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14º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA 
 

 

PROJETO DE CENOGRAFIA 
 

MEMORIAL DE DESCRITIVO 
 

 

PROPRIETÁRIO: Autarquia Municipal de Turismo – GRAMADOTUR. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para executar projeto de cenografia para o evento 
14° Festival de Cultura e Gastronomia. 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Benetti, Gramado/RS. 

 

 

OBJETO: Cenografia do 14° Festival de Cultura e Gastronomia. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Este Memorial Descritivo tem como finalidade o orçamento dos 

elementos de cenografia do 14° Festival de Cultura e Gastronomia, para posterior licitação. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RUA PEDRO BENETTI  

1. ILUMINAÇÃO COBERTURA 

Instalação de 9 luminárias pendentes em vime (luminárias fornecidas pela 

Gramadotur), com medidas aproximadas de 1,15m diâmetro por 0,90m de altura. Pela 

dimensão, será necessário utilização de cabos de aço. As referidas luminárias serão fixadas 

na estrutura metálica da abóboda da cobertura ficando a 3,50m do chão, o contratante 

deverá fornecer as lâmpadas led 30w 3000k (luz quente), a fiação, revisão geral de todas 

luminárias, os cabos de aço e todo material que for necessário para a instalação. 

A colocação e montagem dos materiais deverão ter acompanhamento da 

responsável pela decoração. 
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2. ILUMINAÇÃO BAR DE DRINKS 

Instalação de 20 luminárias grandes + 20 luminárias pequenas, todas em vime e 

pendentes (luminárias fornecidas pela Gramadotur). A luminária grande possui medidas 

aproximadas de 1,15m de diâmetro por 0,90m de altura e a luminária pequena medindo 

aproximadamente 0,90m de diâmetro por 0,50m de altura. Pela dimensão, será necessário 

utilização de cabos de aço bem como fiação e instalação elétrica. As referidas luminárias 

serão fixadas na estrutura metálica da abóboda da cobertura ficando a 3,00 metros do chão, 

o contratante deverá fornecer as lâmpadas led 30w 3000k (luz quente), a fiação, os cabos 

de aço, revisão de todas as luminárias e todo material necessário para a instalação. 

Após feito o arranjo das luminárias pela decoradora, as luminárias deverão ser 

fixadas entre elas para que se torne uma luminária “única” (ver imagem de referência). A 

forma de fixação é responsabilidade da Empresa Contratada. Deverão ser retiradas as 

alças das luminárias pequenas para a criação da luminária única, após o término do evento 

as alças retiradas deverão ser recolocadas nas luminárias. 

A instalação da iluminação e tomadas deverá ser feita pela cobertura descendo pelo 

tronco da árvore (parte central do bar), os cabos deverão ser fixados ao tronco de maneira 

que fiquem escondidos. Deverá ser instalada fita led, na cor âmbar, ao redor da bancada 

do bar e também na bancada interna, onde ficarão as chopeiras e garrafas do bar de drinks, 

conforme referência abaixo.  

 



 

 

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

A colocação e montagem dos materiais deverão ter acompanhamento da 

responsável pela decoração. 

 

 

3. ILUMINAÇÃO INTERNA DECORATIVA DOS STANDS DE OPERAÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO, CAIXA, BAR E CAVE 

Os pontos de iluminação, tomadas e e tomadas para luz de emergência serão 

executados pela empresa Contratada, conforme orientação do croqui e da decoradora. 

A luminária principal será suspensa em cabos de aço. Será executada uma caixa 

sem tampa, em madeira de reaproveitamento conforme referência, com 5 luminárias 

pendentes em alturas irregulares com lâmpadas de filamento de formatos e tamanhos 

variados. Na parte interna da caixa serão acondicionadas vegetações e temperos 

pendentes como jiboias, avencas, colar de pérolas, dinheiro em pencas e peperôneas. A 

vegetação deverá ser escolhida em conjunto com a organização do evento. 

