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MEMORIAL DESCRITIVO 

PALCO NATIVITATEN 

 

Este documento descreve a concepção geral do Projeto de uma estrutura 

metálica  para palco, a ser contratada na modalidade de locação, para atender as 

necessidades do uso no espetáculo Nativitaten / 2022 que ocorrerá nas 

dependências do Serra Park- Centro de Feiras e Eventos, na cidade de Gramado-

RS. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DO EVENTO 

 

O local efetivo onde serão feitas as apresentações do evento Nativitaten será 

em um dos lagos que compõem a área interna do parque com orientação para o lado 

Leste do  Pavilhão principal de eventos. 

No entorno deste lago estarão às arquibancadas para o público localizadas 

estrategicamente de formas a terem ampla vista do palco onde ocorrerão as 

apresentações. O nível da água do lago está aproximadamente a 838m acima do 

nível do mar, sendo que do trevo de acesso na RS-115 que dá acesso ao Serra 

Park, a cota do eixo da rodovia ao nível do lago está aproximadamente 70,0 metros 

abaixo. As vias do entorno do lago como também de acesso ao local do evento, são 

todas pavimentadas com ótimas condições de acesso. O palco do evento está 

orientado para o Norte e dentro do lago. 

Pelo ineditismo da localização do palco (dentro do lago), alguns desafios tanto 

de  projeto quanto de execução precisam ser superados, já que não é prática comum 

de se construir uma obra dentro de uma área com água. 

A primeira providencia para investigação das condições de instalação do 

palco foram tomadas para algumas definições em termos de projeto principalmente, 

ou seja: qual a profundidade do lago, condições de suporte do fundo, além de 

inspeção “in loco” para verificação das condições de taludes do  entorno. Na foto a 

seguir pode-se observar a área do lago. 
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2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

Para conhecimento da infraestrutura de montagem do palco (profundidade e 

tipo de solo do fundo do lago), primeiramente nos baseamos em informações do 

Administrador do Park e inspecionamos através de um ensaio de batimetria do fundo 

do lago, onde ficaram evidenciadas as características do fundo que era nossa 

principal preocupação. 

Pelos ensaios, concluímos que o lago tem profundidade variando entre: 2,40m 

e 2,50 metros com uma faixa de lama no fundo de aproximadamente 20 centímetros; 

esperado para estas condições de ser um lago artificial. 

No fundo, foi constatado um solo com características de impenetrável o que 
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nos garante boas condições de suporte para a estrutura em si. No extremo sul do 

lago, tem instalado um vertedouro que mantém o nível de água constante. 

As informações descrita podem ser vistas na figura a seguir do levantamento 

batimétrico do lago e entorno. 

 

De posse destas informações, concluímos por um projeto de palco em 

estrutura metálica treliçada auto portante apoiada, constituída com perfis dobrados 

enrijecidos que transmitem através dos nós (estrategicamente localizados) os 

esforços ao fundo estável do lago através de perfis metálicos do tipo: I. 

Para facilitar as condições de montagem, o projeto foi concebido por módulos 

de montagem acoplados através de conexões parafusadas (palco e passarela). E no 

caso das  ilhas são conjuntos individuais estruturados. 

Nos desenhos geométricos, está caracterizado este conceito e de forma 

resumida podem ser vistos na figura a seguir. 
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3. DETALHAMENTO DO PROJETO 

 

Desmembrando o Projeto em setores, serão tratados como: Palco, Ilhas (04) 

e Passarela de Acesso. 

 

3.1. Palco 

 

Área = 520,0 m² 

Pontos de Apoio: 29 

O projeto do palco é composto de 44 treliças metálicas com banzos paralelos. 

Os materiais que compõem a treliça são: 

Banzos superiores e inferiores – Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) 

nas dimensões 150 x 60 x 20 e espessura de 3,0 mm (6,83 Kg/m) 

Diagonais e Montantes - Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 100 x 50 x 17 mm e espessura de 3,0 mm (5,02 Kg/m) 

Os elementos das treliças são todos soldados entre si, constituindo treliças com altura 

de 600 e 300 mm, identificadas na Prancha 01 e complementadas na Tabela 1 abaixo. 

