo cálculo e projeto estrutural. Tudo deve ser discutido e validado 

pela equipe de projeto. 

Dimensões da peça: (ver detalhamento) 

FUNDO DE PALCO MAIOR: L600 x H300 x P40cm 

FUNDO DE PALCO MENOR: L200 x H300 x P40cm 
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1.7.5 BALCÃO CREDENCIAMENTO 

 

 Conjunto de módulos de balcão em marcenaria, em melamina branca e 

frentes em plastionda alveolar branco E4mm com impressão UV. Módulos com 

prateleiras e portas com chave e módulos com prateleiras sem portas. 

(ver detalhamento e configuração) 

 Módulo Maior: L200 H110 P60cm – 6 unidades 

 Frentes em Plastionda impressos: L200 H100cm – 6 unidades 

 Módulo Menor: L150 H110 P60cm – 2 unidades 

 Frentes em Plastionda impressos: L150 H100cm – 2 unidades 

 

 Deverão ser previstas tomadas nas prateleiras abaixo dos tampos. Prever 

duas tomadas por módulo de balcão. 

 

1.7.6 BALCÃO BILHETERIA 

 

 Balcão em marcenaria, em melamina branca e frente em polionda alveolar 

branco E4mm com impressão UV. Com prateleiras e portas com chave. 

(ver detalhamento) 

 Dimensões: L120 H110 P60cm – 1 unidade 

 Frente em Plastionda impresso: L120 H100cm – 1 unidade 

1.7.7 ARQUIBANCADAS SALA COLETIVA DE IMPRENSA 

 

 Na Sala das Coletivas de Imprensa, os entrevistados sentarão em 

arquibancadas. Elas são feitas com estrutura metálica interna, possuem duas alturas 

para sentar (dois degraus) e são revestidas em melamina preta. Prever feltro na 

parte inferior para não danificar o piso existente. (ver detalhamento). 

 Dimensões totais: L180 P140 H80cm (dois degraus H40cm) 

 Quantidade: 02 
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1.7.8 DIVISORIAS EM OCTANORM 

 

 Para as salas de trabalho, área de apoio e espaço da logística (este, no 

térreo), teremos montagem com sistema octanorm. Teremos fechamentos em TS 

liso branco, fechamentos em TS adesivados, fechamentos em vidro com adesivo 

perfurate e portas ½ TS / ½ vidro. Tanto no espaço das salas de produção, quanto 

no espaço Apoio, guias do sistema aéreas são estruturais e são suporte para a 

iluminação (que a licitada deverá prever). Para o layout, levamos em consideração a 

modulação padrão de 1m. A altura total de todos os conjuntos está prevista 2.5m.  

Quantitativos: 

 TS liso branco: L41 metros lineares / H2.5m 

 TS adesivado: L23 metros lineares / H2.5m  

 Vidro com adesivo perfurate: L4 metros lineares H2.5m 

 Portas ½ TS / ½ Vidro: 4 unidades 

 Travessas aéreas para iluminação: 5 travessas C250cm 

 Travessas aéreas para iluminação: 19 travessas C400cm 

 Luminárias com tuboled T8 18W/120cm 4000K: 32 unidades 

 Bancadas octanorm brancas L100cm H80cm: 44 unidades 

 Tomadas nas bancadas: 88 

1.7.9 OCTANORM DA LOGÍSTICA E TRANSPORTE (no térreo) 

 

 Estrutura em octanorm 2x2x2.5m composta por 4 testeiras de L200H50cm 

adesivadas com comunicação visual. 1 bancada de trabalho padrão do sistema de 

L200H80cm e 1 balcão padrão do sistema L200H100cm com portas e chaves. A 

frente do balcão deverá ser adesivadas (ver isométrica esquemática). 

1.7.10 ADESIVOS 

 

 Dimensões das artes para adesivos das divisórias de TS listadas acima. A 

impressão deverá ser FOSCA. As artefinais serão fornecidas pela agência. 

 Arte Sala de Produção: L900 H250cm 

 Arte Sala Logística: L250 H250cm 

 Arte Sala Apoio (frente): L600 H250cm 
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 Arte Sala Apoio (lateral): L250 H250cm 

 

 Dimensões da arte para adesivo perfurate das divisórias de vidro listadas 

acima. As artefinais serão fornecidas pela agência. 

 Arte Sala Pauta: L400 H250cm 

1.7.11 ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  

 

 Deverão ser previstas duas tomadas para cada bancada de trabalho, 

totalizando, com as bancadas da imprensa, 136 tomadas. A iluminação se dará nas 

travessas de octanorm aéreas, conforme o quantitativo listado acima. Poderá ser 

necessário acrescentar pontos de iluminação, para atender necessidade do projeto 

de PPCI para iluminação de emergência.  

1.7.12 ARMÁRIOS ESCRITÓRIO 

 

 Armários padrão de escritório L100 (impreterivelmente esta largura) P50 

H160cm (ou próximo disso), em melamina branca com portas e chaves. Total: 7 

unidades. 

