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ANEXO I 
 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa produtora de eventos e espetáculos para a realização dos 

serviços de pré-produção, contratação, coordenação e remuneração de equipe, 
contratação, coordenação e remuneração de elenco, organização de ensaios (incluindo 
ensaios gerais e ensaio aberto à comunidade), alimentação para elenco e equipe, 
serviços de transporte, caracterização, figurinação, maquiagem e cabelo de elenco, 
gerenciamento de figurinos, adereços muppets e puppets, gerenciamento de carros 
alegóricos e elementos de composição, gerenciamento de camarins, pós produção e 
produção e execução geral das 23 apresentações do espetáculo “Grande Desfile – Uma 
Noite de Natal” integrante da programação do 37º Natal Luz de Gramado.  
 

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

principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal Luz de Gramado, que neste 
ano realizará sua 37ª edição. Entre os maiores e mais tradicionais espetáculos do 
evento, destaca-se o Grande Desfile de Natal, realizado anualmente e já consagrado 
por ter atraído público expressivo em suas diversas edições. Para a perfeita realização 
do espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de Natal”, faz-se necessária a contratação 
de empresa produtora de eventos e espetáculos para a realização dos serviços de pré-
produção, contratação, coordenação e remuneração de equipe, contratação, 
coordenação e remuneração de elenco, organização de ensaios (incluindo ensaios 
gerais e ensaio aberto à comunidade), alimentação para elenco e equipe, serviços de 
transporte, caracterização, figurinação, maquiagem e cabelo de elenco, gerenciamento 
de figurinos, adereços muppets e puppets, gerenciamento de carros alegóricos e 
elementos de composição, gerenciamento de camarins, pós produção e produção e 
execução geral das 23 apresentações do espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de 
Natal” integrante da programação do 37º Natal Luz de Gramado. 
 

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.  Serviços de pré-produção; 
3.1.2.  Contratação, coordenação e remuneração de equipe; 
3.1.3.  Contratação, coordenação e remuneração de elenco; 
3.1.4.  Organização de ensaios; 
3.1.5.  Disponibilização de alimentação para elenco e equipe; 
3.1.6.  Serviços de transporte; 
3.1.7.  Serviços de caracterização, figurinação, maquiagem e cabelo; 
3.1.8.  Gerenciamento de figurinos, adereços, muppets e puppets; 
3.1.9.  Gerenciamento de carros alegóricos e elementos de composição; 
3.1.10. Gerenciamento de camarins; 
3.1.11. Produção e execução geral do espetáculo; 
3.1.12. Serviços de pós-produção; 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1. Disponibilizar local e estrutura física para ensaios cênicos e coreográficos; 



 
 

4.2. Disponibilizar local e estrutura física para montagem dos camarins; 
4.3. 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; 
 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Pré-produção geral do espetáculo, incluindo reuniões técnicas com a direção artística 

e equipe para perfeito entendimento das necessidades de elenco, estrutura interna de 
camarins, manuseio de figurinos, gerenciamento de carros alegóricos, mapeamento 
das demandas de transporte de elenco e treinamentos técnicos e artísticos para a 
produção e execução geral do espetáculo na presença do fiscal do contrato e/ou 
direção artística do espetáculo; 

5.2. Organização e completo atendimento às audições de elenco artístico e figurantes do 
espetáculo e disponibilização, mediante contratação formal (incluindo remuneração), 
de todo o elenco descrito no Apêndice 1 deste memorial descritivo em tempo hábil 
para a realização de 60 (sessenta) dias de ensaios cênicos e coreográficos prévios ao 
cronograma de ensaios gerais; 

5.2.1. Realizar audições com os alunos do Programa de Artes Pedro Henrique Benetti; 
5.2.2. Em acordo com a Direção artística e Autarquia, utilizar todos os meios de 

comunicação necessários para a divulgação do processo seletivo, cuja data será 
estabelecida pela Direção Artística.  

5.2.3. Todas as contratações dos artistas descritos no apêndice 1 deste memorial 
descritivo deverão passar pela aprovação da direção artística do espetáculo; 

5.3. Elaboração e completo atendimento ao cronograma de ensaios artísticos cênicos e 
coreográficos junto à direção artística e atendimento à todas as demandas necessárias 
para realização dos mesmos, contemplando 60 (sessenta dias) de ensaios que deverão 
ocorrer de segundas à sextas-feiras, das 18h às 22h, aos sábados e domingos das 09h 
às 12h e das 14h às 22h, incluindo, ao final deste período, 4 ensaios de movimentação 
e manuseio de carros alegóricos e 4 ensaios gerais com elenco e empurradores, sendo 
os dois últimos com figurinos, adereços, muppets, puppets, carros alegóricos e 
elementos de composição; 

5.4. Elaboração e completo atendimento ao cronograma de provas de figurino que deverão 
ocorrer de forma simultânea ao período dos ensaios cênicos e coreográficos; 

5.5. Responsabilizar-se por todos os serviços administrativos (e seus custos) necessários à 
execução do contrato, tais como contratos, credenciamentos e identificação de elenco 
e equipes; 

5.6. Produção geral dos 23 espetáculos e ensaio aberto à comunidade previstos na 
programação oficial que acontecerão sempre às 20h30min na estrutura disponibilizada 
no centro de eventos ExpoGramado, incluindo serviço de caracterização, figurinação, 
maquiagem e cabelo para todo o elenco do espetáculo, gerenciamento e operação de 
carros alegóricos, além do controle e operação de temporização, evolução e dispersão 
do espetáculo com a equipe de produção, camareiras, coordenadoras e 
congrarregragem; 

5.7. Fornecer, preparar, entregar à todo o elenco, equipe artística e equipe de produção, 
com contratação de funcionário para entrega organizada dos lanches (sanduiches ou 
similar), frutas, água, café, chá e suco durante os ensaios gerais e espetáculos (1 kit por 
pessoa por ensaio/apresentação). Os mesmos deverão ser acondicionados em porções 



 
 

individuais, embalados em filme PVC, refrigerados em temperatura adequada e 
manuseados conforme recomendações da Vigilância Sanitária; 

5.7.1 Este serviço deverá estar disponível a partir do horário marcado de 
chegada do elenco, equipe artística e equipe de produção até o final do 
espetáculo. 
5.7.2 O lanche deverá consistir em um kit contendo 1 suco pequeno de caixinha, 
1 barrinha de cereal, 1 fruta, 1 sanduíche/cachorro-quente.  
5.7.3 Esse kit deverá ser apresentado para aprovação da Direção Artística e do 
fiscal do contrato.  
5.7.4 Esse kit compreenderá 2 ensaios gerais e as 23 apresentações conforme 
programação.  

5.8. Disponibilizar água e café nos ensaios e espetáculos para todo o elenco, direção 
artística e equipe de produção. 

5.9. A contratada deverá apresentar plano de logística no prazo máximo de 10 (dez) dias da 
assinatura do contrato, contendo: 

5.9.1.  Cronograma de ensaios por grupos (alas) e ensaios gerais elaborado em conjunto 
com a direção artística do espetáculo; 

5.9.2.  Apresentação dos testes de maquiagem de todos os personagens para aprovação 
prévia da direção artística; 

5.9.3.  Apresentação da sugestão de lanches que a contratada disponibilizará para 
elenco e equipes para aprovação prévia da direção artística; 

5.10. Efetuar a formalização dos contratos com os artistas, figurantes e responsáveis 
pelos artistas menores de idade, caso houver, em conformidade com a orientação da 
organização do evento e legislação nacional vigente, buscando a autorização judicial 
pertinente; 

5.11. Responsabilizar-se pela substituição em caso de elenco ou equipe em caso de 
faltas ou impedimentos. Qualquer substituição de elenco deverá passar pela aprovação 
da equipe artística; 

5.12. Realizar o credenciamento e identificação de elenco e equipe de apoio; 
5.13. Responsabilizar-se pelo gerenciamento, cuidados e acondicionamento de 

figurinos, adereços, carros alegóricos e elementos de composição do espetáculo; 
5.14. Estabelecer em conjunto com a equipe responsável pela confecção dos 

figurinos, cronograma para medidas e provas; 
5.15. Receber e acondicionar todos os figurinos e adereços finalizados e aprovados, 

encaminhando-os à equipe responsável pela confecção para eventuais manutenções 
sempre que necessário; 

5.16. A contratada poderá dispor de até 05 (cinco) lavagens por figurino que deverão 
ser realizadas pela equipe responsável pela confecção dos mesmos, durante todo o 
período de apresentações e, obrigatoriamente, 01 (uma) lavagem ao final do evento 
para devolução do material à contratante; 

5.17. A devolução dos figurinos deverá ser catalogada, embalada em plásticos 
transparentes, identificados conforme personagem, lavadas, em cabides e conferência 
com o fiscal do contrato até 20 de fevereiro de 2023. Caso seja necessário maior prazo, 
deverá ser consultado com o fiscal do contrato para aprovação com a Direção. 

5.18. Realizar a produção de maquiagem e cabelo do elenco em sua totalidade, com 
supervisão da Direção Artística, durante 02 (dois) ensaios gerais e em todos os 
espetáculos, incluindo cadeiras e espelhos em quantidade suficiente para esta 
operação; 



 
 

5.19. No serviço de maquiagem e cabelo deverá estar incluso todo material 
necessário para sua execução. A contratada deverá dispor de kits individuais de 
maquiagem. Consideram-se materiais básicos para realização da maquiagem e cabelo: 
potinhos para pasta, batom vermelho, esponjas, rímel, pinceis, lenços umedecidos, 
glitter nacarado, pancakes, pasta PEB, luvas, álcool em gel, máscaras, pastinhas para 
estêncil, etiquetas, potinhos para glitter, iluminador, frascos borrifadores, blush, base, 
pó, delineador, cílios, sombra, pente, escova, touca, gel, babyliss, secador de cabelo, 
iluminador, cola de cílios, fixador de maquiagem, dentre outros. 

5.20. Contratação e organização logística de serviço de transporte para elenco 
artístico de Porto Alegre e região metropolitana, considerando um veículo van para 15 
passageiros. Para este serviço deverão ser contempladas aproximadamente 35 
transfers com embarques em pontos comuns coletivos do trecho de Porto Alegre à 
Gramado e desembarque nos mesmos pontos. Nos dias de espetáculos e outros dias 
em que o retorno esteja previsto para a noite, o transporte deverá prever o 
desembarque nos endereços pessoais de cada artista, conforme logística organizada 
antecipadamente pela contratada. 

5.21. Produzir camarins e bastidores para os ensaios, apresentações, provas de 
medidas e provas de figurino, mantendo os espaços sempre limpos e organizados. Este 
serviço compreende a montagem da estrutura interna dos camarins, incluindo, mesas, 
cadeiras, lixeiras, ventiladores entre outros itens necessários para atender a 
montagem. Providenciar espelhos de corpo inteiro e boa iluminação sendo de 
responsabilidade da contratada a movimentação e organização dos mesmos. 
Disponibilizar 3 (três) espelhos de corpo inteiro. Organizar a distribuição de 310 
cadeiras de plásticos para elenco. Organizar araras metálicas para acomodação 
adequada dos figurinos. As cadeiras e araras metálicas serão disponibilizadas pela 
contratante e seu transporte até o local de montagem da estrutura de camarins será 
de responsabilidade da contratada. A contratada também deverá disponibilizar 300 
(trezentas) sacolas confeccionadas em tecido (TNT) de 50cm x 40cm, para acomodação 
de pertences do elenco bem como figurinos, e identificados pelo nome. Disponibilizar 
caixas de sapato para a acomodação dos calçados de cena, que deverão ser numeradas 
e identificadas. 

5.22. É de responsabilidade da contratada o serviço de limpeza e manutenção dos 
espaços internos do camarim e dos banheiros utilizados no local;  

5.23. É de responsabilidade da contratada a movimentação dos carros alegóricos para 
montagem da concentração do espetáculo incluindo todos os equipamentos 
necessários para a execução do serviço, em todos os espetáculos e nos ensaios gerais, 
devendo estar com equipe de produção e empurradores à disposição da direção 
artística (03) três horas antes de cada apresentação; 

5.24. Contratar equipe de produção para período que compreende toda a pré-
produção, produção e pós-produção, composta por no mínimo: 

5.24.1. 01 (um) coordenador de produção que será responsável por acompanhar a 
confecção de figurinos, adereços, carros alegóricos e elementos de composição, 
monitorando o andamento dos serviços, visando o fiel cumprimento das entregas 
e garantindo a realização dos ensaios pré-definidos pela direção artística. 
Quaisquer irregularidades ou impedimentos constatados deverão ser informados 
à contratante e a direção artística para a tomada das medidas cabíveis; 

5.24.2. 01 (um) produtor técnico que será responsável por acompanhar as montagens 
de som, luz, geradores e efeitos, monitorando o andamento dos serviços 



 
 

prestados por estas empresas, visando o fiel cumprimento das entregas e 
garantindo a realização dos ensaios pré-definidos pela direção artística. Quaisquer 
irregularidades constatadas deverão ser informadas à contratante e a direção 
artística para a tomada das medidas cabíveis; 

5.24.3. 12 (doze) coordenadoras / camareiras que serão responsáveis pela figurinação 
do elenco, e acompanhamento das 23 (vinte e três) apresentações e ensaio aberto 
à comunidade, bem como a supervisão/acompanhamento dos ensaios de acordo 
com o cronograma estabelecido pela direção artística; 

5.24.4. 04 (quatro) contrarregras que serão responsáveis pelos serviços de operação, 
colocação e retirada de objetos e alegorias em cena, além de indicação dos objetos 
cenográficos a serem encaminhados para manutenção, bem como a 
supervisão/acompanhamento dos ensaios de acordo com o cronograma 
estabelecido pela direção artística e acompanhamento do espetáculo junto ao 
percurso total do desfile; 

5.24.5. 6 (seis) profissionais especializados que serão responsáveis pela produção de 
maquiagem e cabelo de todo elenco; 

5.25. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção aos profissionais por ela 
contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, incluindo salários, 
encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e quaisquer outros 
que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Projeto 
Básico, sendo inclusive vedada denunciação a lide e chamamento ao processo; 

5.26. Garantia de pagamento de cachês descritos nos Apêndice 1 em sua forma 
líquida, mais custos adicionais para recolhimentos obrigatórios. Os 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, são de responsabilidade da contratada 
isentando integralmente o elenco e a Gramadotur; 

5.27. A forma de contratação é de responsabilidade e escolha da contratada, sendo 
obrigatório a entrega de comprovação de contratação ao fiscal do contrato.  

5.28. 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 elementos que os provocaram; 

5.29. Prestar treinamento a sua equipe quanto a estrutura física do evento, 
localização dos banheiros, pontos de acesso, postos de informações, pontos de entrada 
e saída e demais assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

5.30. Fornecer documento previamente aprovado pela direção artística e 
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, por tempo indeterminado, sem direito a buscar 
outros valores senão os acordados em contrato; 

5.31. Contratar seguro de responsabilidade civil geral para equipe de produção e 
elenco; 

5.32. Disponibilizar técnico e equipamento de som compatível com o tamanho das 
salas durante todo o período de ensaios (sistema mesa 6 canais e 2 caixas amplificadas 
de 500W-RMS no pedestal e 2 microfones sem fio e 1 com fio, cabeamento e players 
para trilhas musicais dos ensaios); 



 
 

5.33. Disponibilizar caixa de primeiros socorros durante todo o período de ensaios e 
apresentações; 

5.34. É de responsabilidade da contratada a movimentação/entrada/saída dos carros 
alegóricos dos pavilhões da Gramadotur com todos os equipamentos necessários para 
a execução do serviço, em todos os espetáculos e nos ensaios gerais, devendo estar 
com equipe a disposição da direção artística (03) três horas antes de cada 
apresentação; 

5.35. Toda a equipe deverá participar de treinamento realizado pela Gramadotur, a 
fim de conhecimento de todo o evento e programação; 

 
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1. Todos os componentes do elenco deverão ser informados da forma e datas de 
pagamento dos seus cachês com antecedência, bem como o modo operacional da 
quitação (TED, PIX, dinheiro); 

6.2. Poderá ser solicitado pela contratante a disponibilização de integrantes do elenco 
principal para ações de divulgação junto a eventos e ações de mídia. As intervenções 
serão locais e podem durar até 6h. 

6.3. Caberá a contratante informar a necessidade no mínimo com 24 horas de antecedência 
da ação. É de responsabilidade da Contratada, coordenar o elenco de divulgação e 
fornecer alimentação, figurinação e maquiagem do elenco nos quantitativos descritos 
em tabela no Apêndice 1; 

6.4. Caso a contratante não utilize o valor reservado para estas ações de divulgação 
constante no Apêndice 1 em sua totalidade até o final da temporada, o valor 
remanescente será suprimido da última parcela a ser paga a contratada; 

6.5. A contratada deverá dispor de no mínimo 3 (três) artistas do elenco, conforme 
aprovação da Direção, para intervenções artísticas de aproximadamente 10 (dez) 
minutos no Lounge Premium do Grande Desfile, devendo estes artistas estarem 
prontos (maquiagem, cabelo e figurino) sempre às 19h30min, nas 23 noites de 
apresentação.  

6.6. A Contratada estará sob supervisão da Gramadotur e direção artística, devendo a estas 
se reportar para parecer de aprovação, realizando as adequações necessárias 
solicitadas, sem quaisquer ônus adicionais. Qualquer alteração deve ser documentada 
e autorizada via fiscal de contrato. 

6.7. Toda e qualquer situação deverá ser reportada para Direção Artística e fiscal do 
contrato, a fim de sempre manter respeito, organização, soluções e entendimento de 
tal situação que possa a vir acontecer, para uma decisão em conjunto.  
 

7. ETAPAS DO SERVIÇO 
7.1. Entrega das demandas de pré-produção (seleção e contratação de elenco e estruturas 

para ensaios): até 20/08/2022 
7.2. Ensaios cênicos e coreográficos: de 20/08/2022 à 20/10/2022 
7.3. Ensaios gerais: de 10/10/2022 à 24/10/2022 
7.4. Ensaio aberto: 25/10/2022 
7.5. Período do evento: 27/10/2022 à 29/01/2023 
7.6. Pedíodo de apresentações: 23/10/2022 à 15/01/2023 
7.7. Ensaio aberto para a comunidade: 23/10/2022 
7.8. Estreia oficial: 30/10/2022 
7.9. Pós-produção (desprodução): 16/01/2023 à 31/01/2023 



 
 
 
 

APÊNDICE 1 
TABELA DE CACHÊS ARTÍSTICOS 

 

DESCRIÇÃO QTD  CACHE UNIT   CACHE TOTAL  
BAILARINAS 36 R$                3.000,00 R$                          108.000,00 

GINASTAS 12 R$                3.000,00 R$                           36.000,00 

PERNAS DE PAU CURTAS 6 R$                3.000,00 R$                           18.000,00 

PERNAS DE PAU LONGAS 6 R$                3.000,00 R$                           18.000,00 

RODAS ALEMÃS 4 R$                3.000,00 R$                           12.000,00 

FIGURANTES ADULTOS 100 R$                2.500,00 R$                         250.000,00 

FIGURANTES 10 A 12 ANOS 33 R$                2.000,00 R$                           66.000,00 

SOLDADOS 18 R$                2.750,00 R$                           49.500,00 

CAPITÃO DOS SOLDADOS 1 R$                4.750,00 R$                             4.750,00 

EMPURRADORES 60 R$                2.000,00 R$                         120.000,00 

PAPAI NOEL - OFICIAL  1 R$              30.000,00 R$                            30.000,00 

PAPAI NOEL - FOLGAS 1 R$              10.000,00 R$                            10.000,00 

GRUPOS DE DIVULGAÇÃO 1 R$             20.000,00 R$                           20.000,00 

TOTAL       R$                        742.250,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 
 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa produtora de eventos e espetáculos para a realização dos 

serviços de confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte de figurinos, 
adereços, puppets e muppets para o espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de Natal” 
integrante da programação do 37º Natal Luz de Gramado.  

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur é responsável pela realização dos 
principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal Luz de Gramado, que neste 
ano realizará sua 37ª edição. Entre os maiores e mais tradicionais espetáculos do 
evento, destaca-se o Grande Desfile de Natal, realizado anualmente e já consagrado 
por ter atraído público expressivo em suas diversas edições. Para a perfeita realização 
do espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de Natal”, faz-se necessária a contratação 
de empresa produtora de eventos e espetáculos para a realização dos serviços de 
confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte de figurinos, adereços, puppets 
e muppets para o espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de Natal” integrante da 
programação do 37º Natal Luz de Gramado. 

 
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.  Confecção e manutenção de figurinos; 
3.1.2.  Confecção e manutenção de adereços; 
3.1.3.  Confecção e manutenção de puppets; 
3.1.4.  Confecção e manutenção de muppets; 
3.1.5. Confecção, manutenção, lavagem, limpeza, restauro e transporte dos itens acimas 

mencionados, para o espetáculo “Grande Desfile de Natal – Um Noite de Natal” 
incluindo o fornecimento de materiais necessários a execução, equipe técnica de 
costureiras, arte-finalistas, equipe de provas de figurino, aquisição e fornecimento 
de calçados, meias e itens necessários, pré-produção, produção e pós-produção, 
nos termos exigidos neste memorial bem como a manutenção e 
acompanhamento dos 23 (vinte e três) espetáculos, ensaio aberto e ensaios gerais 
com prova de figurinos, conforme cronograma aprovado junto com a Direção 
Artística; 

3.2. Todo e qualquer figurino somente será considerado finalizado após aprovação final do 
fiscalizador do contrato e do figurinista designado pela equipe artística do evento; 

3.3. Serão no total: 379 Figurinos, 420 Adereços, 60 Muppets e 53 Puppets;  
3.4. O corpo médio base para os figurinos devem levar em consideração as medidas do 

elenco, ficando entre 1,60m a 1,90m; 
3.5. Os calçados deverão ser fornecidos um mínimo de 100 (cem) pares novos pela 

Contratada, bem como a reposição dos itens do acervo quando necessário;  
3.6. Os figurinos que necessitarem meia calça terão previsão de troca de 4 (quatro) 

unidades durante o evento; 
3.7. Será realizado no mínimo 1 (um) ensaio com os respectivos figurinos para o espetáculo 

alvo do presente Projeto Básico, os quais deverão ser acompanhados pela contratada; 



 
 

3.8. Ao término do evento, deverá ser realizado inventário, contendo relatório e fotografias 
dos figurinos. Além disto, deverá ser realizada a lavagem, manutenção necessária e 
acondicionamento adequado (embalagem) para entrega de todos os figurinos à 
Gramadotur, até o dia 15 de fevereiro de 2022, que estarão sujeitos à aprovação do 
fiscal do contrato. 