As caixas deverão medir 1,30m de comprimento, 25cm largura e 10cm altura. 
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Serão executadas 25 peças no total, incluindo confecção, instalação, todo material 

elétrico, lâmpadas de filamento de formatos e tamanhos variados e todo material que for 

necessário. 

A colocação e montagem dos materiais deverão ter acompanhamento da 

responsável pela decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DAS BANCADAS ENTRE OS STANDS DE 

OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO  

Serão 8 bancadas altas em mdf, com 40cm de profundidade e acabamento em 

pintura acrílica semi brilho, cor a definir, perfazendo a extensão entre os dois stands, fixadas 

por mãos francesas de metal na cor do estande. Altura em relação ao piso a definir.  

- Deverão ser instalados 2 refletores por bancada, com foco posicionado de cima 

para baixo. 

- No espaço de cada bancada deverá ser previsto duas mãos francesas trabalhadas, 

conforme referência a seguir, na cor a ser definida, para colocação de vegetação pendente 
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em cada uma delas, serão no total 25 peças. As peças excedentes serão realocadas 

conforme orientação da decoradora. 

A colocação e montagem dos materiais deverão ter acompanhamento da 

responsável pela decoração. 
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5. BANCOS ALTOS DE BAR E BANCADAS 

Será necessária a colocação de 85 unidades de bancos altos para espaço de 

alimentação, bar de drinks e outros locais, idênticos a imagem abaixo. Os mesmos 

deverão ser locados pela Empresa Contratada. 

 

 
 
 

6 . INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ALGODÃO CRÚ 

 

Cobertura em algodão cru para 9 lonas 10x10m (área a ser coberta), sendo cada 

cobertura composta por 3 partes de tecidos em formato de triângulo, conforme croqui 

abaixo. 

Cada conjunto de tecidos é formado por é um triangulo com base de 10m e 

comprimento 10m e os outros dois triângulos com base de 5m e comprimento de 10m. 

Estas medidas são considerando com o tecido plano, a Empresa Contratada deverá 

considerar um percentual extra na área de tecido para que seja instalado de forma a ter um 

movimento, lembrando uma vela de barco. 

No triangulo de 10m de base, precisar ser previsto o espaço para a colocação de 

ilhós para a passagem do cabo da luminária pendente. 
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O acabamento será em bainha reforçada e ilhós. Os tecidos deverão ser fixados com 

cabo de aço na estrutura da abóboda afim de evitar o transpasse direto de sol, tendo em 

vista ser lona cristal. 

O material deverá ser ignifugado com apresentação do certificado necessário para 

fins de comprovação para vistoria dos bombeiros. 

 Imagem de referência para confecção do material 
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7. MONTAGEM DE 8 MESAS COMPARTILHADAS 

Serão montadas 8 mesas de uso compartilhado, com tampo em madeira rústica 

medindo 2,75m de comprimento, com varal em caibro roliço para pendurar decoração e 

luminárias. Os tampos em madeira rústica e caibros roliços são materiais existentes sendo 

cedidos para decoração pela Gramadotur. Todo o restante do material (ex: lixa, parafuso, 

prego, tinta, pincel, osmocolor, etc) que for necessário será responsabilidade da empresa 

Contratada. 

Será necessário lixar e passar osmocolor transparente em todas as peças, bem 

como os encaixes nos caibros para sustentação do varal e pés para sustentação dos 

tampos. 

Para cada varal será necessária a instalação de: 

- 5 luminárias (fornecidas pela Gramadotur) – sendo que todo o restante necessário 

como fiação, mão de obra para instalação, lâmpadas de filamento em formatos variados e 

todos os demais itens necessários serão responsabilidade da Empresa Contratada; 
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- Vegetações pendentes por conta da Empresa Contratada; 

- A empresa contratada deverá fornecer ainda: 

 6m renda rústica 

 10m Fita de sisal 

 01 rolo de cordão de sisal 

 6m de Juta colorida 

 20 Guardanapos Oxford preto para Vinho (com bainha) tamanho 50x50 

 

OBS: Os bancos serão solicitados via empréstimo da Sociedade da Linha bonita, sendo 

necessário que a empresa contratada retire, em local a definir, e posteriormente ao término 

do evento devolva este material emprestado. 