TRELIÇAS 

1- PALCO 

Identificação Comprimento (mm) Altura (mm) Peso ( Kg) 

TR1 4710 600 128 

TR2 4670 600 126 

TR3 4670 600 126 

TR4 4710 600 128 

TR5 4670 600 126 

TR6 4710 600 128 

TR7 4670 600 126 

TR8 4670 600 126 

TR9 4710 600 128 

TR10 4670 600 126 

TR11 4870 600 132 

TR12 4710 600 128 

TR13 4770 600 129 

TR14 4770 600 129 

TR15 4710 600 128 

TR16 4870 600 132 

TR17 4670 600 126 
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TR18 4705 600 127 

TR19 4670 600 126 

TR20 4670 600 126 

TR21 4710 600 128 

TR22 4670 600 126 

TR23 14705 300 325 

TR23A 1205 300 27 

TR24 7005 600 190 

TR25 7170 600 194 

TR26 1005 600 27 

TR27 3170 600 86 

TR28 14805 300 326 

TR29 1305 300 29 

TR30 3370 300 74 

TR31 7205 600 195 

TR32 7170 600 194 

TR33 1205 600 33 

TR34 3370 600 91 

TR35 14805 300 326 

TR36 1305 300 29 

TR37 3370 300 74 

TR38 7005 600 190 

TR39 7170 600 194 

TR40 1005 600 27 

TR41 3170 600 86 

TR42 14705 300 325 

TR43 1205 300 27 

 23008

5 

  

TOTAL (Kg) 5.874 

Tabela – 1 

 

Por sobre a estrutura, no sentido indicado nos detalhes e espaçadas a cada 

0,75m  uma da outra, estão fixadas as terças que irão transferir às treliças os esforços 

que irão atuar sobre o palco. 

As terças são formadas de Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 75 x 40 x 15 mm e espessura de 3,0 mm (3,85 Kg/m). 

Nos 29 pontos de conexão da estrutura do palco (Vide detalhamento) está 

fixado o cofre metálico que servira de local por onde serão introduzidos e 

consolidados os perfis metálicos, formando um conjunto único de transferência de 
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esforços da estrutura para o fundo do lago através deles (perfis metálicos), 

devidamente dimensionados para suportar os esforços. 

O perfil metálico de transferência de carga especificado e apoiado no fundo 

do lago é o um perfil do tipo: I referência W310 x 23,8 conforme detalhado nas 

pranchas de desenhos. 

Tendo em vista que a profundidade do lago ficou abaixo do inicialmente 

informado (5,0 metros), estamos prevendo um comprimento máximo destes perfis 

em 2,50 metros (resultado da informação de Batimetria realizada) o que vem atender 

as condições de estabilidade para este referido perfil. 

O fechamento do piso do palco será com placas cimentícias de: 3 x 1,30 com 

12 mm de espessura que serão fixadas nas terças, dando o acabamento final. Como 

acabamento frontal, em todo perímetro do palco, será também revestido com esta 

placa cimentícia na altura de 70 cm. 

Nas imagens a seguir pode-se observar a concepção do palco. 
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3.2. Ilhas (04 unidades) 

 

Área = 21,0 m² por unidade, correspondendo uma área total de: 84,0 m². 

Pontos de Apoio: 04 unidades por ilha, perfazendo um total de 16 pontos de apoio. 

O projeto das ilhas são exatamente iguais, mudando somente a posição 

diante do cenário, sendo composta por 4 treliças metálicas com banzos paralelos, 

sendo duas delas com 600 mm de altura e as outras duas com 300 mm. 

Os materiais que compõem as treliças são: 

Banzos superiores e inferiores – Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 150 x 60 x 20 e espessura de 3,0 mm (6,83 Kg/m) 

Diagonais e Montantes - Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 100 x 50 x 17 mm e espessura de 3,0 mm (5,02 Kg/m) 

Os elementos das treliças são todos soldados entre si; estando todos 

detalhados nas pranchas de 1 a 11 com informações complementares na Tabela 2 

abaixo. 
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TRELIÇAS 

2- ILHAS (4x) 

Identificação Comprimento (mm) Altura (mm) Peso ( Kg) 

TR1 6770 600 183 

TR2 6770 600 183 

TR3 2340 300 52 

TR4 2340 300 52 

 1822

0 

  

SUBTOTAL (Kg) 470 

TOTAL (4x) (Kg) 188

0 

Tabela – 2 

 

Por sobre a estrutura, no sentido indicado nos detalhes e espaçadas a cada 

0,75m uma da outra, estão fixadas as terças que irão transferir às treliças os esforços 

que irão atuar sobre a Ilha. 

As terças são formadas de Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 

75 x 40 x 15 mm e espessura de 3,0 mm (3,85 Kg/m) 

Nos 04 pontos de conexão da estrutura treliçada da ilha (Vide detalhamento) 

está fixado o cofre metálico que servira de local por onde serão introduzidos e 

consolidados os perfis metálicos, formando um conjunto único de transferência de 

esforços da estrutura para o fundo do lago através deles (perfis metálicos); 

devidamente dimensionados para suportar os esforços. 

O perfil metálico de transferência de carga especificado e apoiado no fundo 

do lago é perfil do tipo: I referência W310 x 23,8 conforme pranchas de 1 a 11. 

Tendo em vista que a profundidade do lago ficou abaixo do inicialmente 

informado (5,0 metros), estamos prevendo um comprimento máximo destes perfis 

metálico de transferência de carga em 2,50 metros em função dos resultados da 

Batimetria realizada no local, o que vem atender as condições de estabilidade para 

este referido perfil metálico de transferência de carga. 