3.9. Descrições individuais de cada figurino do projeto dos itens 3.10 à 3.64 deste memorial 
descritivo; 

 
DESCRITIVOS TÉCNICOS: 

 
3.10 48 FIGURINOS E ADEREÇOS ESPLENDORES DE TECIDO 

 

Confecção total do figurino composto por 48 malhas feitas em tecido de cirrê branco perolado 

de manga comprida. A manga deverá se estender até o dorso da mão com corte macaquinho 

com zíper atrás. 48 Calças flare com corte evasê desde a cintura até a barra feita de chifon 

branco com sobreposição de voil aplicação na lateral da perna direita de meio godê de voil 

branco. deverá ser aplicada como acabamento por toda a extensão da peça nas mangas, braços, 

cintura e peito aplicações de renda branca com pontos em cristais na cor prata. Aquisição de 48 

pares de sapatilhas estilo botinha de jazz sem cadarço na cor bege de acordo com a numeração 

do elenco contratado. 

ADEREÇO ESPLENDOR DE TECIDO 

Deverá ser confeccionado 48 unidades deste adereço que será composto por tecido de 

musseline na cor branca tendo esta vela 6m de largura aberta por 3m de altura. Esse tecido será 

fixado em uma estrutura composta por cano de PVC de 25mm na cor branca. No final deverá ter 

um mosquetão com destorcedor que será preso as argolas encaixadas no cinto de cada bailarina. 

 

   
 

 

 

 

 



 
 
3.11 4 FIGURINOS ACROBATAS PARA GUIRLANDAS RODAS ALEMÃS 

FIGURINO 

Confecção de 04 (quatro)unidades de malha de corpo inteiro na cor verde com aplicações de 

cirrê dourado e vermelho imitando fitas de cetim contornando o corpo. Sobre as mangas, será 

aplicada um volume de uma manga forrada com fibra sintética. Na parte da cintura para baixo 

será aplicada uma sobreposição malha cirrê com forração de fibra sintética para dar intenção 

de volume conforme direção do figurinista. aquisição de 4 pares de sapatilha antiderrapante de 

circo na cor dourada. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confecção de 4 unidades de coquinho de espuma aramada nas medidas da cabeça do próprio 

ator contratado, revestida de pele sintética penteada na cor branco e será pintado na cor verde 

claro com spray de acetona. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.12 4 FIGURINOS GNOMOS VENDEDORES GRANDE LOJA DE NATAL 

FIGURINO MASCULINO 02 (duas) unidades 

Confecção de 02 casacos com gola semi-alta feito em tafetá verde com corte de meio fraque ao 

lado direito. Confeccionar 02 Cintos que transpassa feito de tafetá dourado forrado com 

entretela. Mangas feitas de tafetá vermelho e verde forradas com fibra sintética acrílica com 

elástico no meio e no punho. Punho será feito de babados, com o tecido dobrado, com cores 

inversas a manga. Detalhe da manga será feito de tafetá Dourado forrado com pele sintética 

acrílica. Confeccionar Calça estilo bombacha até a altura da canela forrada com fibra sintética 

acrílica interna, a parte de fora sera confeccionada de tafetá verde e tafetá vermelho. Aplicação 

de 8 botões dourado. Aplicação de flor de Natal no lado esquerdo da peça na ponta final do 

cinto. Aplicações de renda dourada sobre o lado esquerdo do casaco. Todo o casaco receberá 

um acabamento em galão Dourado para dar acabamento nas costuras. Aquisição de 02 pares 

de Sapatilha verde  modelo de meia ponta . Confeccionar 2 pares de polainas feita em listras 

verdes e douradas com o tecido de malha cirre até a altura do joelho. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Será confeccionado 02 coquinhos de espuma aramada, nas medidas de cada ator contratado, 

forradas de pele acrílica penteada com cola glitter e pintadas com spray de acetona na cor verde 

natal. Será confeccionado um chapéu estilo cone aramado em sua ponta para facilitar a dobra, 

com uma bola dourada de Natal na ponta. A finalização da borda total de chapéu será 

confeccionada em tafetá dourado, forrado com manta acrílica sintética e aplicado sobre o 

coquinho. 

 

 
 

FIGURINO FEMININO 02 (duas) unidades 

Confeccionar as duas unidades do casaco em tafetá verde e tafetá vermelho com zíper na frente. 

Aplicações de renda Dourada acabamento das costuras feitas com galão dourado. No mesmo 

casaco será aplicada duas mangas estilo bufante princesa com babados feitos em tafetá 

vermelho com finalização de dois laços em tafetá dourado. A saia será confeccionada de tafetá 

verde e tafetá vermelho com corte de meio godê. Conforme o desenho do figurinista, as sobre 



 
 
saias serão feitas de organza cristal verde e vermelho com acabamento em rolete na barra. 

Aquisição de Meia-calça bege fio 80.  Confeccionar 02 pares de meias listradas feita em cirrê 

vermelho e verde com listras conforme referência do figurinista. 02 pares de Luvas vermelhas 

com aplicação de babados feito em tafetá verde com acabamento dourado. Aquisição de 01 par 

de sapato estilo boneca com salto de 07 cm na cor vermelha. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar duas unidades de coquinho em espuma aramada de acordo com as medidas de 

cada atriz contratada. Será forrada com pele acrílica penteada com cola glitter e pintada com 

spray de acetona na cor verde natal. Será confeccionado um chapéu coquinho forrado com 

tafetá vermelho em um cinturão com tafetá verde com três bolas de Natal em seu acabamento 

que será fixado na lateral direita da cabeça. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  3.13 3 FIGURINOS MULHERES GRANDE LOJA DE NATAL 

FIGURINO MULHER N 1  

Confeccionar 01 vestido com corte evasê até a altura da canela da atriz contratada, com mangas 

três quartos. O acabamento da manga será feito com pele sintética na cor vermelha. 

confeccionar uma estola que devera cobrir os ombros, confeccionar em pele sintética na cor 

vermelha. A finalização do vestido será feita um cinto com um laço dourado na frente que será 

confeccionado em tafeta dourado. Aquisição de 02 unidade de Meia-calça bege fio 80. aquisição 

de 01 par de sapato estilo boneca com salto de 07cm na cor vermelha. 

ADEREÇO cabeça figurino mulher N1 

Confeccionar um coquinho feito de papel machê aramado com aplicação de peruca de cabelo 

sintético com coque na sua extrema altura na cor marrom chocolate. 

 
 

 

FIGURINO MULHER N2 

Confeccionar 1 blusa estilo bolero com zíper atras feita de tecido xadrez vermelho Natal. 

Confeccionar 01 cinto que será do mesmo tecido da blusa duplado e forrado com entretela na 

cor vermelho natal. Confeccionar mangas bufantes estilo princesa até a altura da metade do 

braço antes do cotovelo com acabamento em tafetá dourado. Saia com corte godê até a altura 

do joelho em tecido de estofado vermelho com aplicações de flores de renda verde. Aquisição 

de 01 Meia-calça bege fio 80. aquisição de 01 sapato dourado estilo boneca com salto de 07cm. 

ADEREÇO DE CABEÇA MULHER 2 



 
 
Confeccionar um coquinho nas medidas da cabeça da atriz contratada com aplicações de peruca 

sintética na cor marrom chocolate com coque na sua lateral direita. 

 
 

FIGURINO MULHER N3 

confeccionar um vestido inteiro de saia longa com corte godê até a altura da canela da atriz 

contratada, com transpasse no peito e mangas três quartos em tafetá verde Natal. A Saia deverá 

receber um forro e uma saia de armação de filo na cor verde. Confeccionar uma estola em xadrez 

natal com verde e vermelho que receberá acabamento em galão Dourado em todo seu 

contorno. Confeccionar cinto de 15cm com transpasse, com um laço forrado com fibra sintética 

com o mesmo tecido da estola. As caudas do laço deverão ser de 60cm. Aquisição de 01 meia-

calça de fio 80 cor bege. Aquisição de 01 par de sapato estilo boneca na cor verde com salto de 

07cm. 

ADEREÇO DE CABEÇA MULHER N3 

Confeccionar um coquinho de papel machê aramado nas medidas da cabeça da atriz contratada, 

com aplicação de peruca de cabelo sintético na cor castanho claro, com um penteado de coque 

na parte de trás da cabeça. Confecção e aplicação de uma boina, que será feita do mesmo tecido 

da estola, xadrez natal vermelho e verde e aplicada sobre o coquinho. 



 
 

 
 

3.14 3 FIGURINOS HOMENS GRANDE LOJA DE NATAL 

FIGURINO HOMEM N1 

Confecção total dos seguintes itens, 01 casaco, 01 colete, 01 camisa, 01 calça e 01 cartola. Calça 

será confeccionada em tecido xadrez natal com verde vermelho. A borda da calça receberá uma 

barra de tafetá dourado. O colete será confeccionado em tafetá dourado, forrado com algodão 

cru. Uma camisa vermelha confeccionada em algodão. Casaco será confeccionado em Oxford 

verde, forrado cetim verde. A estola será aplicada no casaco confeccionada em Oxford verde. O 

corte do casaco será estilho trashcolt 3/4 até a altura do joelho. Aquisição de 01 par de sapato 

estilo bota coturno na cor vermelha. 

ADEREÇO DE CABEÇA HOMEM N1 

Adereço de cabeça será confeccionado um coquinho de papel machê aramado no tamanho da 

cabeça do ator contratado, com aplicação de peruca masculina na cor marrom chocolate com 

cartola de 20cm forrada com verde com uma faixa de tafetá dourado. A cartola será aplicada na 

parte central sobre o coquinho. 

 



 
 
FIGURINO HOMEM N2 

Confecção total dos seguintes itens 01calça, 01 casaco, 01colete, 01 manta e 01 malha vermelha. 

A calça será confeccionado em corte slim de algodão xadrez marrom. Colete será confeccionado 

de tecido de estofado com aplicações de renda verde. Casaco de mangas compridas 

confeccionado em Oxford vermelho forrado de cetim vermelho com gola dourada em tafeta. 

Comprimento total será até a altura do joelho. O casaco deverá ser estruturado com corte de 

alfaiataria. Confecção de 01 manta de lã Verde. Aquisição de 01 par sapato estilo coturno na cor 

marrom. 

ADEREÇO DE CABEÇA HOMEM N2 

Será confeccionado um coquinho em papel machê aramado com aplicação de peruca masculina 

na cor Castanha escuro. Chapéu estilo coco forrado com tafetá vermelho que receberá aplicação 

de um cinturão na cor dourada que será aplicado na parte central do coquinho. 

 
 

FIGURINO HOMEM N3 

Confecção dos seguintes itens 01 camisa, 01 gravata jabo, 01colete, 01calça. Confeccionar uma 

camisa de algodão verde com mangas mais largas no punho. Confeccionar uma gravata estilo 

jabo com aplicação de um broche central na cor dourado. Confeccionar 01 Colete com molde de 

transpasse com tecido de estofado na cor xadrez com vermelho e dourado. Confeccionar 01 

Calça em corte de alfaiataria em Oxford na cor marrom. Aquisição de 01 par de sapato social na 

cor verde. 

ADEREÇO DE CABEÇA HOMEM 3 

Será confeccionado um coquinho de papel mache aramado nas medidas do ator contratado com 

aplicação de peruca masculina penteada para trás. 



 
 

 
 

 

 

 

 

3.15 2 FIGURINOS CRIANÇAS GRANDE LOJA DE NATAL 

FIGURINO CRIANÇA MENINA 

Confeccionar um casaco de veludo na cor vermelho. Confeccionar 01 colete estilo bolero na cor 

xadrez verde, com três botões dourados e aplicações de renda dourada nas suas laterais e na 

gola. Confeccionar sai de veludo verde com uma sobressaia de organza cristal vermelha com 

corte de meio gode plissado e confecção um cinturão de veludo verde forrado com entretela. 

Confeccionar 01 de armação de tule verde. Aquisição de uma meia calça de lã Vermelha. 

Aquisição de 01 par sapato de boneca na cor vermelha de salto 05cm. 

 



 
 
 

FIGURINO CRIANÇA MENINO 

Confeccionar 01 calça de tecido xadrez vermelho e verde. Confeccionar 01 camisa de malha 

vermelha de magas compridas e gola alta. Confeccionar 01vcasaco de veludo verde com 

aplicações de renda dourada na borda e aplicações de três botões Dourado. Aquisição de uma 

touca de lã na cor vermelha.  Aquisição de 01 par de botina estilo coturno na cor marrom. 

 
 

3.16 6 FIGURINOS SINOS DE NATAL PARA PERNAS DE PAU CURTAS 

FIGURINO 

Confeccionar 06 Malhas de corpo inteiro de acordo com as medidas dos artistas contratados em 

veludo com elastano na cor verde natal com mangas compridas. A manga deverá alcançar o 

comprimento do ombro até do dorso da mão, onde serão aplicadas rendas douradas da mão 

em direção ao antebraço sobre os ombros. Confeccionar Laço de 1,50cm de largura e 80cm de 

altura em tafetá dourado forrado com fibra sintética aramado nas suas laterais. As duas pernas 

do laço serão confeccionadas em tafetá dourado forrados de fibra sintética aramado em seu 

contorno. Confeccionar Cinto de 20cm de largura fixado no laço que o comprimento dê 2 voltas 

no corpo do artista contratado. Estrutura do sino será confeccionado de arame grosso de acordo 

com o comprimento total do artista sobre as pernas de pau (a estrutura deverá ter 2,15cm de 

altura e deverá ser conferida com a direção artística sobre a necessidade de mudanças a partir 

do artista contratado, caso o mesmo tenha tamanho inferior ou superior a 1,70cm de altura). 

Essa estrutura será forrada de espuma de 1cm e coberta por tafetá com elastano na cor 

vermelho. Na barra do sino serão aplicadas as mesmas rendas douradas que foram aplicadas na 

malha Verde. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar 01 coquinho em espuma aramada nas medidas do ator contratado. Será aplicada 

na estrutura pele sintética com cola e pintada de verde e vermelho com tinta de acetona spray 

e aplicado três bolas de Natal dourada com ramos sobre a cabeça. 



 
 

 
 

 

 

3.17 6 FIGURINOS BENGALAS PERNAS DE PAU PARA PERNAS DE PAU LONGAS 

FIGURINO 

Confeccionar 06 Malhas de corpo inteiro e mangas compridas de lycra e com cortes simétricos 

de verde e vermelho com o comprimento total do corpo do ator contratado sobre as pernas de 

pau de 2m. As medidas deverão ser tiradas do pescoço até o chão, que deve seguir o padrão 

total da bengala de 4,50cm (contando com a altura do ator contratado, as pernas-de-pau de 2m 

e o adereço de cabeça de 80cm). Mangas compridas até o dorso da mão. Um ziper de 80 cm na 

parte de trás do figurino. 

ADEREÇOS 

O adereço de cabeça será confeccionado a partir de um coquinho  de espuma aramada com as 

medidas do ator contratado. Essa cabeça terá 80cm de comprimento e deverá ser toda aramada 

fazendo uma réplica da ponta de uma bengala e forrada de espuma de 1cm. Essa espuma 

receberá a forração da mesma malha do corpo seguindo a simetria do corpo, para representar 

uma peça única. 



 
 

 
 

 

 

3.18 9 MUPPETS BOLAS DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Malhas de corpo inteiro e mangas compridas ate o dorso da mao em veludo 

com elastano vermelho. Confecção de 01 par de bota feita em espuma forrada de veludo com 

elastano vermelha com a borda em acabamento de tafeta dourado forrado com manta acrilica. 

Confeccionar a estrutura de 01 bola de 1,20cm de circunferência de espuma 7cm com acessos 

para os braços e pescoço. A entrada deverá ser feita pela parte de baixo. Estrutura em espuma 

será forrada de tafetá com elastano na cor vermelho com uma faixa de 20cm de tafeta dourada. 

Serão confeccionados 2 laços de 80cm de largura por 40cm de altura em veludo com elastano 

vermelho forrado com fibra sintética e acabamentos em galão Dourado. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar 01 coquinho em espuma aramada a partir da circunferência da cabeça do ator 

contrato. Irá representar a parte de encaixe de uma bola de Natal. Será forrado de tafetá com 

elastano vermelho com acabamento em galão dourado. Uma argola dourada sobre a cabeça 

confeccionada em arame grosso forrada com espuma de 2 cm que sera forrada de tafeta com 

elastano dourado. 



 
 

 
 

 

 

3.19 12 FIGURINOS GNOMOS DECORADORES DA ÁRVORE 

FIGURINO DECORADORAS MULHERES 06 unidades 

Confeccionar 06 Blusas com mangas bufantes forradas de fibra sintética na cor vermelha em 

tafetá com elastano com aplicações de círculos dourados sobre a manga feitos em cetim . Será 

confeccionado 06 super bombacha que terá o comprimento da cintura até abaixo do joelho da 

atriz contratada, forrada de fibra sintética em tafetá vermelho com elastano e com aplicações 

circulares de cetim dourado. Confeccionar 06 Vestidos em corte de meio godê aramada em 

tafetá verde com elastano com aplicações de Oxford verde limão. A saia inferior deverá receber 

faixa de tafetá vermelho com elastano sobre a sua circunferência com a largura de 10cm. 

Confeccionar 06 pares de Bota em espuma de cano longo forradas com suede verde. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar 06 coquinhos a partir das medidas do atriz contratada, onde serão aplicadas 

tranças de kanekalon na cor marrom chocolate. Confeccionar 006 capuz receberá armação 

interna em arame. A espuma aplicada sobre o coquinho será forrada de tafetá vermelho com 

aplicação de círculos de cetim dourado. A sua circunferência total receberá a aplicação de um 

babado de Oxford verde limão com acabamentos em galão Dourado. 



 
 

 
 

FIGURINO DECORADORES HOMENS 06 unidades 

Confeccionar 06 Blusas de manga longa e gola alta em tafetá com elastano vermelho. As mangas 

deverão ser forradas com fibra sintética. Receberão aplicações circulares de cetim dourado. 

Confeccionar 06 Jardineiras de tafetá verde com elestano com aplicações de Oxford verde limão. 

O comprimento deverá ser de baixo das axilas até o tornozelo. Confeccionar 06 pares de bota 

feita em espuma forrada com Suede vermelho. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar 06 coquinhos em espuma aramada a partir as medidas do ator contratado, 

confeccionar 06 capuz que serão forrados de fibra sintética e receberá a cobertura de tafetá 

vermelho com aplicações circulares em cetim dourado. Esse capuz irá em cima da estrutura do 

coquinho que receberá pele branca penteada, que será pintada na cor verde com spray de 

acetona. 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

3.20 9 MUPPETS PINHAS DE NATAL 

Confeccionar Malha de corpo inteiro e com magas compridas até o dorso da mão na cor marrom 

de veludo com elastano , cachecol xadrez cinza de lã conforme imagem de referência e corpo 

pinha estruturado em vergalhão fino e arame com revestimento em espuma e aplicação das 

pétalas da pinha em espuma revestida de veludo marrom. Adereço de cabeça estruturado em 

espuma com aplicações de pétalas revestidas em veludo marrom. Corpo de aproximadamente 

90cm de largura e com altura proporcional à estatura do elenco.  Confeccionar 09 pares de botas 

em espuma de cano médio forrado com suede na cor marrom; confeccionar 09 pares de luvas 

em veludo com elastano na cor marrom; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.21 9 FIGURINOS AZEVINHOS DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Malhas de corpo inteiro com mangas compridas até o dorso da mão em lycra 

na cor mostarda que receberá pintura artística para representar o galho da árvore de azevinhos. 

Esta malha receberá pequenos enxertos feitos com fibra sintética para representar os nós da 

árvore.  Serão aplicados pela extensão da malha grupos de três bolas de natal de tamanhos 

variados na cor vermelho, com aplicações de folhas de azevinho feitas de veludo verde e 

aramadas ao seu contorno conforme croqui. Confeccionar esplendor modelo mochila com 

galhos de diferentes comprimentos de acordo com direção artística e tamanho do elenco 

contratado representando galhos dos azevinhos com aplicações de bolas de natal vermelha com 

folhas de veludo verde aramadas. Confeccionar estrutura de bracelete que será feita no pulso 

com três Galhos de tamanhos diferentes, com aplicações das bolas e folhas de veludo 

representando as flores dos azevinhos. Aquisição de 09 pares de Sapatilhas de meia ponta na 

cor bege que receberá a mesma pintura da malha. 

ADEREÇOS 

Confeccionar 09 coquinhos com as medidas da cabeça do ator contratado. A ponta será um 

galho feito de espuma aramada forra com a malha no tom mostarda que irá receber a pintura 

artística para lembrar um tronco, onde serão aplicadas bolas de natal de tamanhos variados na 

cor vermelha, com aplicações de folhas de veludo aramadas em seu contorno para representar 

os azevinhos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.22 12 FIGURINOS POINSÉTIAS DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 12 Malhas de corpo com mangas compridas até o dorso da mao  de lycra no tom 

verde folha, com aplicações de chantum verde plissado dos ombros a cintura transpassados no 

corpo. Pela extensão da malha das mangas, no antebraço serão aplicadas rendas douradas com 

pontos de cristais termocolantes. Será confeccionado pequenas tiras de chantum verde que 

serão finalizados com rolete nas laterais para representar as raízes saia. Confeccionar 12 Saias 

com folhas de poinsétias de acordo com a referência do croqui de 1m de comprimento, forradas 

de musseline vermelho que receberam pinturas artísticas em vermelho mais escuro. Nas suas 

laterais será feito um esplendor a partir da cintura da bailarina com o restante das Folhas 

aplicadas atrás em tamanhos de 1m de comprimento e as menores de 50cm, a estética é de que 

o elenco contratado esteja no meio da flor. 

ADEREÇO 

Confeccionar 12 coquinhos a partir das medidas da cabeça das bailarinas contratada s e receber 

a aplicação de uma peruca de cabelo sintético no Tom Marrom chocolate com aplicações de 6 

hastes de arames revestidas de chantum Verde. Bolas de Natal pequenas e  dourada na ponta 

das hastes para representar o miolo da flor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.23 9 FIGURINOS ÁRVORE DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Vestidos de corte evasê de corpo inteiro com zíper atrás de 80 cm A saia deste 

vestido receberá armações aramadas em diferentes círculos de forma crescente desde a cintura 

até o chão acompanhando o modelo do vestido. Serão aplicados por toda a extensão deste 

vestido galhos longos de festão que representem um pinheiro sobre este corpo. Na saia serão 

aplicadas bolas de natal de diferentes tons de vermelho e dourado e diferentes tamanhos por 

todas as suas extensões. Confeccionar Mangas em malha cirrê no tom verde claro como 

aplicações de renda dourada. Sobre o antebraço será confeccionado um par de mangas estilo 

princesa que irá cobrir todo o braço até o cotovelo. com aplicação de babados verde de malha 

duplada. Será confeccionado pequenas extensões nas laterais dessas mangas de festão longo. 

Confecção de 09 maxicolares feito com pequenas bolas de natal de tamanhos diferentes. 