Imagem de referência da mesa compartilhada a ser executada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MONTAGEM DE 2 MESAS COMPARTILHADAS COM ÁRVORE E LUMINÁRIA 

Serão montadas 2 mesas de uso compartilhado, com tampo em madeira rústica 

medindo 2,75m de comprimento, com varal em caibro roliço para pendurar decoração e 

luminárias. Os tampos em madeira rústica e caibros roliços são materiais existentes sendo 
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cedidos para decoração pela Gramadotur. Todo o restante do material (ex: lixa, parafuso, 

prego, tinta, pincel, osmocolor, etc) que for necessário será responsabilidade da empresa 

Contratada. 

Será necessário lixar e passar osmocolor transparente em todas as peças, bem 

como os encaixes nos caibros para sustentação do varal e pés para sustentação dos 

tampos. 

Em cada mesa compartilhada deverá ser colocada uma árvore de oliveira, uma em 

cada ponta da mesa. As árvores de oliveira deverão ser locadas pela empresa contratada, 

com as seguintes características: tronco fino e copa cheia e altura mínima de 2m.  Conforme 

imagem de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada varal será necessária a instalação de: 

- 5 luminárias (fornecidas pela Gramadotur) – sendo que todo o restante necessário 

como fiação, mão de obra para instalação, lâmpadas de filamento em formatos variados e 

todos os demais itens necessários serão responsabilidade da Empresa Contratada; 
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- Vegetações pendentes por conta da Empresa Contratada; 

OBS: Os bancos serão solicitados via empréstimo da Sociedade da Linha bonita, sendo 

necessário que a empresa contratada retire, em local a definir, e posteriormente ao término 

do evento devolva este material emprestado. 

 

9. BAR DE DRINKS 

A lona central será ocupada pela montagem do bar de drinks. Para compor a copa 

da árvore de cestos (luminárias), mencionada na descrição da iluminação, será 

complementada com a montagem do bar. 

Será necessária a colocação na posição vertical de um tronco real de árvore 

(fornecido pela Gramadotur), com diâmetro aproximado de 70cm e altura de 2,70m, 

conforme imagem anexa. Todos os equipamentos que forem necessários para a 

movimentação será responsabilidade da empresa contratada. 
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Para fixação do tronco, será necessário executar uma base quadrada medindo 

0,75x0,75m com 0,50m de altura, para aumentar a altura final do tronco. A base deverá 

estar perfeitamente nivelada e o tronco devidamente fixado a base para que o tronco fique 

estabilizado sobre a mesma. A responsabilidade da execução da base, fixação e 

estabilidade do conjunto (base e tronco) será da Empresa Contratada. 

Ao redor do tronco será necessária a construção de uma bancada circular no em 

torno da árvore terá 50cm de profundidade na altura de 1,00m em relação ao piso. Esta 

bancada será utilizada para o bar de drinks (exposição de garrafas) e também para a 

colocação de 4 chopeiras, ficando abaixo desta bancada os barris de chopp e utensílios 

necessários para a realização dos serviços. 

O acabamento externo da bancada de atendimento ao cliente deverá ser ripado, 

conforme imagem de referência, e pintado conforme orientação da decoradora. 

A imagem abaixo faz referencia a estrutura modular para o bar, o ripado e a 

prateleira interna. Salientando que o tampo do bar tem, 40cm de largura e deve prever 

25cm para entrada do banco abaixo do balcão. 

 

 

 

O balcão para atendimento dos clientes deverá ser executado conforme croqui em 

anexo e imagem de referência. O balcão obrigatoriamente deverá ser executado de 

maneira que ao final do evento possa ser desmontado e guardado em partes, para que na 
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próxima edição possa ser reutilizado. Esse balcão deverá ter a profundidade necessária 

para acondicionar barris de chopp, e produtos pertinentes ao bom andamento do serviço. 