1.7.13 BANCADAS PADRÃO EM OCTANORM PARA IMPRENSA 

 

 Dois conjuntos de bancadas “comunitárias” estão previstas no espaço central 

do Salão. (ver layout). Será um espaço para jornalistas trabalharem durante a 

cobertura do evento.  

 Bancadas octanorm brancas L100cm H80cm: 24 unidades 

 Deverão ser previstas duas tomadas para cada bancada de trabalho, 

totalizando 48 tomadas.  

1.7.14 MOBILIÁRIO PARA PALCO 

 

 Poltrona com base giratória e estofamento na cor preto: quantidade: 4.  

 Mesa Lateral com pés metálicos e tampo de vidro D45cm. Quantidade: 2 

(modelos-referência abaixo): 
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 1.7.15 DESENHOS DA RECREIO GRAMADENSE 
 
PLANTA-BAIXA DO SALÃO PRINCIPAL E TÉRREO 
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CONJUNTO OCTANORM SALAS 
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OCTANORM LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIBANCADA SALA COLETIVA 
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FUNDO DE PALCO 
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BALCÃO CREDENCIAMENTO (ver detalhamento completo nos anexos 
em pdf) 
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1.8 TEATRO ELISABETH ROSENFELD 

 No Teatro Elisabeth Rosenfeld serão realizadas algumas atividades da 

programação oficial do evento. Além dos totens-padrão, listados ao final deste 

memorial, serão necessários os seguintes itens: 

1.8.1 PAINEL PARA A FACHADA 

 

 Placa (PS ou similar), ou bastidor lonado com impressão UV fosca, para ser 

fixada na sacada do andar superior da edificação. A peça deverá ter o comprimento 

de 5 vãos do guarda-corpo de madeira, conforme simulação da foto 2, abaixo. 

Dimensões aproximadas (a serem conferidas e ajustadas pela licitada): C10m H1m. 
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1.8.2 TELA DE LEGENDAGEM 

 

 Bastidor sarrafeado forrado com lona branca fosca. Instalada logo abaixo da 

tela de projeção existente. (prever forma de fixação). As laterais dos sarrafos 

deverão ser forradas, de maneira que o acabamento/visual da peça seja 

inteiramente branco. (grampeamento da lona por trás do sarrafo). 

  Dimensões: L200 x H60cm  

  [dimensões a serem confirmadas com produção] 

  Quantidade: 01 peça. 

1.8.3 BACKDROP 

 Backdrop autoportante lonado. Bastidor com estrutura de marcenaria interna, 

forrado com lona impressa FOSCA. Deverá ter acabamento lonado nas laterais.  

Dimensões: L300 H200 P30cm. 

 Lona impressa na face frontal 

 Quantidade: 01 

 

1.8.4 MOBILIARIO PARA O PALCO 

 Poltrona com base giratória e estofamento na cor preto: quantidade: 4.  

 Mesa Lateral com pés metálicos e tampo de vidro D45cm. Quantidade: 2 

(modelos-referência abaixo): 
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1.9 KIKITOS NA CIDADE 

Kikitos (existentes no depósito da Gramadotur) em fibra de vidro a serem 

restaurados e instalados em diferentes locais na Cidade. 

 02 unidades de H460cm: 

o 01 no Pórtico Entrada chegando por Porto Alegre; 

o 01 no Pórtico chegando por Nova Petrópolis. 

 01 unidade de H325cm na Rótula da Av. Borges de Medeiros com a 

Av. das Hortênsias. 

Para esta restauração faz-se necessária a visita ao depósito da 

Gramadotur para avaliar quais as avarias e necessidades de reparos nas peças. 

Sendo necessários reparos na fibra de vidro, pintura total de cada peça em pintura 

automotiva metálica dourada em tonalidade a definir. 
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1.10 TÓTEM PADRÃO 

 Totem autoportante, com estrutura tubular retangular metálica, perfil 

40x25mm, com pintura automotiva na cor preto fosco. Placa em plástico alveolar 

E4mm branco leitoso com impressão UV uma face. Deverá ser autoportante e leve. 

Para uso externo e interno. 5 deles com uma placa impressa e 1 deles com 2 placas 

impressas para ele ser frente e verso. 

 

Dimensões: L100 H200cm 

Quantidade: 7, sendo: 

1 externo face única, na Recreio 

Gramadense; 

2 externos, face única, no Teatro Elisabeth 

Rosenfeld; 

2 internos [com duas placas impressas – 

uma/frente, outra/verso] para o Palco. 

2 internos [com duas placas impressas – 

uma/frente, outra/verso] no Laghetto Stilo 

Vita; 

 

 
 
 
  



 

98 

 

1.11 TOTEM TRIEDRO EM PLÁSTICO ALVEOLAR 

 Totem tipo triedro autoportante e dobrável em plástico alveolar E4mm branco 

leitoso com impressão UV nas 3 faces. 

 

 Dimensões: L60 H160cm 

 Quantidade: 12. 

 9 na Recreio Gramadense; 

 1 volante para entrevistas. 

   2 no Laghetto Stilo Vita 

 

 

 

 

 

1.12 PLACAS SINALIZAÇÃO BORGES DE MEDEIROS 

Placas em P.S. espessura 2mm tricamada, com núcleo cinza, com 

impressão UV frente e verso. Instaladas nos suportes existentes dos postes da Av. 