Confeccionar Gola estruturada com arame e forrada com espuma coberta de festões longos com 

aplicações de pequenas bolas douradas e vermelhas atrás do pescoço. aquisição de 09 pares de 

sapato verde estilo boneca de salto 7. confeccionar 9 Cintos de 15 cm de largura de acordo com 

a cintura de cada elenco, forrado de entretela com velcro na parte de trás. No mesmo sinto será 

aplicado um laço feito com espuma aramada forrada de tafetá dourado com 20 cm de largura. 

A cauda dos laços vai de 1,10cm forrados com fibra sintética e tafetá dourado e aramados em 

todo seu contorno. 

ADEREÇO DE CABEÇA 

Confeccionar coquinho em espuma aramada de acordo com o tamanho da cabeça do elenco 

contratado. Este coquinho receberá a estruturação em espuma que será coberta por pele e será 

penteada para receber a cor verde de spray de acetona no mesmo tom do festão aplicado no 

vestido. Este adereço receberá aplicações de uma estrela de natal e de bolas vermelhas e 

douradas de tamanhos diferentes. 

 
 

 

 



 
 
 

3.24 6 FIGURINOS GNOMOS MENSAGEIROS CALENDÁRIO DO ADVENTO 

FIGURINO 

Confeccionar 06 Casacos de linho bege de estofado com escritas feitas a mão com zíper de 60 

cm atrás. Confeccionar Mangas feitas de oxford verde com aplicações de festão longo por toda 

sua extensão. Será aplicado na frente do casaco faixas de tafetá com elastano dourado e 

vermelho conforme o croqui. Confeccionar 06 Cintos de tafetá dourado com elastano e com 

entretela com velcro atrás. Receberá aplicações de três bolas de natal vermelhas de tamanhos 

diferentes. Confeccionar 06 Bombacha que sai da cintura até o joelho forrada de manta acrílica 

com faixas de tafetá vermelho com elastano, confecção de meia calça de malha cirrê dourada. 

Aquisição de 6 pares de sapatilha de meia ponta na cor vermelha. 

ADEREÇO 

confeccionar 06 Coquinhos nas medidas do elenco contratado. Esse coquinho será revestido de 

pele branca para receber pintura com spray de acetona na cor verde. Sobre o mesmo será 

aplicado um pergaminho com uma frase a ser definida pela direção artística. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.25 12 FIGURINOS CONFEITEIRAS DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 12 corpos com tafetá com elastano rosa e uma sobressaia em corte mule que será 

mais curta na frente e mais comprida atrás. Receberá um zíper de 80 cm. Confeccionar 12 

ventais de tafetá  com elastano bege. confeccionar 12 saia godê plissada de tafetá marrom com 

uma sobressaia de organza cristal marrom. As gotas de chocolate das mangas serão 

confeccionadas em lame no tom chocolate. Mangas serão confeccionar de malha de lycra bege 

com aplicações de renda dourada sobre o dorso da mão e o antebraço, na cintura e nas laterais 

da manga e na gola da malha. Confeccionar 12 saias circular em canos de PVC 5mm de 6 camadas 

a última maior que a primeira em um processo crescente. Esta estrutura será forrada de suede 

na cor rosa. Aquisição de 12 pares sapato estilo boneca na cor rosa salto 7cm. Será feita 

transpasses fita de cetim dourada na frente do corpo para representar um espartilho. 

ADEREÇOS 

Confeccionar 12 Coquinhos de acordo com a medida das bailarinas contratadas em espuma 

aramada com aplicação sobre a espuma de pele penteada com cola na cor branca que receberá 

tons rosa e bege de spray de acetona. Confeccionar 12 mini chapéu de confeiteira com tafetá 

rosa e marrom, que será aplicado na lateral direita deste coquinho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.26 9 MUPPETS CUPCAKES 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Malha de corpo inteiro e mangas compridas na cor azul bebê. Mangas bufantes 

de tafetá azul bebê forradas de manta acrílica sintética. Que Receberam aplicações de tiras de 

7cm de tafetá rosa, que serão aplicados sobre o corpo da malha. Confeccionar 09 estruturas de 

espuma aramada representando a forma de um cupcake. A cobertura do cupcake será feita de 

espuma forrada com pele que será penteada e pintada de tons rosa para representar um glacê. 

Essa estrutura terá uma abertura central para o elenco ficar no meio do cupcake. Aquisição de 

09 pares de sapatilha de meia ponta na cor rosa. 

ADEREÇO 

Confeccionar 09 Coquinhos feito a partir da medida do elenco selecionado em espuma aramada, 

imitando um merengue, a qual será revestida com pele e será penteada com cola e receberá a 

pintura de nuances em tom de rosa com spray de acetona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3.27 9 FIGURINOS CONFEITEIROS DO CARRO CONFEITARIA DE NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 09 dolmas de chef de cozinha em tecido de estofado verde pistache serão 

aplicados botões Dourados. A gola do Punho das mangas será de tafetá com elastano Verde. 

Confeccionar 09 aventais em tafetá branco com acabamentos em galão Dourado. Confeccionar 

09 calças tafetá com elastano marrom forrada com manta acrílica para dar volume. Confeccionar 

09 pares de sapato em espuma forrado com o mesmo tecido da dolma. 

ADEREÇO 

Confeccionar 9 unidades a partir da medida do elenco selecionado de coquinho em espuma 

aramada, estrutura que será forrada com pele penteada na cor branca para receber pintura nos 

tons caramelo em spray de acetona. Confeccionar e aplicar 09 chapéus em Tons de Cinza de 

mestre cuca. Confeccionar em espuma forrada de suede caramelo um saco de confeitaria com 

o bico Prateado no tamanho de 90 cm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.28 9 FIGURINOS MESTRES DO CHOCOLATE 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Casacos em corte slin de manga comprida em veludo com elastano marrom 

com zíper de 60 cm no meio. Acabamentos da borda do casaco será feito com galão dourado. 

Babado das mangas será feito com tafetá bege. Jabo será confeccionado de tafetá bege. 09 

calças que serao confeccionadas em veludo com elastano marrom com corte de alfaiataria. 

Confeccionar 09 pares polainas que iram sobre os sapatos  em tafetá bege forradas com 

entretela com velcro atrás. Confeccionar 09 capas de calda de chocolate será feita de Oxford 

marrom forrada com lame marrom para representar o chocolate escorrendo. Aquisição de 09 

pares  sapato  social marrom. 

ADEREÇOS 

Confeccionar 09 Coquinhos na medida do elenco selecionado em espuma aramada. Sobre este 

coquinho será aplicada a pele marrom penteada com cola glitter e sobre essa pele será aplicada 

uma cartola de espuma aramada forrada de veludo marrom com calda de chocolate branco feito 

de tafetá bege. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.29 8 PUPPETS BOLACHAS DE NATAL confecção e reforma  

Confeccionar 02 duas bolachas em espuma com revestimento em malha e sobreposição de 

tecido velboa marrom com abertura para os pés e velcro nas costas para acesso ao interior do 

boneco. Aplicações de borda, botões e rosto com tiras de espuma revestidas em tom creme 

claro. Boca com tecido telado na altura dos olhos do figurante que manipula o boneco. Meias e 

sapatilhas pretas. Restauração das peças existentes no acervo para atendimento à demanda 

aqui solicitada. Reforma de 6 elementos existentes no acervo da contratante que poderão ser 

utilizadas para reaproveitamento total ou parcial para confecção atendimento à demanda total 

de 8 uunidades, desde que garantido o equilíbrio estético e estrutural com as 2 peças novas. 

   
Peças do acervo                                                Peças novas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.30 6 FIGURINOS CRIANÇAS BISCOITO 

3 FIGURINO MENINA BISCOITO 

Confecção de 03 Malhas de corpo inteiro de Plush bege para representar o biscoito de mel com 

luvas sem dedos e com pés na mesma peça. Confeccionar 03 vestidos estilo jardineira em suede 

marrom com cinto de tafetá com elastano vermelho com aplicações de galão vermelho na barra. 

Aplicação de broderi na barra do vestido. Sobre esta malha serão aplicadas mangas estilo 

princesa bufante em suede marrom até a metade do braço com seus babados feitos em broderi 

branco. Serão aplicados os dois botões, um amarelo e um vermelho, feitos em feltro. 

3 ADEREÇO MENINA BISCOITO 

Confecção de 03 coquinhos em espuma com uma estrutura circular representando a cabeça do 

biscoito de acordo com a medida do elenco contratado, o acabamento será  feito em Plush da 

mesma cor da malha. Serão aplicados sobre esse coquinho duas tranças feitas de kanekalon 

marrom. Sobre esta estrutura circular serão aplicados galões nas cores bege, vermelho, e 

amarelo que representem as decorações dos biscoitos de Natal. 

 
3 FIGURINO MENINO BISCOITO 

Confeccionar 03 Malhas de corpo inteiro em Plush bege para representar o biscoito de mel com 

luva sem dedos e com pés na mesma peça. Confeccionar de suede marrom um macacão estilo 

jardineira com aplicações de galão vermelho na barra. Sobre esta malha serão aplicados os dois 

botões, um amarelo e um vermelho, feitos em feltro. 

 

3 ADEREÇO MENINO BISCOITO 

Será confeccionado um coquinho com uma estrutura circular representando a cabeça do 

biscoito em espuma de acordo com as medidas da cabeça do elenco contratado com 

acabamento feito em plush da mesma cor da malha. Os acabamentos serão feitos em galão 

bege, vermelho e amarelo que representem as decorações dos biscoitos de Natal. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.31 9 FIGURINOS DAMAS DOS DOCES 

FIGURINO 

confeccionar 09 Vestidos de corte inteiro com saia godê poncho de tafeta azul claro com 

elastano, será confeccionas mangas três quartos com babados feitos em azul e rosa. 

Confeccionar uma sobre gola de babados de voil amarelo com acabamento em rolete na bainha. 

Sobre a saia do vestido feito em tafetá azul, serão aplicados bandôs de tafetá amarelo em cada 

união dos bandôs será aplicada um pirulito amarelo com rosa glitterado. Confeccionar 09 cintos 

de voil amarelo forrado com entretela com um velcro atrás. Sobre toda a extensão do vestido 

serão aplicados bombons, pirulitos e bengalas doces de várias cores e de vários tamanhos. Todos 

forrados com papel celofane azuis, verdes e furta cor. Confeccionar saia de armação no estilo 

de criolina semelhantes as saias do século XIX. O adereço de cabeça será semelhante as cabeças 

do século XIX. Aquisição de 9 pares de sapato estilo boneca na cor azul de 7 cm. 

ADEREÇO 

Confeccionar 9 coquinhos de acordo com as medidas da cabeça do elenco contratado. Sobre 

esse coquinho serão aplicados gomos de espuma revestidas de pele branca penteada para cima 

para receberem a pintura de azul-celeste em spray de acetona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.32 4 PUPPETS PAPAIS NOÉIS DOS DOCES 

Reforma dos bonecos puppets existentes no acervo da contratante, incluindo revisão e 

manutenção de estruturas, espumas, substituição de tecidos e calçados e aplicação de novos 

elementos em espuma, EPS fibrado ou impressão 3d conforme imagem de referência; 

   
Modelo atual           Novo formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.33 9 FIGURINOS GNOMOS DOS DOCES COM PIRULITOS E BENGALAS GIGANTES 

FIGURINO meninas com pirulito 05 unidades 

Confeccionar 05 Malhas de corpo inteiro de Lycra cirrê branca e rosa com mangas compridas 

até o dorso da mão. Confeccionar 05 saias godê com 60cm de comprimento e acabamento em 

franjas douradas. Confeccionar 05 bombachinhas da cintura até o joelho com babados de tafetá 

amarelo forrada com manta acrílica. Confeccionar 05 coletes de tafetá com elastano verde e 

vermelho com zíper no meio, onde serão aplicados dois botões de pirulito Rosa. Serão aplicadas 

as fitas de cetim amarelas e azuis a partir da cintura da saia. Confeccionar 05 golas estilo 

elisabetana verde com dourada. Aquisição de 05 pares de sapatilha de meia ponta na cor verde. 

ADEREÇOS 

Confeccionar 05 Coquinhos nas medidas da cabeça do elenco contratado. O coquinho receberá 

aplicações em espuma que serão revestidas de pele para serem penteados com cola e serem 

pintadas de nuances de rosa e amarelo com aplicações de pirulitos de vários tamanhos.  

 
 

FIGURINO meninos com bengalas 04 unidades 

Confeccionar 04 Malhas de corpo inteiro em branco e vermelho representando uma bengala 

com mangas compridas até o dorso da mão. Confeccionar 04 Colete amarelo com vermelho em 

tafetá com elastano com zíper central e 04 golas elizabetana com tafetá com elastano dourado. 

Confeccionar 04 bombachas da cintura até o joelho tafetá verde com forro de manta acrílica. 

Sobre esta calça serão posicionadas fitas com 10cm de largura em branco e vermelho 

representando fios de bengala por toda a volta da cintura até a barra da calça. Aquisição de 04 

pares de sapatilha branca uma sapatilha vermelha de meia ponta. 

ADEREÇOS 

Confecção de 04 Coquinhos a partir da medida da cabeça do elenco contratado. Sobre este 

coquinho terão aplicações de gomos de espuma forrados com pele branca para receber 

aplicações de tinta spray de acetona na cor vermelha e aplicações de várias bengalas de 

tamanhos diferentes.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.34 6 FIGURINOS ALDEÕES DE TRICOT DO CARRO VILA DE DOCES. 

3 FIGURINOS FEMININOS 

Confeccionar 3 blusas de manga comprida forrada com cetim branco com manta acrílica essa 

blusa deverá receber uma cobertura total que deverá ser feita de tricô com linha de lã mais 

grossas na cor bege claro. Confeccionar 3 vestidos estilo jardineira com forro de cetim verde 

com manta acrílica deverá receber uma cobertura total a ser confeccionado em linha de lã verde 

com detalhes em branco e vermelho. Confeccionar 03 uma meia-calça com linhas simétricas em 

branco e vermelho de acordo com a referência em lã. Confeccionar 03 toucas de lã no mesmo 

modelo de linhas assimétricas da meia calça. Confeccionar 3 pares de luvas em lã bege. 

Confeccionar 3 pares de sapatos em espuma forrado com tricô verde. 

3 FIGURINOS MASCULINOS 

Confeccionar 03 casacos em corte moletom forrado com fibra acrílica com forro de cetim verde 

o casaco de ser confeccionado em tricô em tom verde pistache. Confeccionar 03 calças com 

forro de cetim verde com fibra de manta acrílica com a parte de fora feita em tricô de lã 

vermelho e verde. Confeccionar 3 toucas deverá ser confeccionada em tricô. A gola será feita 

em pele artificial forrada com manta acrílica. 03 pares de Luvas em tricô na cor bege. 

Confeccionar em espuma forrada em tricô na cor vermelha 03 pares de sapato. A linha para o 

tricô deverá ser grossa. 

PEÇAS EXTRAS 

Confeccionar 3 peças de tricô extras em tamanho normal (1 calça, 1 blusa, 1 manta) e uma cueca 

modelo samba canção de malha listrada branco e vermelho para performance dos personagens 

no carro; 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.35 9 MUPPETS PANQUEQUINHA DE MEL 

FIGURINO 

Confeccionar 09 malhas corpo inteiro sem mangas em malha de lycra amarelo claro, 

confeccionar 09 bombachinhas até o joelho em suede bege claro. Confeccionar 09 coletes em 

tecido xadrez de estofado com um zíper atrás. As mangas e os detalhes sobre a saia serão feitos 

de lame com pintura artística representando o mel. Confeccionar 09 saias em espuma aramada 

com suspensório para ficar embaixo do colete. o recheio será confeccionado de veludo 

vermelho. O recheio principal interno será forrado de veludo bordô. As tramas de cima da torta 

serão feitas de espuma de 1 cm revestidas de suede bege que receberam pintura artística para 

aparecer massa assada. Aquisição de 9 pares de Bota de couro marrom de cano médio. 

ADEREÇO 

Confecção de 9 Coquinhos a partir da medida da cabeça do elenco contratado. Este coquinho 

receberá aplicações de pele penteada que receberam pintura com spray amarelo e laranja de 

acetona. Sobre essa aplicação será feito um chapéu de espuma aramada forrado de neoprene 

marrom para receber pintura artística que representem uma panqueca de frigideira. Sobre esse 

chapéu serão aplicadas gotas laranja com pintura artística para representar o mel. No topo será 

feito um suspiro de espuma forrado com pele branca penteada e aplicações de duas cerejas 

sobre a cabeça no final. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.36 9 FIGURINOS CONFEITEIRAS PANETONE 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Camisas com gola padre de tafetá amarelo. Mangas estilo princesa até a altura 

do cotovelo com forro de fibra de manta acrílica. Os babados serão feitos de tafetá marrom com 

acabamentos em galão vermelho. Confeccionar 09 Coletes de tecido xadrez de estofado tom 

marrom chocolate. Confeccionar 09 Saias de tecido xadrez de estofado marrom com a barra em 

vermelho de tafetá com elastano e os babados de tafetá amarelo. O cadeirão da saia será de 

tafetá vermelho duplado forrado com entretela. Confeccionar 9 sobressaias em tafetá marrom 

com as barras em tafetá amarelo. Aquisição de 09 pares de sapato estilo boneca na cor marrom. 

Aquisição de 9 pares de meia 3/4 marrom estilo colegial. 

ADEREÇO 

Coquinho feito em espuma aramada nas medidas do elenco selecionado com aplicação de 

peruca na cor marrom chocolate. Nesta cabeça será fixada uma boina que será confeccionada 

em tafetá marrom com acabamento vermelho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.37 8 FIGURINOS PADEIROS PANETONE 

FIGURINO 

Confeccionar 09 Casacos com mangas bufantes até o pulso, na altura dos cotovelos. Será 

colocado elástico e acabamento de tafetá vermelho. As mangas terão cores inversas umas às 

outras. Confeccionar 08 Jabo de tafetá vermelho. Confeccionar 08 Avental de tafetá marrom. 

Confeccionar 08 Calças de tafetá vermelho, forrada com manta acrílica com detalhes em tafetá 

amarelo. Aquisição de 08 pares de sapato estilo bota cano médio. 

ADEREÇO 

Confeccionar 08 chapéus de confeiteiro feito em espuma forrado com tafetá vermelho e a 

espuma de cima forrada com tafetá amarelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.38 12 FIGURINOS BONECAS DE PANO 

FIGURINO 

Confecção de 12 malhas de lycra cirrê com perna esquerda e a manga direita em  amarela. A 

perna direita e a manga esquerda serão feitas de tiras de malha cirrê laranja antigo e laranja 

forte. Confeccionado 12 saias em 4 camadas, uma camada amarela, uma camada laranja, uma 

camada marrom, uma camada de laranja antigo em corte gode plissado na cintura. 

Confeccionado 12 bombachinhas será feita com malha acrílica e tafetá amarelo. Confeccionar 

12 sobressaia de um lado listrado de laranja escuro e laranja forte e do outro lado de xadrez em 

tons de laranja . Confeccionar o corpo do lado esquerdo será feito de malha cirrê amarela com 

listras em laranja  a lateral direita será feita de xadrez de laranja antigo. Confeccionar 12 laços 

feitos de cetim laranja antigo de 90cm de largura por 40cm de altura feito com forro de manta 

acrílica aramado. A cauda do laço será feita de cetim laranja antigo forrado com manta acrílica 

aramado em suas em seus contornos. Sobre o peito será aplicado broderi amarelo antigo, galão 

marrom claro e acabamento com listras laranjas e amarela será adicionado um zíper na parte 

de trás do corpo. Aquisição de 12 pares de sapatilha de meia ponta na cor laranja. 

ADEREÇO 

Confeccionar 12 toucas de lycra que serão revestidas de linha de lã amarela e linha de lã laranja, 

deverá ser feito duas chuquinhas com amarrações de Lycra amarela e laranja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.39 9 MUPPETS LEGO 

Confeccionar 09 Boneco de 2m de altura com tronco e pernas estruturados em chapas de PS 

adesivado (arte disponibilizada pela direção artística) com cinta de velcro para firmar à cintura 

e abertura visor em lona perfurite no tórax, braços em tecido vinil com enchimento em fibra 

siliconizada, cabeça em EPS revestido em fibra de vidro com arte final em PU automotivo 

conforme imagem de referência. Mãos confeccionadas em espuma com revestimento em 

courino marrom. Calçados confeccionados em espuma com solado e revestidos em courino 

preto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.40 13 FIGURINOS SOLDADINHOS VERDES 

Confeccionar 13 Casaco estilo militar com zíper na frente. Um cinturão feito do mesmo tecido. 

Calça larga boca estilo jogger. Estas peças serão confeccionadas em tecido que imita o vinil ou 

até mesmo aquablock. Aquisição de 13 pares de bota militar estilo coturno que receberam 

pintura da cor do tecido com plataformas aplicadas na base. Confeccionar 13 pares de luvas 

verdes de cirre. Camiseta feita de malha gola alta com touca no modelo balaclave de malha cirre 

verde. Aquisição de 13 capacete de exército que receberam acabamento de pintura na cor do 

tecido. Confeccionar 13 toucas para fechar a bala clave tule ilusion na cor verde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.41 7 FIGURINOS MARCENEIROS EMPURRADORES DOS BRINQUEDOS 

FIGURINO 

Confeccionar 07 calças de veludo marrom forrada com manta acrílica e barra dobrada e 

aplicações de dois botões em suas laterais. Confeccionar 07 Camisa de suede na cor marrom 

claro. Mangas marrom bufante com acabamento em fio Dourado. Confeccionar 07 Avental em 

couro Marrom escuro com bolso para colocação de ferramentas de marcenaria. Confeccionar 

07 Colete de suede bordô escuro com aplicações de três botões, os acabamentos desse colete 

serão feito com galão na cor marrom escuro. Deverá ser confeccionadas 07 pares de luvas de 

proteção do dorso até o antebraço em courino com elastano na cor marrom claro. Aquisição de 

07 pares de Sapato social na cor marrom. Aquisição de 07 pares de meia de lã na cor marrom 

claro. 

ADEREÇO 

Confeccionar 07 Coquinhos a partir das medidas do elenco contratado. Este coquinho receberá 

aplicação de pele branca acabamento com pintura de spray com acetona na cor prata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3.42 6 PUPPETS URSINHOS DE PELÚCIA COM ROUPAS DE TRICOT 

Confeccionar 06 Boneco urso de pelúcia de 2m de altura com estrutura aramada e revestimento 

em espuma e pele sintética 20mm na cor marrom; Aplicação de nariz e olhos na cor preta. O 

elemento deverá ser confeccionado em duas partes (tronco com cabeça separado das pernas). 