Deverá haver duas entradas para acesso da equipe de trabalho com largura de 

60cm, com porta e bancada fixadas por dobradiças, que possibilitem a abertura temporária. 

Deverá ser previsto instalação elétrica para as 4 tomadas das chopeiras e 8 

tomadas diversas conforme necessidade do espaço. 

No entorno, serão dispostos 30 bancos altos, que serão locados, conforme já 

mencionados e descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 Imagem referência para perfeito entendimento de montagem‘ 

 

10. CAVE 
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A cave do Festival de gastronomia, envolverá a venda de vinhos das vinícolas 

participantes do Roteiro do Vinho de Gramado, será um espaço que abrigará 8 vinícolas 

com entrega das taças. 

O estande necessitará da montagem de um tablado em madeira, perfeitamente 

nivelado, medindo 3,60x5,40m com 10cm de altura. A estrutura do stand será formada por: 

- Duas torres de pallets de com 24 unidades por torre, totalizando 48 unidades. As 

torres deverão ter sua estabilidade garantida pela Empresa Contratada. As torres deverão 

ter iluminação interna para destacar as garrafas decorativas e os pallets terão acabamento 

com pintura envelhecida, conforme orientação da decoradora; 

- Os pallets deverão medir 1,20x1,00x0,13m conforme imagem de referência, para 

que possa ser armazenado as garrafas em todas as faces, deverá ser aprovado pela 

decoradora com antecedência; 

 

Referência de pallet a ser utilizado 
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- Será necessário a execução de um balcão de atendimento com tampo de 50cm, 

medindo 1,10m de altura em relação ao tablado com 2,50m de comprimento, conforme 

croqui; 

- Rampa de acesso para cadeirantes no tablado, a ser executada no momento da 

montagem, conforme orientação da decoradora; 

- Colocação de duas estruturas para exposição das garrafas (existente no acervo da 

Gramadotur). Será necessária a complementação, na parte posterior do móvel, com 

uma tela (tipo galinheiro) para sustentação das garrafas e a fixação da estrutura no 

tablado do stand. Essas estruturas para exposição das garrafas medem 3,00x2,00m e 

1,50x 2,00m; 

- Transporte de móveis, da Secretaria de Turismo, para complementação do ambiente 

e devolução após o evento; 

 

- Transporte de Pipas de vinho e mobiliário das garrafas, que estão acondicionadas no 

depósito da Gramadotur, para complementação do ambiente e devolução após o 

evento; 

- Instalação de 4 luminárias pendentes (idem dos stands de alimentação) com fiação, 

pintura, cabo de aço, instalação, lâmpadas e tudo mais que for necessário será por 

conta da empresa contratada. Estas luminárias serão instaladas na estrutura, tipo 

pórtico, a ser executada; 

- Instalação elétrica conforme arquivos anexos; 

- Deverá ser executado um circuito de tomadas exclusivo para a iluminação de 

emergência; 

- Confeccionar duas estruturas tipo caixa, em mdf, similares a um pórtico, pintado em 

cor a ser definida pela decoradora. Em uma ponta será apoiada nos pallets e na outra 

ponta será apoiada sobre uma coluna de 60x30cm devidamente fixada no tablado. Na 

base da coluna deverá ser previsto um rodapé em mdf para o perfeito arremate da 

estrutura. A execução e o dimensionamento da estrutura serão de responsabilidade da 

empresa contratada; 
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- Prever espaço para colocação de uma geladeira (fornecida pela Gramadotur) para 

espumantes e vinhos. A geladeira tem aproximadamente: comprimento 48 cm, largura 

53,5 cm e altura 179,1cm; 

- Será executado uma estrutura, com 1 pallet, para armazenamento das taças pela 

haste. Esta estrutura será instalada de forma suspensa, em cabos de aço, acima do 

balcão que ficará no interior do espaço. Deverão ser instalados 10 suportes metálicos 

de taças conforme imagem de referência a seguir. 
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11.  LAVATÓRIO PARA LAVAGEM DE TAÇAS/MÃOS 