Borges de Medeiros.  

 

 

Dimensões: L65cm x H200cm 

Quantidade: 55 unidades 

Na foto, Bandeirola 47º FCG 
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1.13 TÓTENS DE ALCOOL EM GEL 

Fornecer 6 totens para álcool em gel durante toda a montagem e durante todo 

o evento. Estes deverão ser personalizados com a identidade visual do evento, com 

adesivo em impressão digital frente e verso. Arquivo a ser fornecido pela agência. 

Abaixo, modelo de referência: L30 H100 P30cm. 

 

 

 

 

 
 OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 Acompanham este Memorial pranchas com os Desenhos Técnicos do projeto 

para referência, EM .PDF para facilitar a orçamentação. 

 

 Em caso de divergência entre o desenho e as cotas, prevalecem as cotas. Em 

caso de divergência entre as cotas e o descrito no Memorial, prevalece o 

descrito no Memorial. 
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 Faz-se necessário um cronograma de produção e montagem, feito a partir das 

definições de prazo entre a Gramadotur e a empresa licitada contratada. 

 

 As dimensões presentes neste Memorial são referências para fins de licitação, 

podendo acontecer alterações e ajustes após medição em Visita Técnica a ser 

realizada pela equipe de projeto, a empresa contratada e representantes da 

Gramadotur. IMPRESCÍNDIVEL para o início da produção de qualquer elemento 

da cenografia. 

 

 Qualquer instalação deverá ser reparada e todas as estruturas do Palácio dos 

Festivais, da Rua Coberta e dos demais espaços em que houver montagem 

deverão ser entregues após a desmontagem como estavam na vistoria realizada 

pré-montagem. 

 

 Toda e qualquer equipe de trabalho deverá seguir as normas de segurança do 

trabalho com o uso dos devidos equipamentos de segurança. Assim como 

deverão seguir as orientações e protocolos referentes aos cuidados de 

transmissão do Corona Vírus vigentes no município. 

 

 Em relação a CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 

REVESTIMENTO): Entregar laudo com ART comprovando a classificação dos 

materiais de revestimento e acabamento conforme IT CBMSP n° 10/2019, as classes 

permitidas para eventos temporários são: I-A, II-A ou III-A. Isso inclui carpetes, lycras, 

tecidos em geral, lonas, tablados, pisos em geral, arquibancadas, paredes, lonas, 

divisórias, teto, cobertura, forros, enfim, todos os materiais de revestimento e 

acabamento. Tecidos que não sejam auto extinguíveis devem receber tratamento 

com ignifugante. Laudo e anotação ou registro de responsabilidade técnica da 

aplicação do ignifugante devem ser apresentados. 

 

 Condiciona-se a contratação da empresa licitada a executar o presente projeto à 

presença, nas etapas de pré-produção, produção e montagem, de um 

profissional técnico - engenheiro ou arquiteto - responsável pelos projetos 
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estruturais, laudos e anotações ou registros de responsabilidade técnica e 

execução. 

 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRADA 
 

Apresentar soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos 

elementos instalados, considerando, Dimensionamento de estruturas para permitir 

que a mesma atenda à sua função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar 

excessivamente; 

ANEXAR LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL DE TODOS OS 

ELEMENTOS MONTADOS PARA O EVENTO, COM ART/RRT. 

Elaboração de sistema de proteção contra a ação do vento através da ligação 

entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar sua 

rigidez; 

Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos 

deverão ser aferidas no local; 

Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 

Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos 

serviços, incluindo materiais, equipamentos de sinalização e isolamento, mão-de-

obra, locomoção, equipamentos de proteção individual (EPl) quando necessário, 

específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-18 

da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento da NR-35;  

A decoração deve ser compatível para a instalação da iluminação e 

passagem de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho de terceiros, que 

obrigatoriamente deverão fazer a instalação nas peças produzidas;  

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração 

dos profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução 

contratual, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, 

trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento 

das obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada 
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denunciação a lide e chamamento ao processo, e possuir responsável técnico pela 

EXECUÇÃO com fornecimento de Documento de Responsabilidade Técnica; 

Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

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

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, durante sua execução; 

A execução do serviço deverá seguir as indicações e procedimentos 

recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 

A empresa vencedora do certame deve se responsabilizar pela aprovação 

dos equipamentos, assim como ligação e funcionamento; 

Após a montagem e desmontagem dos elementos decorativos, os locais 

deverão ser entregues totalmente limpos, livre de entulhos, em condições iguais ou 

similares as encontradas quando do início dos serviços, com os pisos; solos e 

forrações vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 

responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade;  

A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o 3º dia útil 

após o término no evento (quarta-feira); 

Os itens produzidos passarão a compor o acervo da Gramadotur após o 

término do evento (itens indicados no memorial/planilha); 

Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo 

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser indicado 

pela Gramadotur; 

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 à empresa o chamamento ao processo ou a 

denunciação à lide da Autarquia; 

 