As pernas deverão ter suspensório em X para sua sustentação. Confecção de 06 pares de 

Calçados em espuma com revestimento na mesma pele sintética marrom. A parte central do 

corpo não necessitará revestimento em pele sintética. Neste lugar o boneco deverá receber 

aplicação de blusa de tricô confeccionada com fio grosso conforme imagem de referência. Na 

sua cabeça deverá ser aplicado um gorro de tricô estruturado com arame e fibra siliconizada. 

Prever abertura visor no focinho do urso, na altura dos olhos do figurante manipulador do 

elemento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.43 08 FIGURINOS BONECAS PASTORINHAS 

FIGURINO 

Confeccionar 08 Corpo de tafetá verde-claro com suas laterais feitas em verde-água antigo. A 

mesma cor será usada na sobre saia que sai do corpo. As mangas serão estilo princesa forrada 

com manta acrílica, com acabamento em galão azul-claro. Babados serão feitos de tafetá laranja 

antigo. Confecção de 08 pares de Luvas e confecção de 08 cintos que serão feitos em tafetá com 

elastano na cor mostarda. A estrutura da saia será feita com base na saia de creolina do século 

XIX revestida de espuma de 1cm. Confeccionar Sobre a estrutura será feita uma saia godê 

ponche verde-claro de 0,70cm. 1 saia gode ponche na cor laranja antigo de 0,90cm, 1 saia de 

1,10 cm na cor mostarda. Aquisição de 08 pares de sapato de boneca na cor verde-água com 

salto de 07cm. Aplicações de renda na cor laranja na sobre saia de cor verde-água. 

ADEREÇO 

Confeccionar chapéu estilo pastorinha forrado de verde-claro com acabamento em broderi 

laranja antigo, e laço feito em tafetá verde-água. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.44 01 FIGURINO CHEFE DO ATELIÊ DE BRINQUEDOS 

FIGURINO 

Confeccionar Colete de gola alta em suede marrom forrado de algodão cru com zíper nas costas 

e acabamentos feitos em galão marrom aplicação de três botões dourados. confeccionar Calça 

em Suede veludo forrada com manta acrílica até a altura da canela. Aquisição de 1 par de bota 

marrom de cano alto será feito acabamento da boca em tafetá dourado forrado com manta 

acrílica de 10 cm. Confeccionar 01 casaco no comprimento total do corpo do ator contratado, 

forrado de manta acrílica com seus contornos aramados para dar movimento ao casaco. 

Aplicação de renda dourada em todo contorno do casaco. O tecido usado para confecção do 

casaco será suede verde e suede vermelho. O forro do casaco será de cetim dourado. Na altura 

do ombro até o cotovelo será aplicado elástico e no punho. Confeccionar Babados para 

acabamento nas mangas feita com tafetá Dourado. Os tecidos usados na manga serão xadrez 

de lã vermelha Suede na cor verde forrados com manta acrílica. 

ADEREÇO 

Confeccionar Coquinho em papel mache aramado a partir das medidas da cabeça do ator 

contratado. Aplicação de pele para ser penteada e pintada com spray de acetona na cor verde. 

Confecção de um chapéu redondo em espuma 5 cm forrado de tafetá verde e dourado com 

aplicação de duas bolas de Natal de tamanhos diferentes no topo. Aquisição de um óculos de 

um lado só preso por uma corrente Dourada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.45 04 FIGURINOS AJUDANTES DO ATELIÊ DE BRINQUEDOS 

FIGURINO 

Confecção de 04 Blusas de mangas bufantes altura do cotovelo em Suede Verde. As mangas 

serão forradas com manta acrílica e o acabamento será feito fita de tafetá dourado. Da altura 

do cotovelo até o punho será feita de lã xadrez Verde. Confeccionar 04 Coletes em Suede 

marrom com acabamentos em galão dourado. confeccionar 04 cintos de tafetá Dourado forrado 

com entretela com zíper. Confeccionar 04 Calças forrada com manta acrílica de tecido de lã 

xadrez vermelha. Aplicação de dois bolsos na frente colocado um em cada perna. Confeccionar 

04 Avental de couro com aplicações de rendas douradas e um bolso de tafetá dourado. No 

centro fivelas de couro transpassadas para aplicações de ferramentas. Aquisição de 04 pares de 

sapato social marrom. Confecção de 04 pares de Polaina feita de Courino bege como 

acabamento feito de tafetá Dourado forrado com manta acrílica. 

ADEREÇO 

Confeccionar 04 coquinhos em espuma aramada a partir das medidas contratado. O coquinho 

receber a estrutura de espuma que será forrada de pele que será penteada com cola e pintada 

com spray de acetona na cor verde com aplicações de pequenas bolas de Natal Dourada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.46 06 FIGURINOS AJUDANTES ENTREGADORES DE PRESENTES 

FIGURINO MASCULINO 03 unidades  

Confecção de 03 Malhas de corpo inteiro com as mangas longas em vermelho, a parte do joelho 

até o pé será confeccionado de tiras verde e vermelho de cirre. Confeccionar 03 Casacos 

confeccionado em lã xadrez vermelha de um lado e de suede verde do outro com mangas 

bufantes feitas com Suede vermelho conforme desenho do croqui. Confeccionar o babado da 

manga com tafetá verde na altura do cotovelo. O antebraço até o punho será feito em malha 

cirre vermelha. Punhos e gola deverão ser confeccionados detalhes forrados com manta acrílica 

com tiras semelhantes as meias. Aplicar 02 botões dourados no centro do casado. Aplicação de 

2 bolas de Natal douradas na ponta do casaco. Bombacha forrada com manta acrílica até a altura 

dos joelhos feito em tafetá vermelho com tiras de tafetá verde. O babado na frente da 

bombacha será feito de tafetá Verde. Aquisição de 3 pares de sapatilha de mia ponta verde 

ADEREÇO MASCULINO 

confeccionar 03 esplendores com hastes de diferentes tamanhos 4 para cada lado que 

receberam em suas pontas caixas de presente feita em espuma forrada com tafetá verde e 

vermelho com acabamento de fita Dourada com os tamanhos a serem definidos pela direção 

artística. Confeccionar 03 coquinhos em espuma aramada partir das medidas do elenco 

contratado. Os coquinhos receberam estruturação de espuma e será forrada com pele e 

receberá pintura de spray de acetona na cor verde. Confeccionar 03 um chapéus de modelo 

cônico de tafetá vermelho. Será aplicado duas caixas de presente pequenas uma forrada com 

tafetá vermelho e outra forrada com tafetá verde. Na ponta desse chapéu será aplicada uma 

bola de Natal pequena. 

 
FIGURINO FEMININO 03 unidades  

 Confeccionar 03 Malhas de corpo em cirrê vermelho sem mangas. Aparte de baixo das meias 

será feita com faixas de cirrê verde e vermelho, formando uma meia listrada. Aquisição de 03 

pares de sapato vermelha estilo boneca com salto de 7cm. Confeccionar 03 Coletes e 03 sobre 

saias xadrez verde com vermelho. Nesse colete ser aplicada duas mangas bufantes do braço com 

babados feitos em tafetá Verde. Confeccionar 03 Golas feita com faixas de malha de cirrê 



 
 
vermelho na mesma cor das meias forradas com manta acrílica. Confeccionar 03 Saias de tafetá 

vermelha. Saia principal em lã Verde. O corte da saia será de meio godê com 60cm. Confeccionar 

03 cintos dourado de tafetá forrado com entretela com velcro.  

ADEREÇOS 

Confeccionar 03 esplendores com hastes de diferentes tamanhos 4 para cada lado que 

receberam em suas pontas caixas de presente feita em espuma forrada com tafetá verde e 

vermelho com acabamento de fita Dourada. 

Confeccionar Coquinho na medida da cabeça do elenco contratado. Coquinho com estrutura de 

espuma que receberá a pele que será penteada e pintada na cor verde com spray de acetona. 

No topo desta cabeça será feito um chapéu cônico com uma bola Dourada de Natal. Na ponta 

da cabeça será aplicada duas caixas de presente pequenas uma verde e uma vermelha e mais 

seis bolas de Natal na cor dourada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.47 1 FIGURINO ESTRELA GUIA PARA BAILARINA PONTA 

FIGURINO 

Confeccionar 01 Malha de corpo inteiro com aplicação de zíper atrás em todo seu comprimento 

de 60cm, com cirrê na cor pérola que receberá pintura artística em tons de dourado. 

Confeccionar sobressaia de lamê dourado com organza Cristal dourada e voai branco. Todas as 

peças levaram acabamento de rolete. Aplicação nas pernas, ombros e desenho do peito rendas 

douradas com pontos de strass termocolante na cor prata. Confeccionar meio esplendor do lado 

direito estilo mochilinha com hastes em manta acrílico maior que 1m de comprimento material 

dourado holográfico. Braceletes com hastes de material dourado holográfico para aplicação 

sobre o dorso da mão da Bailarina. Aquisição de uma sapatilha de ponta de acordo com a 

necessidade da Bailarina. 

ADEREÇO 

Será confeccionado um adereço de cabeça com a estrutura de meio e esplendor com raios 

Dourados feitos com material acrílico de plástico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.48 12 FIGURINOS ANJOS BARROCOS CARRO DOS ANJOS 

FIGURINO 

Confeccionar 12 Túnica em algodão cru com manga em cumprimento do corpo total que será 

tingida na cor ocre e serão aramadas nas suas barras. Confeccionar 12Colete de algodão cru 

tingido na cor marrom claro que será aramado na sua barra. Confeccionar 12 Manto de 40 cm 

de largura que será feito em algodão cru tingido com marrom em todas as suas extensões, ele 

será totalmente aramado nas suas bordas. Confeccionar 12 peiteiras feitas com Courino 

Dourado envelhecido. Confeccionar 12 cintos de tafetá dourado forrado de entretela com 

velcro. Os acabamentos das mangas e do colete serão feitos com galão envelhecido na cor 

dourada. Aquisição de 12 pares de sandália franciscana. 

ADEREÇO 

Confeccionar 12 coquinhos a partir da cabeça do elenco contratado. Neste coquinho será 

aplicado uma peruca masculina, louro claro e também será aplicado uma auréola na cor ouro 

antigo feita em arame forrada em galão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.49 3 FIGURINOS REIS MAGOS PERNAS DE PAU 

FIGURINO REI MAGO 1 

 Confecção total do figurino composto por 01Blusa de algodão cru com acabamento em tafetá 

dourado. 01 Poncho de algodão cru que será tingido de marrom claro com aplicações em 

dourado antigo.01 Três pontas de algodão cru que receberam acabamento com galão dourado 

e aplicação de renda Dourada nas suas pontas.01 Cinturão em tafetá marrom entretela com 

velcro de 20cm. 01Calça da cintura até o chão levando em consideração a medida de 2,10cm, 

para uma pessoa de 1,70cm mais 1m de perna de pau. 01 turbante deve ser tingido de ocre. O 

turbante receberá aplicação de uma coroa dourado antigo. 

 
 

FIGURINO REI MAGO 2 

Confecção total do figurino composto por 01 calça de algodão cru que será tingida de ocre com 

2,10cm de comprimento sujeito a ajustes de acordo com contratação da direção artística. 01 

colete em algodão cru que deverá ser aramado e tingido de marrom claro com aplicações de 

renda dourada em toda a sua extensão. O colete deverá ter o comprimento de 2,2m contando 

a partir do ombro ao seu comprimento. As mangas serão feitas em algodão cru com boca de 

sino com acabamento em galão dourado, posicionado elásticos na altura do cotovelo.01 Manto 

de pele marrom aplicado do lado direito passando por cima do ombro esquerdo. 01 Turbante 

com um véu em tons de ocre e marrom claro de acordo com as medidas do elenco contratado. 



 
 

 
 

FIGURINO REI MAGO 3 

Confecção total do figurino composto por: 

01Blusa com mangas bufantes de algodão cru que serão tingidas de marrom claro, divididas em 

três pedaços separados por aplicação de elástico. Serão forradas com manta acrílica. 01 manto 

de algodão cru tingido de amarelo Ocre e será aramado por todo o seu contorno.01 Cinto em 

tafetá Dourado plissado que será forrado com entretela e o acabamento será feito com velcro. 

01 manto lateral será feito de algodão cru que será tingido de marrom escuro com acabamentos 

em galão dourado que será aramado em todo seu contorno. 01 turbante com 4 camadas feito 

em espuma com aplicação de um Brasão Dourado, uma pena dourada e cordões de São 

Francisco Dourados contornando o rosto. 01Calça de corte largo com comprimento de 2,10 de 

comprimento em algodão cru. 

 
 

 

 



 
 
 

3.50 1 FIGURINO JOSÉ CARRO PRESÉPIO 

Confecção total do figurino composto por: 

01 túnica em algodão cru que será tingida na cor ocre. Manto de 60cm de largura que será 

tingido na cor marrom. 01 cinto de algodão cru que será tingido de marrom escuro e forrado 

com entretela com acabamento em velcro. 01Sobremanto que será tingido de marrom claro 

feito em algodão cru. 01 manto para cabeça em algodão cru que será tingido da cor café. 01 

auréola de Santo com acabamentos em galão dourado envelhecido. Todas as peças desse 

figurino deverão ser aramadas os seus contornos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.51 1 FIGURINO MARIA CARRO PRESÉPIO 

Confecção total deste figurino composto por: 

01 túnica em algodão cru que será tingida na cor marrom claro. 01 manto que será tingido na 

cor ocre. 01 cinto de algodão cru que será tingido de dourado envelhecido com uma corda de 

sisal ao redor. 01 manto para cabeça em algodão cru que será tingido da cor tâmara. 01 auréola 

de Santo com acabamentos em galão dourado envelhecido. Todas as peças desse figurino 

deverão ser aramadas nos seus contornos. 

 
 

3.52 9 FIGURINOS ANJOS CARRO PRESÉPIO 

FIGURINO 

Confecção total deste figurino composto por: 

09Túnica de manga comprida com elástico nas mangas, com acabamento dourado. 09Cinto feito 

de tafetá dourado forrado com entretela com acabamento em velcro. 09Manto que será 

estruturado com arame em algodão cru que será tingido de marrom escuro. 09Uma peiteira 

Dourada. Obs: As asas serão fixadas diretamente no carro. 

ADEREÇO 

Confeccionar 09 Coquinhos de acordo com as medidas do elenco contratado que será coberto 

com peruca masculina cor louro claro com aplicação de uma auréola em dourado envelhecido. 

 



 
 
 

3.53 12 bailarinas nevasca 

FIGURINO 

confecção de 12 malhas feitas de cirrê branco de corpo inteiro com mangas compridas até o 

dorso da mão, com zíper atrás e pintura artística de gelo em tons azul. Será aplicado sobre a 

malha renda prata com aplicações de strass em tons azuis e pratas termocolantes. Confeccionar 

12 Saias de chiffon branca com corte godê mais longa atrás e mais curta na frente plissada na 

cintura que receber a pintura artística em tons de azul. Confeccionar 12 Cintos plissado feito 

com tafetá prata com acabamento em velcro forrado com entretela e com aplicações de cristais 

termocolante azul e prata. Confeccionar 12Estola com ponteiras de flocos de Neve de tafetá 

branco que receberá pintura artística em tons de azul nas pontas. Será aplicada renda prata com 

aplicações de cristais termocolantes em azul e prata. Confeccionar 12 Golas com ponteiras em 

tafetá branco. Em toda sua extensão serão aplicadas barbatanas de plástico costuradas receberá 

uma pintura artística em prata. Aquisição de 12 sapatilhas estilos jazz com cadarço prata 

ADEREÇO 

Confeccionar 12 estruturas semelhantes a Leque com hastes de vários tamanhos que receberam 

a pintura de prata metálico em cada ponta destas hastes será aplicada um floco de Neve com 

aplicações de cristais termocolantes azuis e pratas..  confeccionar 12 Coroa de encaixe para o 

coque das bailarinas com pontas representando gelo em tons de azul e prata e uma tiara prata 

com aplicações de cristais termocolantes na cor azul e prata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.54 6 FIGURINOS SENHORES DA NEVE COM PERNAS DE PAU LONGAS 

FIGURINO 

Confeccionar 06 casacos com mangas bufantes até a altura do pulso. Confeccionar 06 pares de 

Luva branca com ponteiras para cobrir a manga do casaco. O casaco receberá aplicações de pele 

na sua gola e receberá também uma pintura artística em tom azul. Irá receber aplicações de 

renda prata e aplicações de cristais termocolantes azuis e pratas. Confeccionar 6 Gola tafetá 

receberá uma pintura azul com ponteiras. Essas ponteiras deverão ser costuradas barbatanas 

de plástico. Confeccionar 6 Calça de 2,10cm de comprimento com uma base reta de Oxford 

branco com aplicações de ponteiras feitas em chiffon azul com acabamento em rolete que 

receberam uma pintura artística na cor azul. Confeccionar 06 Capa forrada de 4m de 

comprimento desde a altura do ombro até arrastar no chão tafetá azul com manta acrílica em 

toda sua volta que deve receber aplicação de pele branca. 

ADEREÇO 

Aquisição de 06 Barbas de 80 cm de comprimento no tom cinza com aplicação tipo lace front. 

Confeccionar 06 Coquinho acordo com a medida da cabeça do ator contratado com aplicação 

de kanekalon cinzas ondulados e aplicações de dois chifres de rena na cor prata. Confeccionar 

06 cajados igual das rainhas de neve com 4m de altura para cada figurino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3.55 10 FIGURINOS RAINHAS DA NEVE 

FIGURINO 

Confecção de 10 malhas com o corte Macaquinho de malha cirrê branca com manga comprida 

que chegue até o dorso da mão.  Que Receberá pintura artística em tons de azul e que recebera 

aplicação pela extensão da manga renda pratas com aplicações de cristais azuis termocolantes. 

No ombro direito será confeccionado meio manto de cetim prata plissado. As folhas serão 

confeccionado de tamanhos diferentes que serão feitas em chiffon branco com a estrutura feita 

em barbatana de plástico e aramadas em seu contorno com pinturas em tons de azul que serão 

aplicadas sobre toda a saia corpo e braço esquerdo também receberam pintura em tons de azul 

. Confecção de 10 Saias estilo creolina com 6m de circunferência na parte de baixo. Confecção 

de 06 saias que será feita de Oxford branco com uma sobreposição de chiffon plissado que 

recebera uma pintura artística e uma sobressaia de organza holográfica azul. 

ADEREÇO 

Confeccionar 10 esplendores com hastas de acrílico em tons de prata azul e branco com 80 cm 

de comprimento. Confeccionar 10 bastão de 2,50m de altura com um cristal azul na ponta e 

meio arco com aplicações em flocos de Neve. Confeccionar 10 coroas de gelo semelhante ao 

carro Castelo de Gelo. Aquisição de 10 pares de sapato estilo boneca prata com 10 cm de salto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.56 8 PUPPETS BONECOS DE NEVE 

Confeccionar 08 Boneco de neve de 2m de altura com estrutura aramada e espuma e 

revestimento em malha e tecido velboa branco; Aplicação de boca e olhos na cor preta. O 

elemento deverá ser confeccionado em duas partes (tronco com cabeça separado das pernas). 

As pernas deverão ter suspensório em X para sua sustentação. Calçados em espuma com solado 

e revestimento em malha e tecido velboa cinza. Punhos e polainas em tricô fio grosso cinza. Na 

sua cabeça deverá ser aplicado um gorro com borda de tricô cinza e cone em velboa cinza 

estruturado com arame e fibra siliconizada. Cachecol em tricô cinza com enchimento em fibra 

siliconizada. Prever abertura visor na boca do boneco, na altura dos olhos do figurante 

manipulador do elemento. Os 5 elementos existentes no acervo da contratante poderão ser 

utilizados para reaproveitamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.57 8 PUPPETS URSOS POLARES 

Confecção de 8 urso polar de 1,8m de altura com estrutura aramada e espuma e revestimento 

em pele sintética 30mm branca; Aplicação de boca e olhos na cor preta. O elemento deverá ser 

confeccionado em duas partes (tronco e pernas separados da cabeça). O corpo deverá ter 

abertura com velcro ou zíper nas costas para acesso do figurante manipulador do elemento. 

Calçados em espuma com solado e revestimento na mesma pele sintética do corpo. Cachecol 

em malha zebrada cinza e branco com suave enchimento em fibra siliconizada para 

estruturação. Aplicação de olhos e focinho pretos. Aplicação de garras nas quatro patas 

confeccionadas em espuma com revestimento em malha preta. Prever abertura visor no focinho 

do boneco, na altura dos olhos do figurante manipulador do elemento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.58 9 ESQUILOS MUPPETS CARRO FLORESTA DA NEVE 

Confecção de 08 Muppets leve infantil. Trata-se de uma roupa de pele sintética cinza 20mm com 

enchimento compacto em fibra siliconizada. Somente a cabeça e a cauda do esquilo deverão ser 

estruturadas e modeladas em espuma. A cabeça deverá ter abertura frontal total, deixando 

visível o rosto da criança. A cauda estruturada e revestida com pele sintética cinza 40mm deverá 

ser parcialmente costurada às costas da roupa para sustentação vertical. Aplicação de olhos e 

focinho pretos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.59 6 URSINHOS POLARES FILHOTES MUPPETS CARRO FLORESTA DA NEVE 

Confecção de 06 Muppets leve infantil. Trata-se de uma roupa de pele sintética branca 20mm 

com enchimento compacto em fibra siliconizada. Somente a cabeça do urso deverá ser 

estruturada e modelada em espuma. A cabeça deverá ter abertura frontal total, deixando visível 

o rosto da criança. Aplicação de garras nas quatro patas, confeccionadas em espuma com 

revestimento em malha preta. Aplicação de olhos e focinho pretos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.60 11 FIGURINOS NOELAS DAMAS DO NATAL 

FIGURINO 

Confeccionar 11 vestidos o corpo e as mangas compridas de tafetá com elastano vermelho com 

zíper de 60 cm na parte de trás na cor vermelho. Receberam finalização em pele branca com 

15cm de largura nos punhos. Confeccionar 11 estola de veludo vermelho com toda sua volta 

feita de pele branca com 15 cm de largura.  Confeccionar 11 saias em corte godê ponche em 

tafetá vermelho com sobressaia na lateral de veludo vermelho, com aplicação na sua borda de 

pele branca com 15cm de largura. Confeccionar 11 saias de armação de algodão cru nas mesmas 

medidas da saia vermelha. Esta saia de algodão cru receberá argolas de PVC de três tamanhos 

diferentes do quadril até a sua barra para estruturar a saia. Confeccionar 11 cinturão de 15cm 

de largura forrado com entretela de tafetá branco com acabamento de velcro. Confeccionar 11 

touca russa de pele branca de 20cm com aplicação de azevinho vermelho na parte esquerda. 

Aquisição de 11 pares de sapato estilo boneca com 10 cm de salto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6.61 1 SOLDADO PUPPET CAPITÃO 

Manutenção, reforma e repaginação de arte final de boneco existente no acervo da contratante 

com base na imagem abaixo. Manutenção estrutural geral do conjunto de corpo e cabeça. 