Será necessária a instalação completa de um lavatório rústico, sendo constituído 

de uma escrivaninha com uma mala antiga sobreposta e por fim a cuba em porcelana, itens 

fornecidos pela Gramadotur. Será necessário fazer a furação da escrivaninha e da mala 

para a passagem da tubulação. Junto do lavatório será instalado um painel de fundo (porta 

antiga medindo 0,90x2,10m) que será fornecida pela Gramadotur. A porta deverá ser 

retirada/desinstalada da Expogramado, ser pintada conforme orientação da decoradora e 

atrás dos vidros deverá ser instalado dois espelhos (medida total aproximada de cada 

espelho 0,30x1,10m) e após o evento a porta deverá ter o espelho retirado e ser reinstalada 

na Expogramado.  
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O lavatório para lavagem de taças será em local a ser definido, de acordo com a 

rede de água e esgoto. A empresa contratada deverá fornecer uma torneira rústica 

completa, conforme orientação da decoradora e imagem de referência. 

Referência de torneira a executar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PÓRTICO DE ENTRADA E PAINEL DOS FUNDOS  

PÓRTICO DE ENTRADA (Av. Borges de Medeiros) 

Para o pórtico de entrada serão instalados dois painéis em vime (fornecidos pela 

Gramadotur), medindo 1,30x2,50m cada e instalado nas duas laterais da entrada. A forma 

de fixação será responsabilidade da empresa contratada, não será aceita fixação por cabos 

de aço. 

Ao centro deverá ser construído duas colunas de pedra basalto (conforme imagem 

de referência) medindo 50x50cm com altura de 2m, que sustentarão e darão acabamento 

para instalação de um portão em ferro (o portão será fornecido pela Gramadotur). Toda a 

execução e garantia de estabilidade será responsabilidade da Empresa Contratada. 
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Imagem de referência  

 

Para dar acabamento, deverá ser disposto 3 pés de oliveiras em cada lado do 

portão, as mesmas deverão ser avaliadas pela gramadotur antes da locação por parte da 

contratada. Os pés de oliveira deverão estar em cachepôs de vime na cor natural. As 

árvores de oliveira deverão ser locadas pela empresa contratada, com as seguintes 

características: tronco fino e copa cheia e altura mínima de 2m. 

O portão é formado por duas folhas medindo 1,30x3,00m cada e por duas partes 

fixas medindo 0,20x2,00m, uma em cada lado. As folhas do portão deverão ser fixadas, na 

posição aberta, com auxílio das colunas de pedra basalto e o mesmo deverá ser pintado 

na cor indicada pela decoradora posteriormente. 

Em cada painel de vime deverá ser aplicado o logo do evento em letra de recorte. 

Em um painel o lettering e no outro a taça. Medidas aproximadas lettering 0,80x0,80m e a 

taça 0,80x1,60m. 

Todo o processo de instalação, materiais, garantia de segurança e tudo mais que 

for necessário deverá ser por conta da contratada com acompanhamento da decoradora. 

 

PAINEL DOS FUNDOS (Rua São Pedro) 

Para formação do painel de acabamento dos fundos do evento, serão usados 6 

painéis de treliça, medindo 0,90x 2,70m, dispostos 3 para cada lado da estrutura (será 

necessário pintar e a cor será posteriormente indicada pela decoradora) os painéis são 
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existentes e serão fornecidos pela Gramadotur. No centro deverá ser executado um painel, 

tipo floreira, em madeira, medindo 4,60 x 3,00m, exatamente com a referência abaixo. A 

madeira deverá ser lixada e pintada de osmocolor incolor. As mudas que vão compor cada 

nicho devem ser de temperos e chás, podendo mesclar pedras, pequenos troncos de 

madeira e acabamento em galho moído, conforme orientação da decoradora. 

Em cada painel de treliça deverá ser aplicado o logo do evento em letra de recorte. 

Em um painel o lettering e no outro a taça. Medidas aproximadas lettering 1,00x1,00 e a 

taça 1,00x1,70. 