Manutenção geral de solados de madeira e das sobreposições das botas; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.62 18 SOLDADOS PUPPETS 

Manutenção, reforma e repaginação de arte final de boneco existente no acervo da contratante 

com base na imagem abaixo. Manutenção estrutural geral do conjunto de corpo e cabeça. 

Manutenção geral de solados de madeira e das sobreposições das botas; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.63 01 FIGURINO PAPAI NOEL OFICIAL 

Confeccionar 02 camisas em xadrez vermelho. Confeccionar 1 colete com acabamentos em 

galão dourado em com quatro botões dourados o que será feito jaquar medalhão vermelho 

duplo. Confeccionar 1 calça com veludo vermelho forrada com manta acrílica, forro será feito 

de cetim vermelho. A barra da calça será feita com pele branca forrada com manta acrílica 15cm 

de largura com suspensório em elástico. Confeccionar 1 casaco com corte 3/4 que chegará até 

a altura do joelho, confeccionado em veludo vermelho, o acabamento das bordas será feito com 

pele branca forrada com manta acrílica com 15cm de largura que será forrado com manta 

acrílica de fibra e o forro de cetim vermelho. No acabamento das mangas e das laterais do casaco 

e da calça serão aplicadas rendas douradas por toda a sua extensão. Confeccionar 01 touca de 

veludo vermelho forrada com cetim vermelho, aplicação de um pompom de pele branca na 

ponta da touca que será feita pele branca forrada com manta acrílica com 15 cm de largura. 

Aquisição de 01 par de botas pretas de cano longo com fivelas douradas. Confecção de 02 pares 

de luvas brancas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3.64 60 FIGURIN0S/UNIFORMES PARA EMPURRADORES 

Deverão ser confeccionadas 60 blusas a partir de um tecido com impressão digital em padrão 

estilo crochê natalino (arte será disponibilizada pela direção artística). A touca deverá ser feita 

do mesmo tecido. Serão confeccionadas 60 calças elastano com corte de alfaiataria. Aquisição 

de 60 pares par de botas estilo coturno na cor preta. 

   
 

 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Disponibilizar local e estrutura física seguros e adequados para acondicionamento dos 
elementos produzidos e entregues pela contratada; 

4.2. Disponibilizar o acervo de figurinos, adereços, puppets e muppets para 
reaproveitamento total ou parcial na produção dos itens deste memorial descritivo, 
mediante aprovação e orientação da direção artística do espetáculo; 

4.3. 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; 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Realizar reuniões com a direção artística antes do início dos trabalhos e sempre que 
solicitado, para perfeito entendimento das performances artísticas e coreográficas do 
espetáculo, promovendo eventuais ajustes técnicos e artísticos necessários e 
garantindo a funcionabilidade técnica e o resultado artístico dos elementos produzidos; 

5.2. Disponibilizar no mínimo 2 (dois) profissionais para acompanhamento e orientação de 
camareiras e equipe de produção sobre cuidados e manuseio dos figurinos, adereços, 
puppets e muppets, além de responsabilizar-se pela rápida realização de qualquer 
manutenção emergencial durante os dois ensaios gerais previstos na programação, 
ensaio aberto à comunidade e nas 23 apresentações do espetáculo; 

5.3. Efetuar a formalização dos contratos com os profissionais integrantes da equipe de 
produção artística de figurinos, adereços, puppets e muppets; 



 
 

5.4. Responsabilizar-se pela substituição de equipe de produção artística dos itens deste 
memorial descritivo em caso de faltas ou impedimentos.  

5.5. Colaborar com a equipe de produção nas orientações para o perfeito gerenciamento, 
cuidados e acondicionamento dos elementos produzidos; 

5.6. Realizar as medidas de elenco e provas de figurino conforme cronograma elaborado 
em conjunto com a direção de produção; 

5.7. Responsabilizar-se por qualquer manutenção ou substituição necessária nos itens 
produzidos, durante toda a temporada de apresentações, a fim de garantir a qualidade 
estética de todas as apresentações; 

5.8. Disponibilizar à direção artística e direção coreográfica uma peça piloto de cada 
elemento deste memorial descritivo até a data limite informada no item 7 para teste 
das performances artísticas, acatando as orientações de eventuais ajustes propostos; 

5.9. Disponibilizar os figurinos para ensaios gerais, devendo os mesmos estarem totalmente 
finalizados até a data limite informada no item 7; 

5.10. A lavagem dos figurinos, transporte e entrega dos mesmos no local do 
espetáculo são de responsabilidade da contratada. Responsabilizar-se pela realização 
de até 05 (cinco) lavagens por figurino que deverão ser realizadas por sua equipe 
técnica responsável pela confecção dos mesmos, durante todo o período de 
apresentações e, obrigatoriamente, 01 (uma) lavagem ao final do evento para 
devolução do material à contratante;  

5.10.1.1. A necessidade e periodicidade do serviço de lavagem de figurinos 
deverá ser apontado pela sua direção de produção, não ultrapassando o 
limite estabelecido no item anterior; 

5.11. Contratar equipe de produção artística em número suficiente para a realização 
dos serviços deste memorial descritivo; 

5.11.1. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção aos profissionais por ela 
contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, incluindo 
salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e 
quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Projeto Básico, sendo inclusive vedada denunciação a lide e 
chamamento ao processo; 

5.11.2. A forma de contratação da equipe para a realização deste serviço é de 
responsabilidade e escolha da contratada. 

5.12. 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 elementos que os provocaram; 

5.13. Prestar treinamento a sua equipe quanto a estrutura física do evento, 
localização dos banheiros, pontos de acesso, postos de informações, pontos de entrada 
e saída e demais assuntos pertinentes aos serviços contratados, com a presença da 
direção artística e fiscal do contrato; 

 
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1. A empresa poderá realizar visita técnica mediante agendamento prévio com a 
Gramadotur para conhecimento do acervo existente que poderá ser reaproveitado 
total ou parcialmente na produção dos itens deste edital, mediante orientação e 
aprovação da direção artística; 



 
 

6.2. A Contratada estará sob supervisão da Gramadotur e direção artística, devendo a estas 
se reportar para parecer de aprovação, realizando as adequações necessárias 
solicitadas, sem quaisquer ônus adicionais. Qualquer alteração deve ser documentada 
e autorizada via fiscal de contrato. 

 
7. ETAPAS DO SERVIÇO 

7.1. Medidas e provas de figurino 20/08/2022 à 20/09/2022 
7.2. Entrega de peças piloto: 10/09/2022 
7.3. Entrega de todas as peças finalizadas para ensaios gerais: 10/10/2022 
7.4. Ensaios gerais: de 10/10/2022 à 24/10/2022 
7.5. Ensaio aberto para a comunidade: 25/10/2022 
7.6. Período de apresentações: 23/10/2022 à 15/01/2023 
7.7. Período do evento: 27/10/2022 à 29/01/2023 
7.8. Estreia oficial: 30/10/2022 
7.9. Pós-produção (lavagem final e acondicionamento): 16/01/2023 à 31/01/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

 
1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa habilitada para a prestação de serviços de produção e 
manutenção de carros alegóricos e elementos de composição, iluminação cenográfica 
e locação, instalação e operação de máquinas de neve para o espetáculo Grande Desfile 
– Uma Noite de Natal, integrante da programação do 37º Natal Luz de Gramado que 
acontecerá de 27 de Outubro de 2022 à 29 de Janeiro de 2023 em estrutura móvel 
instalada junto ao complexo de eventos ExpoGramado, na cidade de Gramado/RS, 
conforme serviços detalhados neste memorial descritivo. 
 

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

principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal Luz de Gramado, que neste 
ano realizará sua 37ª edição. Entre os maiores e mais tradicionais espetáculos do 
evento, destaca-se o Grande Desfile de Natal, realizado anualmente e já consagrado 
por ter atraído público expressivo em suas diversas edições. Para a perfeita realização 
do espetáculo “Grande Desfile – Uma Noite de Natal”, faz-se necessária a contratação 
de empresa especializada para a produção e manutenção de carros alegóricos e 
elementos de composição, iluminação cenográfica e locação, instalação e operação de 
máquinas de neve para o espetáculo, conforme especificado no presente memorial 
descritivo. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. ALA “A BELEZA DO NATAL” 
3.1.1.  01 CARRO ALEGÓRICO “GRANDE LOJA DE NATAL” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 



 
 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 001 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 002 

 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 003 



 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 004 

 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 005 
 



 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 006 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 007 



 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 008 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 009 



 
 

 
Carro Grande Loja de Natal – Vista 010 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Estrutura de 5,1m x 9,92m x 0,9m existente no acervo da contratante, 

que deverá passar por completa revisão e eventual reforço de suas estruturas metálicas, 

recuperação ou restauração de piso e revestimentos laterais, revisão e substituição de rodízios 

metálicos por novos ou recapeamento PU dos rodízios existentes. Os rodízios deverão ser 

condizentes com o peso total do elemento cenográfico, garantindo a perfeita dirigibilidade do 

elemento na pista do desfile e entornos utilizados para concentração e dispersão do espetáculo. 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Arco curvo em X nas dimensões apresentadas no desenho técnico, 

confeccionado em estrutura metálica tubular com revestimento em EPS recorte com camada de 

fibra de vidro e texturização com arte final amadeirada conforme imagens ilustrativas; 2) Duas 

placas com as escritas “Grande Loja de Natal” em EPS recorte com camada de fibra de vidro e 

texturização com arte final amadeirada e letras nas cores propostas na imagem ilustrativa; 3) 

Seis módulos de guarda corpo cenográfico confeccionados em estrutura metálica tubular com 

travamento em ferro maciço com aplicações em MDF recorte laser 10mm com arte final 

imitando serralheria artística ouro velho (vetores de corte serão disponibilizados pela direção 

de cenografia). Este elemento deverá oferecer resistência e segurança para a circulação do 

elenco nas extremidades do carro; 4) Seis postes confeccionados em estrutura metálica nas 

dimensões e estética propostas na imagem ilustrativa e no desenho técnico, com arte final ouro 

velho; 5) Revestimento das laterais da base em tecido com impressão digital imitando asfalto 

com suas marcações; (arte será disponibilizada pela direção de cenografia); 6) Duas colunas 

estruturadas em ferro tubular que deverão sustentar os arcos curvos em X, com revestimento 

em EPS recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final amadeirada 

conforme imagens ilustrativas. Prever reforço estrutural anti flexão para estes dois elementos 

para perfeita sustentação dos arcos em X; 7) Duas portas giratórias com eixo central em 



 
 
estrutura metálica tubular que também servirá de apoio para as extremidades opostas dos arcos 

em X. Prever reforço estrutural anti flexão para estes dois elementos centrais para perfeita 

sustentação dos arcos em X. A partir deste eixo estrutural, deverá ser aplicada estrutura 

metálica giratória de quatro faces com aplicações cenográficas de EPS recorte com camada de 

fibra de vidro e texturização com arte final amadeirada. As faces deverão ser vazadas conforme 

desenhos técnicos com aplicação de acrílico transparente 2mm representando os vidros das 

portas. A finalização cenográfica deste módulo se dará por um cilindro nas dimensões e estética 

apresentadas no desenho técnico amparados por duas meias colunas integradas à cada cilindro, 

confeccionado em EPS recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final 

amadeirada conforme imagem ilustrativa; 8) Primeiro módulo de sobrepiso sobreposto fazendo 

o contorno da estrutura da loja com cantos arredondados nos pontos de instalação das portas 

giratórias e beirais curvos nas 4 faces da loja. O sobrepiso deverá ser confeccionado com 

barroteamento em marcenaria com revestimento em MDF ultra 15mm com acabamento em 

piso vinílico emborrachado textura amadeirada (mediante aprovação da direção artística). Os 

beirais curvos deverão ser confeccionados em EPS recorte com camada de fibra de vidro e 

texturização com arte final amadeirada; 9) Segundo módulo de sobrepiso central também 

deverá ser confeccionado com barroteamento em marcenaria com revestimento em MDF ultra 

15mm com acabamento em piso vinílio emborrachado 2mm textura amadeirada (mediante 

aprovação da direção artística); 10) O piso de entorno da base, entre as faces da loja e as bordas 

do carro deverão imitar uma calçada de passeio público, mediante aplicação de arte final 

específica diretamente sobre o piso de MDF do carro, conforme imagem ilustrativa; 11) Quatro 

vitrines estruturadas em ferro tubular com revestimento em EPS recorte com camada de fibra 

de vidro com texturização e arte final amadeirada nas dimensões propostas no desenho técnico. 

Nos vãos superiores das vitrines deverão ser aplicados recortes em acrílico transparente 2mm; 

12) Uma base expositora central em formato de estrela de 8 pontas nas dimensões propostas 

no desenho técnico, confeccionada em EPS recorte com camada de fibra de vidro com 

texturização e arte final amaderiada; 13) Cinco expositores de decorações natalinas com eixo 

em estrutura metálica que deverá partir da base (chassi) sustentando 2 bandejas circulares onde 

serão dispostos os produtos de decoração da loja. O eixo central e as bandejas deverão ser 

confeccionados em EPS recorte com armação metálica, camada de fibra de vidro com 

texturização e arte final amadeirada; 14) Quatro conjuntos de árvores verdes, cada um deles 

compostos por um elemento de 1m de altura, um elemento de 1,2m de altura e um elemento 

de 1,4m de altura esculpidos em EPS com camada de fibra de vidro e texturização com arte final 

na cor verde conforme imagem ilustrativa; 15) Para preenchimento de uma das torres de 

decorações, confecção de 6 sinos de 45cm, 6 sinos de 40cm e 6 sinos de 35cm com laços e folhas 

de natal esculpidos em EPS com camada de fibra de vidro com acabamento porcelana e arte 

final conforme imagem ilustrativa; 16) Para preenchimento de uma das torres de decorações, 

confecção de 6 vasinhos com pihas de 45cm, 6 vasinhos com pinhas de 40cm e 6 vasinhos com 

pinhas de 35cm esculpidos em EPS com camada de fibra de vidro com acabamento porcelana 

nos vasos e textura madeira nas pinhas com arte final conforme imagem ilustrativa; 17) Para 

preenchimento de uma das torres de decorações, confecção ou aquisição de 60 ramos de 

azevinho de 1m com folhas artificiais e bolinhas vermelhas conforme imagem de referência; 18) 

Para preenchimento de uma das torres de decorações, confecção de 6 vasos dourados de 

poinsétias de 45cm, 6 vasos dourados de poinsétias de 40cm e 6 vasos dourados de poinsétias 



 
 
de 35cm com folhas verdes e flores vermelhas em tecido com arte final conforme imagem 

ilustrativa; 

Decoração: Aquisição e montagem de 60m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas bordôs, verde musgo e ouro velho de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

28 lâmpadas LED filamento vintage globo rosca E27 âmbar 4w 220v para arcos do carro 

16 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

06 lâmpadas LED bolinha 2700k rosca E27 3w 220v para postes do entorno do carro 

08 kits spot dicroica led embutido direcionável redondo preto + dicróica 5w 220v para portas 

giratórias da loja 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

100m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 



 
 
 

 

 

 

 

Imagens detalhamento técnico 
  
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

3.1.2.  01 CARRO “ÁRVORE MÁGICA DE NATAL” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 



 
 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 001 

 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 002 

 



 
 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 003 

 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 004 
 



 
 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 005 

 

 
Carro Árvore Màgica – Vista 006 
 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) com dimensões de 5,1m de largura x 

7,1m de comprimento em estrutura metálica tubular com rodízios dimensionados para o peso 

total do elemento cenográfico com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e revestimento 

lateral em MDF ultra 6mm; 



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Forração das faces laterais da base em tecido com impressão digital 

(arte fornecida pela direção de cenografia); 2) Aplicação de molduras de acabamento em todas 

as faces da base com contorno amadeirado e centro vazado evidenciando o tecido aplicado. As 

molduras deverão ser confeccionadas em MDF ultra recorte laser com bordas arredondadas em 

marcenaria artística com texturização e arte final amadeirada conforme imagem ilustrativa; 3) 

Molduras complementares estilo rodapé contornando toda a borda superior e inferior da base 

confeccionadas em EPS recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final 

amadeirada conforme imagem ilustrativa (vetor desta moldura será disponibilizado pela direção 

de cenografia); 4) Revestimento superior da base em piso vinílico emborrachado 2mm com 

textura amadeirada (a textura e cor do material deverá ser aprovada pela direção de cenografia); 

5) Dois baús sem tampa nas dimensões propostas no desenho técnico que deverão ser 

confeccionadas em marcenaria com aplicações de puxadores metálicos nas laterais e arte final 

amadeirada conforme imagem ilustrativa; 6) Duas tesouras cenográficas gigantes 

confeccionadas em MDF 10mm com sobreposição de MDF 15mm na empunhadura, com quinas 

arredondadas por lixação e arte final ouro velho conforme imagem ilustrativa; 7) Dois carretéis 

de linha gigantes nas dimensões propostas no desenho técnico, esculpidos em EPS com camada 

de fibra de vidro e texturização e arte final amadeirada com aplicação de 5m de corda de sisal 

de 10mm enroladas em cada elemento; 8) Aquisição/confecção de 30 bolas de natal de 25cm 

de diâmetro e 30 bolas de natal de 30cm de diâmetro para preenchimento dos baús de 

decoração da árvore com arte final vermelho e dourado, conforme imagem ilustrativa; 9) 

Guarda corpo em toda a extremidade da base confeccionada em estrutura metálica tubular com 

travamento em ferro maciço com aplicações em MDF ultra 10mm recorte com arte final ouro 

velho imitando serralheria artística (os vetores de corte deste elemento serão disponibilizados 

pela direção de cenografia); 10) Estrutura cônica da árvore central deverá ser confeccionada em 

ferro tubular com eixo superior de onde partirão 12 hastes metálicas decoradas com festões 

30cm de diâmetro e bolas natalinas conforme composição detalhada no desenho técnico. Estas 

hastes deverão pivotar do eixo superior ao serem puxadas em sua base pelos personagens do 

carro fazendo com que as mesmas sejam projetadas simultaneamente para fora da estrutura 

cônica evidenciando a decoração. A base cônica fixa deverá receber tiras verticais de festão 

natalino 30cm intercaladas com as hastes móveis a fim de esconde-las no seu interior quando 

recolhidas internamente. Prever trilho ou corrediça para deslizamento da base das hastes que 

serão puxadas manualmente pelos personagens; 11) Quantidade de bolas para composição das 

hastes decoradas da árvore: 12 bolas de 10cm, 24 bolas de 15cm, 36 bolas de 20cm, 36 bolas de 

25cm, 24 bolas de 30cm e 12 bolas de 40cm; 12) Uma estrela tridimensional de 8 pontas com 

sua forma espelhada em 90º para decoração do topo da árvore nas dimensões apresentadas no 

desenho técnico, confeccionada em PS semitranslúcido com arte final ouro velho. Este elemento 

deverá permitir a passagem da luz para que a estrela se acenda durante o percurso na pista do 

desfile; 

Decoração: Aquisição e montagem de 20m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas bordô, verde musgo e ouro velho, de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 



 
 

 

 

Iluminação: 

12 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

48 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar 8 funções 6w 220v para iluminação 

dos festões decorados do carro 

36 lâmpadas strobo flash amarelo fixação tartaruga 3,5w 220v 

8 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

4 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

80m cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.3  01 CARRO “CALENDÁRIO DO ADVENTO” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Calendário do Advento – Vista 001 

 

 
Carro Calendário do Advento – Vista 002 
 



 
 

 
Carro Calendário do Advento – Vista 003 

 

 
Carro Calendário do Advento – Vista 004 
 



 
 

 
Carro Calendário do Advento – Vista 005 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) oitavado com dimensões de 4,97m de 

largura x 4,97m de comprimento x 70cm de altura em estrutura metálica tubular com rodízios 

dimensionados para o peso total do elemento cenográfico com revestimento do piso em MDF 

ultra 15mm e revestimento lateral em MDF ultra 6mm; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Revestimento de toda a lateral da base em tecido jacquard em tons de 

vermelho escuro (padrão deverá ser aprovado pela direção de cenografia); 2) Moldura estilo 

rodapé em todo o contorno superior e inferior da base, confeccionada em EPS recorte com 

camada de fibra com texturização e arte final ouro envelhecido (vetor para corte das molduras 

será disponibilizado pela direção de cenografia); 3) Arabescos em EPS recorte com bordas 

arredondadas por lixação com camada de fibra e texturização com arte final ouro envelhecido; 

4) Caixa oitavada “calendário do advento” estruturado em ferro tubular com revestimento em 

MDF ultra 6mm com 5 gavetas superiores fixas e 1 gaveta gigante móvel com fundo falso em 4 

das faces. As gavetas móveis deverão ter apenas o espelho frontal e as faces laterais 

estruturadas em trilhos ou corrediças para serem empurradas pelos personagens que estarão 

em seu interior e mostrarão mensagens para o público. Este elemento móvel deverá ser 

confeccionado em MDF ultra 15mm para maior resistência à esta operação e se repetirá no 

decorrer do espetáculo; 5) Revestimento dos espelhos das gavetas fixas e móveis das 4 faces do 

calendário com tecido com impressão digital contendo os números do mês (arte disponibilizada 

pela direção de cenografia); 6) Aplicação de bordas arredondadas em marcenaria no contorno 

das gavetas conforme imagem ilustrativa; 7) Moldura estilo rodapé em todo o contorno superior 

e inferior do calendário, confeccionada em EPS recorte com camada de fibra com texturização 

e arte final ouro envelhecido (vetor para corte da moldura será disponibilizado pela direção de 

cenografia); 8) Revestimento dos vãos triangulares entre as faces com gavetas com tecido 



 
 
jacquard em tons de vermelho escuro (padrão deverá ser aprovado pela direção de cenografia); 

9) Placa vazada com vetor de galhos de árvore em MDF ultra 10mm com arte final ouro 

envelhecido (vetor para corte laser será disponibilizado pela direção de cenografia); 10) Oito 

renas com dimensões apresentadas no desenho técnico,  confeccionadas a partir de escultura 

em EPS com camada de fibra e texturização com arte final imitando a pelagem e peitoral 

imitando couro conforme imagem ilustrativa; 11) Quatro árvores 0,74m, 4 árvores 1,02m e 1 

árvore 1,52m em MDF ultra recorte laser com arte final ouro velho conforme imagem ilustrativa; 

12) Revestimento da face superior (teto) do calendário em tecido jacquard em tons de vermelho 

escuro (padrão deverá ser aprovado pela direção de cenografia); 

Decoração: Aquisição e montagem de 20m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas bordô, verde musgo e ouro velho, de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação:  