Todo o processo de instalação, materiais e garantia de segurança, deverá ser por 

conta da contratada com acompanhamento da decoradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  STAND BAR E CAIXA  
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Espaços destinados a compra de tickets e bar, construídos em MDF. Stand com 

medida total de 6,75x2,30 com acabamento em pintura acrílica semibrilho cor a definir. Em 

cada lateral deverá conter uma porta de 80x210cm em madeira com dobradiças, maçaneta 

e chave, conforme croqui. Confeccionar uma moldura de 2cm em compensado natural, para 

acabamento da placa de identificação Bebidas formato 60x40cm.  

No Stand do Bar deverá ser feito em toda extensão um balcão de atendimento com 

4 gavetas com chave para os caixas, uma prateleira abaixo do balcão para utensílios e 

descartáveis.  

O Stand do Caixa deverá possuir 02 gavetas caixa de 40x30x15cm em marcenaria, 

fixada na parte inferior do tampo, com divisórias internas e chave para segurança e deverão 

ser previstos 02 bancos altos para os atendentes.  

O stand obrigatoriamente deverá ser executado de maneira que ao final do evento 

possa ser desmontado e armazenado em partes, para que na próxima edição possa ser 

reutilizado. 

BAR - Elétrica e iluminação: 20 tomadas simples, 04 lâmpadas tuboled de 36W de 

sobrepor 60cm, ou lâmpadas flúor 3000K, 08 luminárias pendentes conforme modelo com 

lâmpadas de led branco quente e também deverá ser executado um circuito de tomadas 

exclusivo para a iluminação de emergência. 

CAIXA - Elétrica e iluminação para cada stand: 02 lâmpadas tuboled de sobrepor de 

36W com 60cm, ou lâmpada fluor 3000k; 04 tomadas duplas e também deverá ser 

executado um circuito de tomadas exclusivo para a iluminação de emergência. 

 

14. STANDS RESTAURANTES – total 16 UNIDADES  

Estande 230x230cm, altura total 278cm, que terá acabamento em pintura com tinta 

acrílica semibrilho, cor a definir.  

Deverá ser construído em estrutura de madeira, vigas de 0,10m x 0,10m, paredes 

e teto revestidos (internamente e externamente) em MDF, piso em tablado de compensado 

de 20mm, porta 80x210cm em madeira com dobradiças, maçaneta e chave.  

O acabamento externo e interno das paredes, vigas, portas e teto deverá ser em 

lixa e tinta acrílica semibrilho própria para madeira na cor a definir, dando três demãos de 
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tinta com lixamento entre as demãos para que fique uma pintura lisa e parelha, obtendo 

total cobertura. O balcão de atendimento deverá ser em MDF, deverá ser prevista uma 

estrutura tipo moldura para colocação da marca do restaurante no formato 60x40cm e 

prateleira interna abaixo do balcão.  

Deverá ser executado um painel autoportante, medindo 2,50x2,78m, entre os 

stands Modelo 01 e Modelo 02, com acabamento em chapa de MDF. Na parte superior do 

painel (acima da bancada) deverá ser previsto moldura de acabamento para o adesivo a 

ser aplicado. 

O stand obrigatoriamente deverá ser executado de maneira que ao final do evento 

possa ser desmontado e armazenado em partes, para que na próxima edição possa ser 

reutilizado. 

15. ÁREA DE SERVIÇO – compartilhada para cada 2 stands 

Espaço destinado a colocação do tanque com torneira e lixo, compartilhados a cada 

dois stands. O tanque com torneira será fixado na estrutura de MDF, ficando o painel virado 

para a rua escondendo a tanque. Esta estrutura será autoportante, servindo como batente 

para as portas dos stands quando abertas. A empresa contratada será responsável pelo 

dimensionamento e estabilidade estrutural, assim como pela perfeita execução das 

estruturas (nível, esquadro, prumo, etc.) considerando que os stands serão executados 

sobre a pavimentação existente que possui abaulamento. 

O stand obrigatoriamente deverá ser executado de maneira que ao final do evento 

possa ser desmontado e armazenado, para que na próxima edição possa ser reutilizado. 

 

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS – PARA CADA STAND 

Elétrica e iluminação: 04 tomadas simples, 02 tomadas especiais (1500W cada), 

01 lâmpadas tuboled de 36W de sobrepor 60cm, ou lâmpadas flúor 3000K, 01 luminária 

pendente, conforme mencionados anteriormente, com lâmpadas de filamento e também 

deverá ser executado um circuito de tomadas exclusivo para a iluminação de emergência. 

Para a área de serviço deverá ser instalado uma luminária tipo tartaruga.  
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No painel autoportante, executado entre os stands modelo 01 e modelo 02, deverá 

ser instalado 02 refletores de led 30 watts para cada espaço, sendo que são 8 espaços, a 

posição será definida junto com a fiscalização na montagem do primeiro stand. 

Observação: confirmar a potência dos equipamentos que serão utilizados em cada 

stand. 

Hidráulica: deverá ser executada uma rede de água fria para alimentação dos 

tanques (8 unidades) assim como rede esgoto com caixa de gordura individual (8 unidades). 

Os pontos de conexão de água e esgoto serão indicados pela Gramadotur.  

 

 

 

 

17. REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA TODAS AS 

INSTALAÇÕES DO EVENTO  

Aquisição de materiais para a execução dos serviços de instalação, manutenção e 

desinstalação das instalações hidrossanitárias e elétricas do evento, assim como 

manutenção em todo o período do evento. Prever que a alimentação da rede elétrica poderá 

ser feita inclusive por gerador, caso necessário.  

Todo dimensionamento e execução será responsabilidade da Empresa Contratada. 

Todos materiais utilizados (fios, cabos, disjuntores, caixas, eletrodutos, caixas de gordura, 

torneiras, etc) são de aquisição, ou seja, deverão ser entregues para a Gramadotur após a 

desmontagem. 

18. PAISAGISMO 

 50 mudas de manjericão (pé já adulto – altura mínima 50cm) em vaso com altura 

de 20cm 

 50 mudas de hortelã (pé já adulto – altura mínima 50cm) em vaso com altura de 

20cm 

 50 mudas de melissa (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em vaso com altura 

de 20cm 
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 50 mudas de menta (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em vaso com altura de 

20cm 

 50 mudas de alecrim (pé já adulto – altura mínima 50cm) em vaso com altura de 

20cm 

 50 mudas de poejo (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em vaso com altura de 

20cm 

 50 mudas de manjericão roxo (pé já adulto – altura mínima 50cm) em vaso com 

altura de 20cm 

 50 mudas de sálvia em vaso (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em vaso com 

altura de 20cm 

 50 mudas de repolho decorativo rosa (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em 

vaso com altura de 20cm 

 50 mudas de repolho decorativo branco (pé já adulto – diâmetro mínimo 30cm) em 

vaso com altura de 20cm 

 25 mudas de jiboia e peperômia pendente com no mínimo 70cm de comprimento e 

bem robusta, conforme referência abaixo 
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19. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Todos os itens serão de aquisição pela Gramadotur, com exceção de quando for 

mencionado locação, empréstimo ou outro sobre os itens. 

 Itens que serão reformados, readaptados, reaproveitados, etc do acervo da 

Gramadotur, mesmo que não sejam descritos explicitamente todos materiais 

necessários, será responsabilidade da Empresa Contratada o fornecimento, a 

instalação, a adaptação ou o que for necessário para a perfeita execução destes 

elementos. 

 Os materiais e as formas de fixação sugeridas poderão ser avaliadas em conjunto 

entre a licitada responsável pela execução e a fiscalização do contrato, com o 

intuito de viabilizar custos, mantendo as características e a viabilidade do projeto. 

 Todas as medidas deverão ser conferidas no local. 
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 Havendo divergência entre memorial e anexos, consultar a fiscalização antes de 

executar. 

 Amostras de materiais e cores devem ser aprovadas antes da compra. As cores 

serão definidas apenas quando a programação visual do evento for conhecida e 

estiver aprovada. 