16 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

8 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v para renas 

4 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v para mdf 

vazados 

10 kits spot dicroica led embutido direcionável redondo preto + dicróica 5w 220v para árvores 

teto carro 

12 lâmpadas strobo flash verde fixação tartaruga 3,5w 220v para gavetas dos gnomos 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 



 
 
Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

80m cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2. ALA “AS DELÍCIAS DO NATAL” 
3.2.1. 01 CARRO ALEGÓRICO “CONFEITARIA DE NATAL” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 001 

 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 002 

 



 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 003 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 004 

 



 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 005 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 007 

 



 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 008 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 009 

 



 
 

 
Carro Confeitaria de Natal – Vista 010 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Estrutura de 5,2m x 9,85m x 1,25m existente no acervo da contratante, 

que deverá passar por completa revisão e eventual reforço de suas estruturas metálicas, 

recuperação ou restauração de piso e revestimentos laterais, revisão e substituição de rodízios 

metálicos por novos ou recapeamento PU dos rodízios existentes. Os rodízios deverão ser 

condizentes com o peso total do elemento cenográfico, garantindo a perfeita dirigibilidade do 

elemento na pista do desfile e entornos utilizados para concentração e dispersão do espetáculo. 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Revestimento de todas as laterais da base com carpete bordô 3mm; 2) 

Revestimento de todo o piso do carro com carpete verde oliva escuro 3mm; 3) 48 pirulitos 

grandes e 48 pirulitos pequenos confeccionados em EPS recorte com escultura dos entalhes dos 

espirais e cabo em tubo PCV 25mm com arte final espiral colorido e cabos amadeirados 

conforme imagem ilustrativa; 4) 51 doces espirais coloridos grandes e 52 doces espirais 

coloridos pequenos confeccionados a partir de escultura e EPS com camada de fibra de vidro 

com texturização e pintura colorida conforme imagem ilustrativa; 5) 51 doces cupcake 

confeccionados em escultura EPS com camada de fibra de vidro com texturização e arte final 

conforme imagem ilustrativa; 6) Seis nuvens coloridas mas dimensões informadas no projeto 

técnico, confeccionadas em fibra siliconizada estruturada em arame com iluminação intenra. 7) 

Seis espirais “chuva doce” confeccionados a partir de estrutura espiral com revestimento em 

EPS esculpido e fibrado com texturização e arte final mesclado vermelho e granco. 8) Quatro 

bolos de 4 andares + ponteira confeccionado em EPS recorte com amada de fibra e texturização 

e pintura nas cores indicadas no projeto técnico; 8) Dois bolos de 1 camada com apliações de 

enfeites natalinos, confeccionados em EPS recorte com camada de fibra e texturização e arte 

final nas cores indicadas na imagem ilustrativa; 9) Três bolos de 3 andar com aplicações de 

enfeites natalinos + ponteira confeccionado em EPS recorte com camada de fibra e texturização 



 
 
e arte final nas cores indicadas na imagem ilustrativa; 10) Dois bolos de 1 camada com apliações 

de enfeites natalinos, confeccionados em EPS recorte com camada de fibra e texturização e arte 

final nas cores indicadas na imagem ilustrativa. 11) Quinze cupcakes conforme imagens do 

detalhamento técnico confeccionadas em EPS esculpido com camada de fibra e texturização 

com arte final nas cores propostas no projeto, sendo 4 peças com glacê branco, 5 peças com 

glacê vermelho e 6 peças com glacê verde; 12) Moldura estilo rodapé no contorno de todos os 

degraus superiores do carro confeccionado em EPS recorte com camada de fibra com 

texturização e arte final amadeirada (vetor para corte desta moldura será disponibilizada pela 

direção de cenografia); 13) Confecção ou aquisição de 3 mesinhas para tortas da frente do carro 

confeccionadas em madeira maciça com pés torneados e arte final amadeirada; 

Decoração: Aquisição e montagem de 30m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas bordô, verde oliva e marrom, de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz vermelha estático 6w 220v para iluminação 

dos festões decorados do carro 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz verde estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

6 cordões com 21 módulos de 3 LEDs 0,7w rgbw mapeado para interior das nuvens 



 
 
1 controladora PixelBox Artnet para led mapeado para programação módulos LED das nuvens 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

100m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

3.2.2.  01 CARRO ALEGÓRICO “VILAREJO DOS DOCES” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Vilarejo dos Doces – Vista 001 

 



 
 

 
Carro Vilarejo dos Doces – Vista 002 
 

 
Carro Vilarejo dos Doces – Vista 003 

 



 
 

 
Carro Vilarejo dos Doces – Vista 004 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) quadrado com dimensões de 5m de 

largura x 5m de comprimento x 80cm de altura em estrutura metálica tubular com rodízios 

dimensionados para o peso total do elemento cenográfico com revestimento do piso em MDF 

ultra 15mm e revestimento lateral em MDF ultra 6mm; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Uma casinha de biscoitos nas dimensões propostas no desenho técnico 

estruturada em armação metálica de ferro tubular simples para fixação das modulações do 

revestimento em EPS esculpido com camada de fibra de vidro com texturização e arte final 

imitando biscoito conforme imagem ilustrativa; 2) Chão de glacê escorrido partindo das 

extremidades da casinha até as bordas da base do carro, confeccionado em EPS esculpido com 

espessa camada de fibra de vidro para resistência ao fluxo de personagens com texturização e 

arte final na cor creme conforme imagem ilustrativa; 3) Cerquinha de biscoitos em toda a borda 

da base do carro, confeccionada a partir de hastes verticais de sustentação em ferro tubular 

com revestimento em EPS recorte com arredondamentos, entalhes e lixações promovendo o 

aspecto dos veios de madeira com camada de fibra de vidro, texturização e arte final imitando 

biscoito conforme imagem ilustrativa; 4) 24 pares de bengalas listradas cruzadas sobrepostas à 

cerquinha de biscoitos, confeccionadas em EPS esculpido com camada de fibra de vidro e 

texturização com arte final listrada conforme imagem ilustrativa; 5) Glacê derretido no 

lambrequim do telhado e nas testeiras das janelas e portas da casinha, confeccionados em EPS 

esculpido com camada de fibra de vidro, texturização e arte final na cor creme, conforme 

imagem ilustrativa; 6) Palanques cenográficos de estruturação da casinha em relevo tradicional 

de arquitetura alemã, confeccionados em EPS recorte com leves entalhes e lixações conferindo 

às faces o aspecto de madeira com finalização em fibra de vidro, texturização e arte final listrada 

de vermelho e creme conforme imagem ilustrativa; 7) Telhadinho lateral da casa com barrotes 

estilo mão francesa e telhado de glacê escorrido confeccionado em EPS esculpido com camada 



 
 
de fibra de vidro, texturização e arte final cor creme conforme imagem ilustrativa; 8) Escadinha 

frontal da casa confeccionada em EPS esculpido e fibrado com texturização e arte final textura 

biscoito; 9) Um boneco de neve confeccionado em EPS esculpido e fibrado com texturização e 

arte final conforme imagem ilustrativa; 9) Uma árvore de biscoito com detalhes frontais 

imitando glacê nas dimensões propostas no desenho técnico, confeccionada em EPS esculpido 

e fibrado com texturização e arte final conforme imagem ilustrativa; 10) Uma janelinha frontal 

da casinha nas dimensões propostas no projeto técnico, confeccionada em EPS recorte com 

acabamentos e lixações para arredondamento de bordas com acabamento em fibra de vidro 

com texturização e arte final imitando biscoito; 11) Dois biscoitos de gengibre nas dimensões 

propostas no desenho técnico confeccionados em EPS esculpido e fibrado com texturização e 

arte final imitando biscoito; 12) Quatro janelinhas nas dimensões propostas no desenho técnico, 

confeccionadas em EPS escupido e fibrado com texturização e arte final imitando biscoito com 

detalhe em glacê escorrido nas testeiras; 13) Uma janelinha formato capelinha nas dimensões 

propostas no projeto técnico, confeccionada em EPS esculpido e fibrado com texturização e arte 

final imitando biscoito; 14) Uma estrela de biscoito na cumeeira da casinha, nas dimensões 

propostas no projeto técnico, confeccionada em EPS recorte com acabamento em fibra de vidro 

com texturização e arte final imitando biscoito decorado; 15) Vinte biscoitinhos formato casinha 

e dezesseis biscoitos formato bengala nas dimensões propostas no projeto técnico, para 

ornamentação do telhado da casinha, confeccionados em EPS recorte com texturização e arte 

final imitando biscoito natalino decorado; 

Iluminação: 

10 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação das 

cerquinhas e lambrequim da casa 

10 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz vermelha estático 6w 220v para iluminação 

das cerquinhas e lambrequim da casa 

10 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz verde estático 6w 220v para iluminação das 

cerquinhas e lambrequim da casa 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

80m cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 



 
 
 

Imagens detalhamento técnico 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

3.2.3.  01 CARRO ALEGÓRICO “PANETONE” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 001 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 002 

 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 003 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 004 

 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 005 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Panetones – Vista 006 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) redondo com dimensões de 5,5m de 

diâmetro em sua base x 4,95m de diâmetro na face superior x 50cm de altura em estrutura 

metálica tubular com rodízios dimensionados para o peso total do elemento cenográfico com 

revestimento do piso em MDF ultra 15mm e revestimento lateral em tecido de algodão cru com 

arte final de todo o elemento em amarelo mostarda (o tom de amarelo para arte final geral do 

carro será orientado e aprovado pela direção de cenografia para perfeito equilíbrio e adaptação 

as diferentes superfícies). Escada frontal para fluxo de acesso dos personagens ao carro durante 

a apresentação, nas dimensões e modulação propostos no desenho técnico; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Conjunto de aplicações sobrepostas à base nos formatos e dimensões 

propostos no desenho técnico, confeccionados em EPS esculpido e fibrado com texturização e 

arte final amarelo mostarda (o tom de amarelo para arte final geral do carro será orientado e 

aprovado pela direção de cenografia para perfeito equilíbrio e adaptação as diferentes 

superfícies); 2) Arco em formato de alça de cesta nas dimensões propostas no desenho técnico, 

estruturado em ferro tubular fixado à estrutura metálica da base (chassi) com revestimento em 

EPS recorte com camada de fibra de vidro, texturização e arte final amarelo mostarda (o tom de 

amarelo para arte final geral do carro será orientado e aprovado pela direção de cenografia para 

perfeito equilíbrio e adaptação as diferentes superfícies); 3) Uma escultura de panetone gigante 

com uma fatia cortada confeccionada em EPS esculpido e fibrado com texturização e arte final 

realista de massa de panetone. Este elemento deverá ter primorosa arte final conferindo ao 

elemento absoluto realismo nos detalhes de textura, coloração, micro pigmentações e 

sombreamentos artísticos; 4) 36 Caixas de panetone nas dimensões propostas no desenho 

técnico confeccionadas em MDF ultra com adesivo vinil impressão digital (arte será 

disponibilizada pela direção de cenografia); 5) Duas árvores natalinas de 1,65m de altura, 2 



 
 
árvores natalinas de 1,5m de altura e 2 árvores natalinas de 1,3m de altura decoradas com bolas 

douradas de 8 à 12cm de diâmetro conforme imagem ilustrativa; 

Decoração: Aquisição e montagem de 30m lineares de festão natalino 30cm de diâmetro 

decorado com bolas douraras, bronze e ouro velho, de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

36 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

18 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar 8 funções 6w 220v para iluminação 

das árvores do carro 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

24 lâmpadas strobo flash amarelo fixação tartaruga 3,5w 220v para caules das árvores 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

80m cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 



 
 
 

 

Imagens detalhamento técnico 
 

 



 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3. ALA “OS PRESENTES DE NATAL” 
3.3.1.  03 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO “CAVALINHOS DE MADEIRA” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Cavalinhos (elementos do acervo da contratante) 

 
Restauração e repaginação de arte final: Elementos existentes no acervo da contratante que 

deverão passar por completa revisão e restauração de suas estrutural de suas bases metálicas, 

rodízios, arabescos laterais, revestimentos de fibra siliconizada e tecidos, bem como da 

superfície geral do elemento cenográfico, a fim de garantir perfeita sua estabilidade e 

dirigibilidade. Após a completa revisão e restauração estrutural, o elemento deverá receber 

nova arte final imitando madeira e os adereços do cavalinho deverão receber pintura em tons 

de bordô, verde e dourado envelhecidos (os tons das cores dos adereços e a textura amadeirada 

da repaginação cenográfica serão orientadas e deverão passar por aprovação da direção de 

cenografia); 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.3.2.  01 ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO “CACHORRO DE MADEIRA ELÁSTICO” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Cachorro de madeira elástico – Vista 1 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base estrutural redonda nas dimensões propostas 

no desenho técnico, com estrutura em ferro tubular com rodízios dimensionados para o peso 

total do elemento cenográfico, com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e laterais em 

MDF ultra 6mm com sobreposição total de piso e laterais em jacquard em tons de marrom 

(padrão deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia); 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Um cachorro de madeira nas dimensões e forma propostos na imagem 

ilustrativa e desenho técnico, que deverá ser confeccionado em EPS esculpido com camada de 

fibra de vidro e tratamento de superfície para o recebimento de arte final com textura 

amadeirada; 

Decoração: Aquisição e montagem de 12m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas douradas e marrons, de acordo com o padrão estético e volumétrico da 

referência para ornamentação do elemento cenográfico; 



 
 

 

 

Iluminação: 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

4 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 300w 

1 bateria automotiva 12v 45ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

15m cabo PP flexível 2x1,5mm 

10 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 



 
 

 
 

3.3.3.  01 ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO “ELEFANTE EQUILIBRISTA” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Elefante de madeira – Vista 1 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base estrutural redonda nas dimensões propostas 

no desenho técnico, com estrutura em ferro tubular com rodízios dimensionados para o peso 

total do elemento cenográfico, com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e laterais em 

MDF ultra 6mm, com sobreposição total de piso e laterais em jacquard em tons dourados 

(padrão deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia);  



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Um elefante equilibrista sobre uma bola de Natal, nas dimensões e 

forma propostos na imagem ilustrativa e desenho técnico, que deverá ser confeccionado em 

EPS esculpido com camada de fibra de vidro e tratamento de superfície para o recebimento de 

arte final ultrarrealista com aplicação de pele bordô nas suas costas e bola de Natal com 

aplicações de elementos natalinos em relevo. Arte final em vermelho escuro com elementos 

natalinos em relevo em ouro metálico. Todas as cores e padrões de arte final deverão passar 

pela avaliação e aprovação da direção de cenografia; 

Decoração: Aquisição e montagem de 12m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas vermelhas e douradas, de acordo com o padrão estético e volumétrico da 

referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 
 
8 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

4 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 300w 

1 bateria automotiva 12v 45ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

15m cabo PP flexível 2x1,5mm 

10 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 



 
 
 
 
Imagens detalhamento técnico 
 

 

 



 
 

 
 

3.3.4.  01 ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO “PATO DE MADEIRA À CORDA” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Pato de madeira á corda – Vista 1 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base estrutural redonda nas dimensões propostas 

no desenho técnico, com estrutura em ferro tubular com rodízios dimensionados para o peso 

total do elemento cenográfico, com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e laterais em 

MDF ultra 6mm, com sobreposição total de piso e laterais em jacquard em tons de vermelho 

(padrão deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia);  



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Um pato de madeira à corda, nas dimensões e forma propostos na 

imagem ilustrativa e desenho técnico, que deverá ser confeccionado em EPS esculpido com 

camada de fibra de vidro e tratamento de superfície para o recebimento de arte final 

amadeirada com coloração desgastada, conforme imagem ilustrativa. Arte final das roupas, bico 

e corda em nas cores vermelho, preto, amarelo escuro e dourado. Todas as cores e padrões de 

texturas e arte final deverão passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia; 

Decoração: Aquisição e montagem de 12m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas vermelhas e douradas, de acordo com o padrão estético e volumétrico da 

referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

4 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 300w 

1 bateria automotiva 12v 45ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

15m cabo PP flexível 2x1,5mm 

10 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 



 
 
Imagens detalhamento técnico 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

3.3.5.  01 ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO “ROBOZINHO DE MADEIRA” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Robozinho de madeira – Vista 1 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base estrutural redonda nas dimensões propostas 

no desenho técnico, com estrutura em ferro tubular com rodízios dimensionados para o peso 

total do elemento cenográfico, com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e laterais em 

MDF ultra 6mm, com sobreposição total de piso e laterais em jacquard em tons de bege (padrão 

deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia);  



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Um robô de madeira nas dimensões e forma propostos na imagem 

ilustrativa e desenho técnico, que deverá ser confeccionado em EPS esculpido com camada de 

fibra de vidro e tratamento de superfície para o recebimento de arte final amadeirada brilhante, 

conforme imagem ilustrativa. Arte final das anteninhas, olhos e botões na cor marrom escuro. 

Todas as cores e padrões de texturas e arte final deverão passar pela avaliação e aprovação da 

direção de cenografia; 

Decoração: Aquisição e montagem de 12m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas douradas e marrons de acordo com o padrão estético e volumétrico da 

referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

6 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

4 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 300w 

1 bateria automotiva 12v 45ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

15m cabo PP flexível 2x1,5mm 

10 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 



 
 
Imagens detalhamento técnico 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

3.3.6.  01 CARRO ALEGÓRICO “FÁBRICA DE PRESENTES” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 1 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 2 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 3 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 4 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 5 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 6 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 7 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 8 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 9 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 10 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 11 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 12 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 13 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 14 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 15 

 



 
 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 16 

 
Carro Fábrica de Presentes – Vista 17 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Estrutura de 5,96m de largura x 12,3m de comprimento x 0,86m de 

altura existente no acervo da contratante, que deverá passar por completa revisão e eventual 

reforço de suas estruturas metálicas, recuperação ou restauração de piso e revestimentos 

laterais, revisão e substituição de rodízios metálicos por novos ou recapeamento PU dos rodízios 

existentes. Os rodízios deverão ser condizentes com o peso total do elemento cenográfico, 

garantindo a perfeita dirigibilidade do elemento na pista do desfile e entornos utilizados para 

concentração e dispersão do espetáculo. 



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Sobrepiso complementar da área principal da fábrica de presentes com 

36cm de altura confeccionado em marcenaria com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e 

laterais perfeitamente integradas à face existente em MDF ultra 6mm; 2) Quatro colunas nas 

dimensões apresentadas no desenho técnico com estruturação em ferro tubular e revestimento 

em EPS recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final amadeirada com 

sombreamentos artísticos; 3) Conjunto testeira superior com estruturação em ferro tubular e 

revestimento em EPS recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final 

amadeirada com sombreamentos artísticos; 4) Guarda corpo cenográfico nas dimensões 

propostas no desenho técnico, composto por balaústres e corrimão confeccionados em EPS 

recorte com texturização e arte final amadeirada com sombreamentos artísticos; 5) 

Texturização e pintura de toda a lateral da base em tons de vermelho com sombreamentos 

envelhecidos de verde oliva (padrão deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de 

cenografia); 6) Moldura estilo rodapé cenográfico nas bordas superior e inferior de todo o carro, 

confeccionadas em EPS recorte com camada de fibra de vidro com texturização e arte final ouro 

velho (vetor de corte das molduras será disponibilizado pela direção de cenografia); 7) Pilha de 

caixas de presentes composta por 36 unidades nos tamanhos propostos no desenho técnico, 

confeccionadas a partir de estrutura metálica de ferro 3/8” com revestimento de 18 caixas em 

tecido jacquard em tons de vermelho e 18 caixas em tecido jacquard de tons verdes com laços 

de tecido ouro envelhecido estruturados com entretela; 8) Duas escadas nas dimensões e 

modulação propostas no desenho técnico, confeccionadas em marcenaria com corrimão e arte 

final amadeirada e sombreamentos artísticos, instaladas ao lado da pilha de presentes, devendo 

ser fixadas à estrutura metálica do carro oferecendo segurança para o acesso dos personagens; 

9) Seis tesouras gigantes nas dimensões propostas no desenho técnico, confeccionadas em MDF 

ultra 6mm com sobreposições em MDF ultra 10mm, com cantos arredondados por processo de 

lixação e arte final ouro velho; 10) Seis martelos gigantes nas dimensões propostas no desenho 

técnico, confeccionadas a partir de escultura em EPS com texturização e arte final ouro velho; 

11) Seis chaves de fenda gigantes nas dimensões propostas no desenho técnico, confeccionadas 

a partir de escultura em EPS com texturização e arte final ouro velho com cabos vermelhos e 

sombreamentos verde oliva; 12) Uma placa curva com a escrita “Fábrica de Presentes” nas 

dimensões propostas no desenho técnico, confeccionada em EPS recorte com sobreposição das 

letras em recorte EPS (fonte disponibilizada pela direção de cenografia) com texturização e arte 

final com borda amadeirada, fundo verde oliva e letras ouro velho; 13) Duas bancadas laterais 

do espaço principal da fábrica de presentes para disposição dos brinquedos, confeccionadas em 

EPS recorte com texturização e arte final amadeirada; 14) Uma bancada central do espaço 

principal da fábrica de presentes, confeccionada em EPS recorte com molduras estilo rodapé 

nas bordas superior e inferior (vetor disponibilizado pela direção de cenografia) com 

texturização e arte final amadeirada; 15) Revestimento de toda a base do carro com carpete 

verde musgo 3mm após perfeito reparo de todos os eventuais desníveis e imperfeições da base; 

16) Dois elementos cenográficos “engrenagens da fábrica” nas dimensões e modulação 

propostas no desenho técnico, confeccionado a partir de tripé de estrutura metálica tubular 

com revestimento em EPS com texturização e arte final ouro velho e aplicação de engrenagens 

em MDF ultra 6mm com sobreposições e duplagens no mesmo material com texturização e arte 

final ouro velho. A contratada deverá apresentar solução técnica para giro mecânico da 

engrenagem superior de cada um dos módulos com motores adequados à capacidade de 



 
 
energia do carro; 17) Doze brinquedos cenográficos gigantes nas dimensões propostas no 

desenho técnico, confeccionados a partir de escultura em EPS com texturizações específicas 

para cada elemento e arte final conforme imagens ilustrativas; 

Decoração: Aquisição e montagem de 80m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas verde musgo, marrom e ouro velho, de acordo com o padrão estético e 

volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

48 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação dos 

festões decorados do carro 

18 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

6 lâmpadas strobo flash verde fixação tartaruga 3,5w 220v para interior da pilha de presentes 

6 lâmpadas strobo flash vermelho fixação tartaruga 3,5w 220v para interior da pilha de 

presentes 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 1000w para alimentação dos motores de 

giro das engrenagens 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

1 bateria automotiva 12v 100ah independente para alimentação dos motores de giro das 

engrenagens 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga de 

cada sistema 



 
 
1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

120m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

3.3.7.  01 ALEGORIA “ESTEIRA DE PRESENTES” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Alegoria Esteira de Presentes – Vista 1 

 



 
 