 As imagens utilizadas no projeto são meramente ilustrativas e tanto o fornecimento 

das mesmas como tratamento e finalização para produção são de responsabilidade 

da agência contratada. A Gramadotur indicará a marcação das áreas onde elas 

serão utilizadas e seus respectivos formatos. 

 Deve ser verificada a potência e as medidas de todos os equipamentos elétricos 

que serão utilizados, antes da execução do projeto. 

 Os pontos de elétrica e de água marcados no projeto são apenas para orientação 

da empresa responsável pela execução do evento. Deverá ser realizado projeto 

complementar por empresa especializada para levantamento de fiação, tubulação, 

quadros e todo material correlato. Os quadros elétricos deverão ser definidos por 

esta empresa, e posicionados na área de apoio ou serviço.  

 A empresa deverá contratar profissional especializado em luminotécnica para 

avaliar a iluminação proposta, seja no formato de consultoria ou de projeto 

complementar. 

 A empresa contratada será responsável pelo projeto estrutural, projetos 

complementares (elétrica, hidrossanitário, etc.) bem como execução e deverá 

fornecer Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica.  

 Faz-se necessário um cronograma de produção e montagem, feito a partir das 

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

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

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

realizada pela equipe de projeto da empresa contratada e representantes da 

Gramadotur. IMPRESCÍNDIVEL para o início da produção de qualquer elemento 

da cenografia. 

 Qualquer instalação deverá ser reparada e todas as estruturas da Rua Pedro 

Benetti deverão ser entregues após a desmontagem como estavam na vistoria 

realizada pré-montagem. 
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 Toda e qualquer equipe de trabalho deverá seguir as normas de segurança do 

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

seguir as orientações e protocolos referentes aos cuidados de transmissão do 

Corona Vírus vigentes no município e no estado. 

 Tecidos que não sejam auto extinguíveis devem receber tratamento com 

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

do ignifugante devem ser apresentados. 

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

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

técnico - engenheiro ou arquiteto - responsável pelos projetos estruturais, laudos e 

anotações ou registros de responsabilidade técnica e execução. 

 

20.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 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; 

 Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento 

do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Apresentar soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos 

instalados, considerando o dimensionamento de estruturas para permitir que a 

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

excessivamente; 

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

os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar sua rigidez; 

 Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos deverão ser 

aferidas no local; 

 Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à execução 

do serviço; 
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 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos serviços, 

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

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

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

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

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores; 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento da NR-35 e NR-10; 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração dos 

profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, 

incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, 

seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 

obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada 

denunciação a lide e chamamento ao processo e possuir responsável técnico pelos 

PROJETOS e EXECUÇÃO, já mencionados, com fornecimento de Documento de 

Responsabilidade Técnica; 

 Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

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

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

 A execução do serviço deverá seguir as indicações e procedimentos recomendados 

pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 Após a montagem e desmontagem dos elementos decorativos, os locais deverão 

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

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

vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 

responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade;  

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

término no evento; 

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

evento (itens indicados no memorial/planilha); 
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 Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo 

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser 

indicado pela Gramadotur; 

 Os itens deverão ser entregues juntamente com um checklist, ou seja, uma planilha 

com quantitativos e descrição dos elementos entregues, inclusive com relatório 

fotográfico;  

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

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

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

denunciação à lide da Autarquia. 

 

22.  ETAPAS DOS SERVIÇOS 

 A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por quaisquer 

imperfeições quanto ao desempenho para à execução da obra, devendo refazer, 

sem custos para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o 

Memorial Descritivo; 

 O serviço compreenderá o período de realização da 14ª edição do Festival de 

Cultura e Gastronomia de Gramado, incluídos os períodos de montagem e 

desmontagem; 

 A empresa deverá apresentar um cronograma com as etapas de trabalho, sendo 

que a montagem deve estar concluída até o dia 5 de setembro de 2022. Qualquer 

dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato. 

 

O servidor responsável por fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

Projeto básico elaborado por: Raphael Almeida e Paula Kohl 