 
Alegoria Esteira de Presentes – Vista 2 
 

 
Alegoria Esteira de Presentes – Vista 3 

 



 
 

 
Alegoria Esteira de Presentes – Vista 4 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base de 2m de largura x 5m de comprimento x 

0,30m de altura a partir de estrutura metálica tubular com rodízios condizentes com o peso total 

do elemento cenográfico e hastes laterais para condução do elemento. Revestimento total do 

elemento em MDF ultra 10mm com sobreposição de jacquard em tons de bordô (padrão de 

textura e cor deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia); 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Conjunto de roletes confeccionados em estrutura metálica tubular e 

cilindros de madeira com manivela nas dimensões propostas no desenho técnico, com esteira 

confeccionada em carpete verde oliva 3mm duplado com piso vinílico emborrachado com face 

interna voltada para os roletes a fim de garantir a tração da esteira pela manivela; 2) Dois 

conjuntos de guarda corpo cenográficos compostos por balaústres e corrimão confeccionados 

em EPS recorte com texturização e arte final amadeirada com sombreamentos artísticos nas 

dimensões e modulação propostas no desenho técnico; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Imagens detalhamento técnico 
 



 
 

 



 
 
 

3.4. ALA “ANUNCIAÇÃO” 
3.4.1.  01 CARRO ALEGÓRICO “ALDEIA DOS ANJOS” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 01 

 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 02 



 
 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 03 

 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 04 



 
 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 05 

 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 06 



 
 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 07 

 

 
Carro Aldeia dos Anjos – Vista 08 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) de formato especial com dimensões 

de 5m de largura x 5m de comprimento x 80cm de altura em estrutura metálica tubular com 

rodízios dimensionados para o peso total do elemento cenográfico com revestimento do piso 

em MDF ultra 15mm e revestimento lateral em MDF ultra 6mm; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Texturização pesada em toda a face lateral da base gerando o aspecto 



 
 
de terra (solo) através de arte final, sombreamentos artísticos e aplicação de musgos, raízes e 

galhos naturais desidratados; 2) Complementação da superfície do carro com espessa camada 

de EPS promovendo o relevo e desnível propostos no projeto técnico com elevação ao centro e 

acabamento em fibra de vidro com texturização e pintura imitando rochas e areia com aplicação 

de vegetação natural desidratada, musgos, galhos secos naturais desidratados, vime torto e cipó 

torcido; 3) Confecção de 12 bases de colunas nas dimensões e estética propostas no projeto 

técnico, a partir de escultura em EPS com camada de fibra de vidro com texturização e arte final 

imitando pedra. Junto à cada base deverá ser instalada uma haste metálica de segurança de 

aproximadamente 90cm de altura com cinto de velcro para apoio e segurança dos personagens 

no carro através de fixação à cintura. As hastes de segurança deverão receber arte final ouro 

envelhecido; 4) Ao centro da base deverá ser confeccionada uma escultura artística de um arco 

em ruina nas dimensões e estética propostas no desenho técnico e imagem ilustrativa, através 

de base em EPS recorte estruturada com alma metálica vertical fixada à estrutura metálica da 

base a fim de garantir a sua sustentação. Este elemento deverá receber texturização e arte final 

imitando pedra de tonalidade diferente do terreno (textura e tonalidade deverá passar pela 

avaliação e aprovação da direção de cenografia); 5) Uma árvore cenográfica de 

aproximadamente 4,5m de altura x 2,5m de envergadura confeccionada a partir de estrutura 

metálica principal com revestimento em escultura artística em EPS fibrado com texturização e 

arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da extremidade superior do caule deverão 

partir complementações com aproximadamente 20 galhos de pitangueira desidratados de 1,2m 

de comprimento de forma orgânica com acabamento de 200 maços de avenca desidratados na 

cor verde oliva; 6) Uma árvore cenográfica de aproximadamente 3m de altura x 1,5m de 

envergadura confeccionada a partir de estrutura metálica principal com revestimento em 

escultura artística em EPS fibrado com texturização e arte final ultra realista imitando tronco de 

árvore. Da extremidade superior do caule deverão partir complementações com 

aproximadamente 12 galhos de pitangueira desidratados de 1m de comprimento de forma 

orgânica com acabamento de 100 maços de avenca desidratados na cor verde oliva;  

Iluminação: 

18 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga de 

cada sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

100m cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 



 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

3.4.2.  03 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO “CAMELOS DE PALHA” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 



 
 

 
Camelos de palha – Vista 01 
 

 
Camelos de palha – Vista 02 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de 03 (três) novas bases estruturais com formatos especiais 

propostos no desenho técnico, com estrutura em ferro tubular e rodízios dimensionados para o 

peso total do elemento cenográfico, com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e laterais 

em MDF ultra 6mm, com sobreposição de desníveis propostos em EPS esculpido com 

texturização e arte final imitando areia do deserto com aplicação de vegetação natural 

desidratada, conforme imagem ilustrativa  



 
 
Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Três troncos cenográficos nas medidas e forma propostosno desenho 

técnico, disposto aos pés do camelo e confeccionado em escultura EPS com texturização e arte 

final imitando tronco, conforme imagem ilustrativa. 2) Três camelos cenográficos nas dimensões 

e forma propostos na imagem ilustrativa e desenho técnico, que deverão ser confeccionados 

em EPS esculpido com camada de fibra de vidro e revestimento total em palha de milho 

desidratada com arte final em tom marrom com sombreamentos ouro velho. Todos os padrões 

de revestimento e arte final deverão passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia; 

Iluminação: 

4 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v para cada 

camelo 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 300w para cada camelo 

1 bateria automotiva 12v 45ah para cada camelo 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema de cada camelo 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah para cada camelo 

15m cabo PP flexível 2x1,5mm para cada camelo 

10 conectores compactos 3 polos até 1,5mm para cada camelo 

 

Imagens detalhamento técnico 
 

 
 
 
 



 
 

3.4.3.  01 CARRO ALEGÓRICO “PRESÉPIO NAPOLITANO” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 01 

 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 02 
 



 
 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 03 

 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 04 
 



 
 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 05 

 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 06 
 



 
 

 
Carro Presépio Napolitano – Vista 07 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) de formato retangular com dimensões 

de 5m de largura x 6m de comprimento x 80cm de altura em estrutura metálica tubular com 

rodízios dimensionados para o peso total do elemento cenográfico com revestimento do piso 

em MDF ultra 15mm e revestimento lateral em MDF ultra 6mm; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Texturização de toda a face lateral da base com arte final em verde oliva 

com sombreamentos artísticos em marrom e ouro velho (os padrões de textura e cor deverão 

passar pela avaliação e aprovação da direção de cenografia); 2) Complementação da superfície 

do carro com fina camada de EPS promovendo o relevo e desnível propostos no projeto técnico 

com acabamento em fibra de vidro com texturização e pintura imitando rochas e areia com 

aplicação de vegetação natural desidratada, musgos, galhos secos naturais desidratados, vime 

torto e cipó torcido; 3) Confecção de sete bases de colunas nas dimensões e estética propostas 

no projeto técnico, a partir de escultura em EPS com camada de fibra de vidro com texturização 

e arte final imitando pedra. Junto à cada uma das bases deverá ser confeccionado um par de 

asas de anjo em EPS esculpido e fibrado com arte final ouro brilhante com sombreamentos 

artísticos. Outros dois pares de asas deverão ser instalados junto às colunas à frente da ruina 

central com estruturação metálica vertical e cinto especial para altura para sustentação de duas 

crianças (atores) de aproximadamente 50kg; 4) Ao centro da base deverá ser confeccionada uma 

escultura artística de uma ruina com degraus e patamar nas dimensões e estética propostas no 

desenho técnico e imagem ilustrativa, através de base em EPS recorte estruturada com alma 

metálica vertical fixada à estrutura metálica da base a fim de garantir a sua sustentação. Este 

elemento deverá receber texturização e arte final imitando pedra de tonalidade diferente do 

terreno (textura e tonalidade deverá passar pela avaliação e aprovação da direção de 

cenografia); 5) Uma árvore cenográfica de aproximadamente 4,5m de altura x 2,5m de 



 
 
envergadura confeccionada a partir de estrutura metálica principal com revestimento em 

escultura artística em EPS fibrado com texturização e arte final ultra realista imitando tronco de 

árvore. Da extremidade superior do caule deverão partir complementações com 

aproximadamente 20 galhos de pitangueira desidratados de 1,2m de comprimento de forma 

orgânica com acabamento de 200 maços de avenca desidratados na cor verde oliva; 6) Uma 

árvore cenográfica de aproximadamente 3m de altura x 1,5m de envergadura confeccionada a 

partir de estrutura metálica principal com revestimento em escultura artística em EPS fibrado 

com texturização e arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da extremidade superior 

do caule deverão partir complementações com aproximadamente 12 galhos de pitangueira 

desidratados de 1m de comprimento de forma orgânica com acabamento de 100 maços de 

avenca desidratados na cor verde oliva; 7) Aplicação de 300 ramos de vegetação natural 

desidratada de modelos variados em toda a base do carro conforme imagem ilustrativa; 8) 

Aplicação de moldura estilo rodapé nas bordas superior e inferior da base nas dimensões 

apresentadas nos desenhos técnicos, confeccionada em EPS recorte fibrado com arte final ouro 

envelhecido (vetor para corte da moldura será fornecido pela direção de cenografia); 9) 

Elemento complementar de 3 colunas com estruturação metálica tubular e revestimento 

cenográfico em EPS recorte com capitéis e platibanda superior em L nas dimensões 

apresentadas nos desenhos técnidos, com texturização e arte final imitando pedra; 

Iluminação: 

18 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 3000k 9w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga de 

cada sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

100 cabo PP flexível 2x1,5mm 

50 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

Imagens detalhamento técnico 



 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5. ALA “CÉU DE NATAL” 
3.5.1.  01 CARRO ALEGÓRICO “CASTELO DE GELO” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 01 

 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 02 
 



 
 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 03 

 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 04 
 



 
 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 05 

 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 06 
 



 
 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 07 

 

 
Carro Castelo de Gelo – Vista 08 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Confecção de nova base (chassi) sextavada com dimensões de 5m de 

largura x 5m de comprimento em estrutura metálica tubular com rodízios dimensionados para 

o peso total do elemento cenográfico com revestimento do piso em MDF ultra 15mm e 

revestimento lateral em MDF ultra 6mm; 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Revestimento das faces laterais da base em tecido com impressão 



 
 
digital (arte fornecida pela direção de cenografia); 2) Aplicação de molduras complementares 

estilo rodapé contornando toda a borda superior e inferior da base confeccionadas em EPS 

recorte com camada de fibra de vidro e texturização com arte final branca envelhecida conforme 

imagem ilustrativa (vetor desta moldura será disponibilizado pela direção de cenografia); 3) 

Complementação da superfície do carro com fina camada de EPS promovendo o relevo e 

desnível propostos no projeto técnico com acabamento em fibra de vidro com texturização e 

pintura imitando gelo com aplicação de musgos acinzentados e folhas naturais desidratadas de 

plátano, incluindo acúmulos destes elementos junto à base do castelo de gelo;  5)Um elemento 

principal “castelo de gelo” confeccionado através de escultura artística em EPS com 

estruturação metálica para sua sustentação vertical e texturização e arte final imitando gelo nas 

dimensões propostas no desenho técnico e estética conforme imagens ilustrativas; 4)  Duas  

árvores cenográficas, sendo uma de aproximadamente 3m de altura e uma de 

aproximadamente 4m de altura x 1,5m de envergadura confeccionadas a partir de estrutura 

metálica principal com revestimento em escultura artística em EPS fibrado com texturização e 

arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da extremidade superior do caule deverão 

partir complementações com aproximadamente 12 galhos de pitangueira desidratados de 1m 

de comprimento de forma orgânica com arte final branco acinzentado com acabamento em 

spray efeito neve artificial; 

Decoração: Aquisição e montagem de 24m lineares de festão natalino branco 20cm de diâmetro 

decorado com flocos de neve gliterados e bolas prata e azul claro de acordo com o padrão 

estético e volumétrico da referência para ornamentação do elemento cenográfico; 

 

 

Iluminação: 

18 cordões 100 LEDs blindados 10m fio transparente ou branco luz branca estático 6w 220v 

para aplicação nos galhos secos das árvores 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 6000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 luz azul 9w 220v 



 
 
6 lâmpadas strobo flash branco fixação tartaruga 3,5w 220v para castelo de gelo 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga de 

cada sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

120m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5.2.  01 CARRO ALEGÓRICO “FLORESTA DA NEVE” 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 01 

 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 02 



 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 03 

 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 04 



 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 05 

 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 06 



 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 07 

 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 08 



 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 09 

 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 10 
 



 
 

 
Carro Floresta da Neve – Vista 11 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Estrutura de 5,4m x 9,1m x 0,7m existente no acervo da contratante, 

que deverá passar por completa revisão e eventual reforço de suas estruturas metálicas, 

recuperação ou restauração de piso e revestimentos laterais, revisão e substituição de rodízios 

metálicos por novos ou recapeamento PU dos rodízios existentes. Os rodízios deverão ser 

condizentes com o peso total do elemento cenográfico, garantindo a perfeita dirigibilidade do 

elemento na pista do desfile e entornos utilizados para concentração e dispersão do espetáculo. 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Texturização pesada em toda a face lateral da base gerando o aspecto 

de terra (solo) através de arte final, sombreamentos artísticos e aplicação de musgos, raízes e 

galhos naturais desidratados; 2) Complementação da superfície do carro com espessa camada 

de EPS promovendo o relevo e desnível propostos no projeto técnico com elevação ao fundo e 

acabamento em fibra de vidro com texturização e pintura imitando neve acumulada com 

aplicação de vegetação natural desidratada, musgos, galhos secos naturais desidratados, vime 

torto e cipó torcido e folhas de plátano nevadas; 3) Três pequenas árvores brancas de galhos 

secos com característica de coral marítimo confeccionadas através de escultura EPS com 

texturização e arte final branco acinzentado nas dimensões propostas nos desenhos técnicos; 4) 

Uma árvore cenográfica seca de aproximadamente 4,5m de altura x 2,5m de envergadura 

confeccionada a partir de estrutura metálica principal com revestimento em escultura artística 

em EPS fibrado com texturização e arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da 

extremidade superior do caule deverão partir complementações com aproximadamente 20 

galhos de pitangueira desidratados de 1,2m de comprimento de forma orgânica com 

acabamento de spray efeito neve em todos os galhos; 5) Uma árvore cenográfica seca de 

aproximadamente 3m de altura x 1,5m de envergadura confeccionada a partir de estrutura 

metálica principal com revestimento em escultura artística em EPS fibrado com texturização e 



 
 
arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da extremidade superior do caule deverão 

partir complementações com aproximadamente 12 galhos de pitangueira desidratados de 1m 

de comprimento de forma orgânica com acabamento de spray efeito neve em todos os galhos; 

7) Uma árvore cenográfica de aproximadamente 4,5m de altura x 2,5m de envergadura 

confeccionada a partir de estrutura metálica principal com revestimento em escultura artística 

em EPS fibrado com texturização e arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da 

extremidade superior do caule deverão partir complementações com aproximadamente 20 

galhos de pitangueira desidratados de 1,2m de comprimento de forma orgânica com 

acabamento de 200 maços de avenca desidratados na cor verde oliva; 8) Duas árvores 

cenográficas de aproximadamente 3m de altura x 1,5m de envergadura confeccionada a partir 

de estrutura metálica principal com revestimento em escultura artística em EPS fibrado com 

texturização e arte final ultra realista imitando tronco de árvore. Da extremidade superior do 

caule deverão partir complementações com aproximadamente 12 galhos de pitangueira 

desidratados de 1m de comprimento de forma orgânica com acabamento de 100 maços de 

avenca desidratados na cor verde oliva; Finalização de todas as árvores do projeto com spray 

efeito neve artifial; 9) Ponte curva sobre desnível do terreno nas dimensões apresentadas no 

desenho técnico confeccionada a partir de estrutura metálica leve com revestimento em EPS 

recorte com texturização e arte final amadeirada com aplicação de spray efeito neve e espuma 

expansiva PU para efeito de neve acumulada com arte final branco fosco com sombreamentos 

artísticos; 10) Uma casa da floresta nas dimensões e modulação construtiva apresentadas no 

desenho técnico confeccionada a partir estruturação metálica leve para sustentação das 

modulações verticais em EPS recorte com complementações artísticas manuais de entalhes e 

lixações, com texturização e arte final de madeira de demolição com efeitos de neve acumulada 

em espuma expansiva PU com arte final branco fosco e sombreamentos artísticos. Janelas 

produzidas em lona backlight para efeito da iluminação interna do elemento; 11) Aplicação de 

150 ramos naturais desidratados e folhas de plátano naturais desidratadas sobre a superfície do 

carro; 

Decoração: Aquisição e customização de 18 flocos de neve de 40cm e 18 flocos de neve de 

30cm com hastes de 1,2m em ferro maciço 3/8” na cor branco gliterado; 

Iluminação: 

36 cordões 100 LEDs blindados 10m fio transparente ou branco luz branca estático 6w 220v 

para aplicação nas árvores 

12 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 6000k 11w 220v 

12 kits spot PAR 20 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 20 luz azul 9w 220v 

36 lâmpadas strobo flash branco fixação tartaruga 3,5w 220v para flocos de neve do carro 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 700w 

1 bateria automotiva 12v 60ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga de 

cada sistema 



 
 
1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

120m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

3.6. ALA “ENCERRAMENTO” 
3.6.1. 01 CARRO ALEGÓRICO “TRENÓ DO PAPAI NOEL” 

 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
Carro Trenó do Papai Noel – Vista 01 

 

 
Carro Trenó do Papai Noel – Vista 02 

 



 
 

 
Carro Trenó do Papai Noel – Vista 03 

 

 
Carro Trenó do Papai Noel – Vista 04 

 



 
 

 
Carro Trenó do Papai Noel – Vista 05 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Base estrutural (chassi): Estrutura de 4,4m x 11,90m x 1,2m existente no acervo da contratante, 

que deverá passar por completa revisão e eventual reforço de suas estruturas metálicas, 

recuperação ou restauração de piso e revestimentos laterais, revisão e substituição de rodízios 

metálicos por novos ou recapeamento PU dos rodízios existentes. Os rodízios deverão ser 

condizentes com o peso total do elemento cenográfico, garantindo a perfeita dirigibilidade do 

elemento na pista do desfile e entornos utilizados para concentração e dispersão do espetáculo. 

Cenografia: A composição cenográfica deste elemento se dará pela confecção e aplicação dos 

seguintes elementos: 1) Manutenção estrutural e restauração artística de conjunto de 6 renas 

existentes no acervo da contratante incluindo manutenção de pintura e revisão e manutenção 

estrutural do sistema mecânico manual de movimentação das renas; 2) Revisão e restauração 

de arte final do trenó existente no acervo, incluindo a substituição dos acabamentos internos 

(carpetes); 3) Confecção de 20 casinhas do vilarejo instaladas nas bordas do carro, abaixo do 

trenó. As casas deverão ser confeccionadas em EPS recorte complementada por escultura 

manual nas dimensões propostas no desenho técnico, com camada de fibra de vidro e 

texturização com arte final nos padrões apresentados nas imagens ilustrativas. 4) Confecção de 

4 grades em MDF ultra 6mm recorte com arte final ouro envelhecido para aplicação nos vãos do 

guarda corpo frontal superior do carro; 5) 14 mini postes confeccionados em estrutura metálica 

nas dimensões e estética propostas na imagem ilustrativa e no desenho técnico, com arte final 

ouro velho; 6) Texturização e arte final de uma faixa de 40cm (rente ao chão ) da saia do carro 

imitando mureta de pedras conforme padrão estético apresentado na imagem ilustrativa; 7) 

Revestimento do piso do carro, à frente de todas as casas com grama sintética verde e marrom 

10mm (com modulação e corte a serem orientados pela direção de cenografia); 8) Confecção de 

18 arbustos de hortênsias artificiais de aproximadamente 40cm de diâmetro x 80cm de altura 

que serão dispostas à frente das casas; 9) Ornamentação de toda a faixa superior da saia do 



 
 
carro com 360 galhos de folhas de hortênsia artificial de 80cm de comprimento e 360 flores de 

hortênsia artificial 15cm de diâmetro cor champagne fixadas em placas de EPS 10cm de 

espessura que deverão ser coladas na lateral e servirão de base de fixação da vegetação artificial. 

A base EPS deverá receber leve texturização e pintura com sombreamentos de verde escuro e 

cinza para camuflagem nos pontos em que eventualmente fique aparente em meio a vegetação; 

10) Confecção e aplicação de 24 árvores de 1,5m de altura x 1m de diâmetro dispostas entre as 

casas, abaixo do trenó e fixadas em hastes metálicas que deverão partir da estrutura metálica 

do carro transpassando o piso na altura de 1m. Cada uma das árvores deverá ser confeccionada 

a partir de 3 galhos de cipó torcido entrelaçados com 12 galhos de vime torto desidratado 1,2m 

de comprimento com aplicação de 45 ramos desidratados de avenca verde natural de 40cm 

(esta confecção será orientada e acompanhada pela direção de cenografia); 

Iluminação: 

36 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar estático 6w 220v para iluminação das 

hortênsias do carro 

36 cordões 100 LEDs blindados 10m fio verde luz âmbar 8 funções 6w 220v para iluminação 

das árvores entre as casas 

20m de mangueira LED neon warm White 6w/m 12v para rédeas do trenó 

08 lâmpadas LED bolinha 2700k rosca E27 3w 220v para postes do entorno do carro 

10 lâmpadas bulbo LED 2700k 30w 220v com soquete para interior das casas 

24 kits spot PAR 30 preto para trilho perfilado + lâmpada PAR 30 3000k 11w 220v 

1 inversor de tensão 12v para 220v potência mínima 1500w 

1 bateria automotiva 12v 150ah 

Instalação de sistema de disjuntor entre bateria e inversor adequada à capacidade de carga do 

sistema 

1 fonte carregadora 12v mínimo 36ah 

120m cabo PP flexível 2x1,5mm 

60 conectores compactos 3 polos até 1,5mm 

 

Imagens detalhamento técnico 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 

 



 
 
 

3.6.2.  07 CARRINHOS PATROCINADORES 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 
 

 
 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
Restauração e repaginação de arte final: Revisão, manutenção e restauração de 7 elementos 
“carros patrocinadores” existentes no acervo da contratante, incluindo manutenção das 
estruturas metálicas, manutenção e substituição de rodas, pneus, câmeras e sistemas de giro, 
recuperação de arte final nas cores bordô e dourado e revisão e restauração de estrutura e arte 
final dos elementos cenográficos complementares; 
Decoração: Aquisição e montagem de 70m lineares de festão natalino 20cm de diâmetro 

decorado com bolas bordô e ouro velho, de acordo com o padrão estético e volumétrico da 

referência para ornamentação do elemento cenográfico; 



 
 

 
 

3.7. PORTAL TUNEL GRANDE DESFILE 
 
VISÃO GERAL E PADRÃO DE ARTE FINAL 

 
Portal Tunel Desfile – Vista 01 

 



 
 

 
Portal Tunel Desfile – Vista 02 
 

 
Portal Tunel Desfile – Vista 03 

 



 
 

 
Portal Tunel Desfile – Vista 04 
 

 
Portal Tunel Desfile – Vista 05 

 
DETALHAMENTO TÉCNICO 
 
Estrutura: Confecção de 01 arco em vergalhão treliçado com revestimento em tecido Lame ouro 
brilho. A estrutura deverá ser fixada ao chão por parabolts 3/8” e ancorada com cabos de aço 
no topo da estrutura do túnel. Do lado externo da parede de lona do túnel, deverá ser 
confeccionada outra estrutura metálica com trilhos com duas portas bastidores deslizantes 
sobre roldanas travadas na parte superior e rodados fixos no sentido da sua movimentação na 
junto ao asfalto da pista, conforme dimensões e modelo construtivo apresentados no desenho 
técnico. As duas portas bastidores deverão receber revestimento de lona perfurada ortofônica 



 
 
com impressão digital contemplando aproximadamente 70m² prevendo leve transpasse de 
20cm no ponto de encontro das portas bastidores (arte será disponibilizada pela direção de 
cenografia); 
 
Decoração: No arco interno do túnel deverão ser aplicados (fixados à estrutura metálica do arco 
transpassando o revestimento de tecido) aproximadamente 150 galhos desmembrados das 
árvores existentes no acervo (carro Trenó) que deverão ser lavados e revitalizados com verniz 
PU fosco. Para complemento da decoração do arco deverão ser adquiridas 150 meias bolas de 
EPS (50 unidades de 20cm, 50 unidades de 25cm de diâmetro e 50 unidades de 30cm de 
diâmetro) customizadas com texturização acrílica e arte final dividido de forma igual nas cores 
vermelho escuro e ouro velho. 
 
 
Imagens detalhamento técnico 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

3.8. ADEREÇOS E ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO COMPLEMENTARES 
3.8.1. 01 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO CENOGRÁFICO CAPITÃO SOLDADOS VERDES 

Confecção de um rádio comunicador de 30cm com antena para capitão dos soldados verdes, em 
madeira maciça com texturização e arte final no mesmo tom de verde dos figurinos dos 
personagens. 

 
 

3.8.2. 01 PRANCHETA GIGANTE COM LÁPIS PARA CHEFE CARRO FÁBRICA DE 
PRESENTES 

Confecção de uma prancheta de 30cm x 50cm em MDF com cantos arredondados e arte final 
imitando madeira envelhecida. Aplicação de prendedor de papel metálico na parte superior. 
Impressão de 4 folhas em lona vinil com impressão das anotações (arte será disponibilizada pela 
direção de cenografia). Preso à prancheta por corda de sisal, um lápis de madeira de 30mm de 
diâmetro x 30cm de comprimento, conforme referência; 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.3. 02 FITAS CENOGRÁFICAS GIGANTES PARA LAÇOS DE PRESENTES 
Confecção de duas fitas de presente gigantes de 20cm de largura x 3m de comprimento em 
tecido com estampa listrada natalina, conforme imagem de referência. A fita deverá ser duplada 
com tecido verde e armada com entretela para maior firmeza. 

 
3.8.4. 01 CHAVE DE FENDA GIGANTE PARA FÁBRICA DE PRESENTES 

Confecção de uma chave de fenda de 60cm com haste em madeira com arte final prata e cabo 
em EPS esculpido e fibrado com arte final imitando madeira. 

 
 
 
 

3.8.5. 01 FORMÃO GIGANTE PARA FÁBRICA DE PRESENTES 
Confecção de um formão de 60cm com haste em madeira com arte final prata e cabo em EPS 
esculpido e fibrado com arte final imitando madeira. 
 

 



 
 
 

3.8.6. 12 CAIXAS DE PRESENTE PARA ESTEIRA FÁBRICA DE PRESENTES 
Confecção de 12 caixas de presentes confeccionadas em EPS com revestimento em tecidos de 
estampas natalinas variadas (deverão ser aprovadas pela direção de cenografia) e laços 
estruturados com arame grosso, sendo 10 unidades de 35cm³, 10 unidades de 30cm³ e 10 
unidades de 25cm³; 

  
 
 

3.8.7. 03 CAJADOS PARA REIS MAGOS 
Confecção de 3 cajados de 3m de comprimento com cabo principal em tubo metálico 1’’ e 
detalha superior em EPS esculpido e fibrado com arte final ouro velho; 

 
 

3.8.8. 03 ADEREÇOS (OURO, INCENSO E MIRRA) PARA REIS MAGOS 
Confecção de 3 pequenos baús cenográficos em madeira com tamanho aproximado de 25cm x 
25cm x 25cm com pedrarias, pintura artística e revestimentos de veludo na parte interna, 
tampas fixas semi-abertas, e representações cenográficas de ouro, incenso e mirra no seu 
interior. 

 



 
 
 
 

3.8.9. 01 ADEREÇO BONECO MENINO JESUS 
Aquisição de um boneco menino recém nascido com aspecto ultra realista para representação 
do bebê menino Jesus. O manto de tecido que envolve o boneco será confeccionado pela equipe 
de figurino nos mesmos tons dos figurinos de Maria e José. 

 
 

3.8.10. 09 NOZES CENOGRÁFICAS 
Confecção de 09 nozes cenográficas de 30cm em EPS esculpido e fibrado com texturização e 
arte final conforme imagem de referência; 

 
 
 

3.8.11. 06 BOLAS DE NEVE CENOGRÁFICAS 
Confecção de 06 bolas de neve cenográficas de 30cm de diâmetro em EPS com revestimento em 
manta acrilon modelado sem arte final; 

 



 
 
 

3.8.12. 12 COLHERES DE PAU PARA CONFEITEIRAS 
Confecção de 12 colheres de pau cenográficas de 70cm de comprimento, esculpidas em EPS com 
revestimento em fibra de vidro e texturização e arte final imitando madeira, conforme imagem 
de referência; 

 
 
 
 

3.8.13. RODAS ALEMÂS ACROBÁTICAS 
Aquisição ou confecção de 2 (duas) rodas alemãs idênticas às existentes no acervo para 
composição do conjunto de 4 rodas necessárias para o espetáculo. As 4 rodas deverão ser 
decoradas internamente com festões e bolas natalinas a fim de representarem grandes 
guirlandas de Natal. Volume e estética da decoração das rocas na referência abaixo;   
ILUMINAÇÃO 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.8.14. 06 CAJADOS BADALOS PARA SINOS PERNAS DE PAU 
Confecção de 6 cajados para sinos pernas de pau em formato de badalo sino com 3m de altura 
e ponteira em formato de badalo conforme imagem de referência. O bastão principal deverá ser 
confeccionado em tubo metálico 1’’ com ponteira em EPS esculpido com o formato proposto na 
referência. Na sua ponta deverá ser fixado 1m de corrente de plástico com elos de 3cm. Pintura 
de todo o elemento em ouro envelhecido. 
 
 

 
 
 
 

3.8.15. 12 PARES DE ASAS PARA ANJOS CARRO ALDEIA DOS ANJOS 
Confecção de 12 pares de asas para anjos do carro dos anjos, com 1,5m de envergadura entre 
as pontas e aproximadamente 1,2m de comprimento cada com estrutura metálica aramada leve 
partindo de estrutura mochila para fixação às costas e aplicação de penas douradas de tamanhos 
diversos em tecido aramado e acabamento do dorso das asas em espuma modelada e revestida 
do mesmo tecido das penas com arte final ouro velho; 
 

  
 
 
 
 



 
 

3.8.16. 12 TURÍBULOS PARA ANJOS CARRO ALDEIA DOS ANJOS 
Aquisição de 12 turíbulos dourados de 25cm de altura com correntes e suporte conforme 
referência; 

 
 

3.8.17. 01 CAJADO PARA PERSONAGEM JOSÉ 
Aquisição ou confecção de um cajado bruta conforme referência com aproximadamente 2m de 
altura para personagem José do carro Presépio. 

 
 

3.8.18. 09 BENGALAS PARA MESTRES DO CHOCOLATE 
Confecção de 12 bengalas retas de aproximadamente 1m em adeira ou tubo metálico 1’’ com 
aplicação de um bombom cenográfico como empunhadura da bengala; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.19. 05 PIRULITOS 2M PARA GNOMOS 
Confecção de 05 pirulitos de Natal de 2m de altura com cabo em tubo PVC 40mm e pirulito 
espiral em EPS esculpido com revestimento em fibra de vidro e arte final ne espiral colorido 
conforme desenho; 

 
 

3.8.20. 04 BENGALAS LISTRADAS 2M PARA GNOMOS 
Confecção de 04 bengalas de Natal de 2m de altura em EPS esculpido e fibrado com arte final 
imitando pirulito bengala doce de Natal; 

 
 

3.8.21. 10 CAJADOS PARA RAINHAS DA NEVE 
Confecção de 10 cajados de aproximadamente 2m de altura com base em madeira irregular 
conforme desenho de referência e ponteira com pedra brilhante azul com arco e 7 flocos de 
neve de 5cm. A ponteira deverá ser confeccionada em metal acoplado ao cajado de madeira 
que deverá receber arte final  branco glitterado em toda a sua extensão.  



 
 

 
 

3.8.22. 12 SACOLAS COM DECORAÇÕES DE NATAL 
Confecção de 12 sacolas para famílias do carro Grande Loja de Natal. São 4 sacolas de 60cm, 4 
sacolas de 50cm e 4 sacolas de 40cm em papelão resistente com adesivamento de impressão 
digital (arte será disponibilizada pela direção de cenografia). Prever substituição dos elementos 
que sofrerem danos durante a temporada. 

 
 
 
 
 



 
 

3.8.23. 01 CALCULADORA GIGANTE GNOMOS VENDEDORES GRANDE LOJA 
Confecção de uma calculadora gigante de 20cm x 30cm em MDF recorte duplado 15+15mm com 
desbaste arredondado em todas as quinas e bordas d aplicação de botões em MDF recorte 6mm 
com arte final vermelho e branco conforme referência; 

 
 

3.8.24. 01 MÁQUINA DE VENDA GIGANTE GNOMOS VENDEDORES GRANDE 
LOJA 

Confecção de 1 máquina de cartão de crédito cenográficas de 20cm x 30cm com entrada para 
cartão em EPS esculpido e fibrado com arte final frontal conforme referência; Deverá 
acompanhar 4 cartões de crédito gigantes de 10cm x 15cm em PS com impressão digital com 
arte a ser fornecida pela direção de cenografia; 

    
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.25. 12 BOLAS DE NATAL 30CM PARA GNOMOS DECORADORES CARRO 
ÁRVORE MÁGICA 

Aquisição ou confecção de 12 bolas de Natal de 30cm de diâmetro, sendo 6 vermelhas e 6 
douradas, iguais às existentes no carro Árvore Mágica de Natal, para performance artística dos 
personagens no carro; 

   
 

3.8.26. 01 TESOURAS GIGANTE PARA GNOMOS DECORADORES 
Confecção de 1 tesoura cenográfica em MDF com aproximadamente 50cm de comprimento e 
arte final dourada, idêntica às aplicadas no carro Árvore Mágica de Natal; 

 
 

3.8.27. 01 CARRETEL DE LINHA GIGANTE PARA GNOMOS DECORADORES 
Confecção de 1 carretel de linha cenográfico de 30cm com 10m de corda de sisal 10mm 
enrolada. O carretel deverá ser confeccionado em EPS esculpido e fibrado com texturização e 
arte final imitando madeira envelhecida; 

 
 



 
 
 
 
 

3.8.28. 04 PERGAMINHOS GNOMOS MENSAGEIROS CALENDÁRIO ADVENTO 
Confecção de 4 pergaminhos com recolhedores em madeira torneada envelhecida e corpo em 
lona com impressão digital com 30cm de largura e 1m de abertura. As artes dos pergaminhos 
terão mensagens para o público e serão disponibilizadas pela direção de cenografia; 

 
 
 
 

3.8.29. 06 CESTAS DE BISCOITOS DE NATAL PARA CRIANÇAS BISCOITO 
Confecção ou aquisição de 6 cestas de vime de 40cm de diâmetro com guardanapo bege com 
estampa natalina. As cestas deverão ser decoradas com biscoitos de Natal produzidos a partir 
de design e impressão 3D devido ao seu tamanho (15 peças de aproximadamente 18cm em cada 
cesta) todos com arte final imitando biscoitos conforme a referência; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.30. 01 MACHADO DE BISCOITO 
Confecção de um machado de 90cm em EPS esculpido e fibrado com textura e arte final 
imitando biscoito que será utilizado pelos aldeões de tricô do carro Vila dos Doces. 

     
 

3.8.31. 1 CEPO E 03 LENHAS BIPARTIDAS LISTRADAS 
Confecção de um cepo de árvore cenográfico para corte de lenha de 50cm de diâmetro x 40cm 
de altura e 3 lenhas bipartidas unidas por velcro com 25cm de diâmetro total x 30cm de 
comprimento. Todos os elementos deverão ser confeccionados em EPS esculpido e fibrado e 
receber texturização de madeira e arte final com listrado natalino vermelho e branco conforme 
referência; 

  
 

3.8.32. 09 FATIAS DE PANETONE 
Confecção de 9 fatias de panetone de 50cm de altura em EPS esculpido e fibrado com 
texturização e arte final imitando a massa do panetone. As 9 peças devem ser dimensionadas 
para que juntas formem um panetone completo. 

 
 



 
 

3.8.33. 08 BACIAS CENOGRÁFICAS DE ALUMÍNIO DOURADAS 
Aquisição de 8 bacias de alumínio de 40cm de diâmetro de boca com aplicação de arte final 
esfumaçada dourada conforme referência; 

 
 

3.8.34. 08 BATEDORES FUE CENOGRÁFICOS 
Aquisição de 08 batedores fue cenográficos alumínio e repaginação com arte final esfumaçada 
dourada conforme referência; 

 
 
 

3.9. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE NEVE 
ARTIFICIAL 

Locação e instalação de 52 (cinquenta e duas) máquinas de neve artificial 1500w 220v junto 
cobertura da pista do Grande Desfile de Natal com distribuição mediante testes de projeção de 
neve que terão o acompanhamento da direção artística e direção de cenografia. As instalações 
elétricas dos equipamentos deverão seguir as normas técnicas específicas e deverá ser disposto 
sistema de acionamento por profissional da contrarregragem do espetáculo indicado pela 
direção de produção. Os equipamentos deverão ser conferidos e abastecidos com fluído 
específico e hipoalergênico antes de cada espetáculo a fim de garantir seu perfeito 
funcionamento em todas as apresentações. As ações de manutenção e/ou substituição dos 
equipamentos que eventualmente apresentarem defeitos de funcionamento serão de 
responsabilidade da contratada. 



 
 

 
 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. 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.  

4.2. Fornecer à CONTRATADA o espaço físico para a realização dos serviços e para a 
instalação e operação dos elementos relacionados neste memorial descritivo; 

4.3. Disponibilizar à CONTRATADA os elementos do acervo citados neste memorial para 
reaproveitamento, restauração e manutenção; 

4.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para o desenvolvimento do 
serviço, esclarecendo eventuais dúvidas; 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Prestar os serviços descritos no edital, devendo submeter-se à eventuais ajustes 
técnicos propostos pela direção do evento artística e direção de cenografia; 

5.2. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução descrita no 
presente projeto básico. 

5.3. Aplicar acabamento com material antichamas, apresentando certificado de ignifugação 
destes materiais, e material impermeável quando necessário. 

5.4. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à execução do 
serviço. 

5.5. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente para a 
perfeita realização dos serviços. 

5.6. Responsabilizar-se pela remuneração de todos os contratados para a execução dos 
serviços, bem como a imediata substituição dos profissionais nos casos de ausência ou 
não correspondência das funções pretendidas com a contratação. 

5.7. Coordenar a equipe para o fiel cumprimento dos serviços. 
5.8. Responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio público utilizado na execução dos serviços. 
5.9. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção dos profissionais contratados, 

bem como todas as obrigações da execução contratual, incluindo salários, encargos 
sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e quaisquer outros que se 
fizerem necessários ao cumprimento das obrigações pertinentes à execução dos 
serviços, sendo inclusive vedada denunciação a lide e chamamento ao processo. 

5.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento da NR-35 e NR-10. 
5.11. Manter o ambiente de ordem e respeito nos locais de trabalho, promovendo o 

bem-estar geral e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos, repudiando 
atos de agressão física e moral, afastando, se necessário, os profissionais que as 
provocarem. 



 
 

5.12. Qualquer dúvida surgida por ocasião da prestação do serviço deverá ser dirimida 
em conjunto com a direção de cenografia; 

5.13. A empresa deverá ser responsável pela qualidade dos serviços, fornecer EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher encargos sociais 
referentes, assim como alimentação, estadia quando necessária e quaisquer despesas 
referentes aos funcionários que trabalharem na mesma. 

5.14. A empresa CONTRATADA deverá apresentar laudos conclusivos de estabilidade 
estrutural de todos os elementos, com ART, com especificações para suportar esforços 
solicitantes permanentes de torção e flexão com visitas periódicas durante a realização 
de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e entrega de laudo após a entrega dos 
serviços ao encarregado nomeado pelos agentes da Gramadotur. 

5.15. Todos os materiais necessários para a execução do projeto deverão ser 
fornecidos pela CONTRATADA, incluso o transporte destes materiais, equipe de 
montagem e desmontagem e todo suporte necessário para esta equipe, incluindo o 
aluguel de guindastes, plataformas elevatórias e outros que se fizerem necessários. 

5.16. A empresa contratada será responsável por quaisquer manutenções e/ou 
substituição de peças que sejam danificadas, seja pelas intempéries climáticas ou pela 
utilização pelo elenco e equipes de produção, durante toda a temporada de 
apresentações. 

5.17. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 
acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas, instalações elétricas e 
demais serviços por ela executados, durante todo evento, com fornecimento de 
documento de responsabilidade técnica de acordo com o seu órgão fiscalizador (ART, 
RRT, TRT, etc.). 

5.18. A empresa CONTRATADA deverá apresentar laudos conclusivos de estabilidade 
estrutural de todos os carros alegóricos e seus elementos, com ART fornecida por 
responsável técnico Engenheiro Mecânico (especificamente), com especificações para 
suportar esforços solicitantes permanentes de torção e flexão com visitas periódicas 
durante a realização de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e entrega de 
laudo para a fiscalização da Gramadotur, após a entrega dos serviços. 

5.19. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 
concordância e a aprovação da direção de cenografia e do fiscal do contrato, antes de 
sua execução. 

 
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1. Todos os carros deverão ter um gancho de ferro (cambão) instalado na sua dianteira 
de forma que o elemento cenográfico possa ser puxado por veículo com tração motora 
como, por exemplo, trator. Esta operação se dará ao final do desfile para deslocamento 
dos carros da dispersão do desfile até o galpão onde os carros ficarão acondicionados. 
Esse gancho deverá ser fixado no chassi de todos os carros, que vão participar do 
desfile, de forma que não comprometa a saia do carro e/ou qualquer outro elemento 
decorativo. 

6.2. Todas as bases dos carros deverão contar com um alçapão de 70cmx70cm para acesso 
ao seu interior pela equipe de elétrica para manutenções periódicas, conferência dos 
sistemas elétricos e recargas de baterias. 

6.3. Todos os carros deverão ter furações no piso para drenagem de eventuais águas 
provenientes da chuva. Os furos deverão ser feitos de forma que não prejudiquem a 
estética dos carros. 



 
 

6.4. No chassi de cada carro, junto a cada rodado, deverá ser prevista a instalação de uma 
chapa metálica com espessura mínima de 4mm, com dimensões e perfurações 
coincidentes com as bases fixas ou giratórias dos rodados do carro, de forma que, em 
caso de quebra, o rodado possa ser substituído utilizando parafusos para fixação do 
mesmo. Os rodados sobressalentes, assim como os parafusos de fixação, deverão ser 
previstos pela contratada em quantidade e modelos suficientes para substituição 
emergencial. 

6.5. Todos os equipamentos de iluminação e efeitos especiais, tais como inversoras, 
baterias, máquinas de neve e máquinas de fumaça, devem ser fornecidas na 
modalidade de LOCAÇÃO, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a instalação, 
manutenção, guarda e retirada após o termino do contrato. Os demais insumos tais 
como lâmpadas, fiação, soquetes de luz, LED’s devem ser disponibilizados na 
modalidade de fornecimento. 

6.6. A contratada deverá prever equipamentos elétricos sobressalentes (3 baterias de 100 
Amp, 3 Inversoras de 700w, 1 inversora de 1500w e 2 fontes 36ah para substituição 
emergencial. 

6.7. Todos os materiais de iluminação tais como lâmpadas, cordões de led, cordões neon, 
deverão ser submetidos à análise e aprovação da direção de cenografia. Para isto, a 
contratada deverá fornecer amostras de todos os itens antes da aquisição total dos 
materiais, para testes de grau e luminosidade que serão realizados pela equipe de 
elétrica da contratada com acompanhamento da direção de cenografia. 

6.8. A contratada deverá realizar reuniões semanais com a direção de cenografia afim de 
esclarecer quaisquer dúvidas sobre sistemas construtivos, estéticas cenográficas e 
padrões de textura, tons de arte final e padrões quantitativos e volumétricos de 
decorações e ornamentações de acabamento. 

6.9. A substituição de itens sugeridos neste projeto que encontrem-se indisponíveis no 
mercado, poderão ser substituídos por outros similares desde que atendam aos 
requisitos de segurança e garantam a qualidade do resultado estético do projeto, 
mediante avaliação e aprovação da direção de cenografia. 

6.10. Nenhum ajuste ou alteração no projeto poderá ser realizado sem o 
conhecimento e autorização da direção de cenografia. 

 
7. ETAPAS DO SERVIÇO 

7.1. O serviço objeto deste contrato deverá estar plenamente finalizado até a data de 10 de 
outubro de 2022, observando o cronograma abaixo para atendimento aos ensaios 
gerais com carros, adereços, figurinos, som e luz: 
7.1.1. Entrega de todos os itens finalizadas para ensaios gerais: 10/10/2022 
7.1.2. Ensaios gerais: de 10/10/2022 à 24/10/2022 
7.1.3. Ensaio aberto para a comunidade: 25/10/2022 
7.1.4. Período de apresentações: 25/10/2022 à 15/01/2023 
7.1.5. Período do evento: 27/10/2022 à 29/01/2023 
7.1.6. Estreia oficial: 30/10/2022 
7.1.7. Pós-produção (desprodução): 16/01/2023 à 31/01/2023 

 