O fechamento do piso das ilhas será com placas cimentícias de: 3 x 1,30 com 

12 mm de espessura que serão fixadas nas terças, dando o acabamento final para 

o piso. Como acabamento frontal exigido pelo cenário, em todo perímetro das ilhas 
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terá um acabamento conográfico assinalado no memorial específico. 

Na imagem a seguir pode-se observar a concepção das ilhas. 

 

 

 

3.3. Passarela de acesso ao palco 

 

Com orientação Norte x Sul aproximadamente com acesso pelo backstage, foi 

projetada a passarela de acesso ao palco propriamente dita. 

Com 42,0 metros de extensão e dois metros de largura, a concepção do projeto é a 

mesma utilizada nas estruturas para o palco e ilhas. 

Área = 84,0 m², formada por seis módulos de sete metros por dois metros de largura. 

Cada módulo contém seis Pontos de Apoio, dispostos de formas a reproduzir a 

geometria projetada (7 x 2 m) e no conjunto dos 42,0 metros contemplando 26 pontos 

de apoio. 

O projeto da passarela segue exatamente a mesma concepção das demais estruturas 

(palco e ilhas), sendo composta por 7 treliças metálicas com banzos paralelos, todas 

com 300 mm de altura. 
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Os materiais que compõem as treliças são: 

Banzos superiores e inferiores – Perfil U enrijecido – UDC ( dobrado de chapa) 

nas dimensões 150 x 60 x 20 e espessura de 3,0 mm ( 6,83 Kg/m) 

Diagonais e Montantes - Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 100 x 50 x 17 mm e espessura de 3,0 mm (5,02 Kg/m) 

Os elementos das treliças são todos soldados entre si; detalhadas nas pranchas de 

desenho, com informações complementares na Tabela 3 abaixo. 

 

TRELIÇAS 

3- PASSARELA (6x) – Módulos de 7,0 metros 

Identificação Comprimento (mm) Altura (mm) Peso ( Kg) 

TR1 3210 300 71 

TR2 3210 300 71 

TR3 3210 300 71 

TR4 3210 300 71 

TR5 1340 300 30 

TR6 1740 300 39 

TR7 1340 300 30 

 1726

0 

  

SUBTOTAL (Kg) 383 

TOTAL (6x) (Kg) 229

8 

Tabela - 3 

 

 

Por sobre a estrutura, no sentido indicado nos detalhes e espaçadas a cada 0,75m 

uma da outra, estão fixadas as terças que irão transferir às treliças os esforços que 

irão atuar sobre a passarela. 

As terças são formadas de Perfil U enrijecido – UDC (dobrado de chapa) nas 

dimensões 75 x 40 x 15 mm e espessura de 3,0 mm (3,85 Kg/m) 

Nos 06 pontos de conexão de cada módulo da estrutura treliçada da passarela (Vide 

detalhamento) está fixado o cofre metálico que servira de local por onde serão 

introduzidos e consolidados os perfis metálicos, formando um conjunto único de 

transferência de esforços da estrutura para o fundo do lago através deles (perfis 

metálicos); devidamente dimensionados para suportar os esforços. 
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O perfil metálico de transferência de carga especificado e apoiado no fundo do lago 

é o um perfil do tipo: I referência W310 x 23,8 conforme pranchas de desenhos. 

Tendo em vista que a profundidade do lago ficou abaixo do inicialmente informado 

(5,0 metros), estamos prevendo um comprimento máximo destes perfis metálico de 

transferência de carga em 2,50 metros em função dos resultados da Batimetria 

realizada no local, o que vem atender as condições de estabilidade para este referido 

perfil metálico de transferência de carga. 

O fechamento do piso das passarelas será com placas cimentícias de: 3 x 1,30 com 

12 mm de espessura que serão fixadas nas terças, dando o acabamento final para 

o piso. 

Na imagem a seguir pode-se observar a concepção da passarela. 
 

 

4. PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PROJETADAS 

 

4.1. - Palco 

 

Como temos uma limitação para montagem do palco com equipamentos pesados 
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(guindastes) devido à distância a ser alçada ao centro do palco e pelo entorno onde 

podem ficar (média de 50,0 metros do centro do palco) nas ruas, que embora tenham 

boas condições de suporte é uma distância bem razoável, o projeto do palco foi 

concebido levando-se em conta estas condições e foi fatiado em 4 módulos que 

podem ser acoplados pelo sistema de conexões parafusadas. 

O módulo 1, que aqui denominamos de módulo “mãe” é formado pelos pontos de 

apoio externos: 5, 7, 17 e 19 (vide prancha – X), formando um retângulo de: 20 x 

15 metros, com área de 3 00 m². 

Módulo 2 – formado pelos pontos externos de apoio: 1, 3,5 e 7, estes 2 últimos 

coincidentes com o módulo 1, que formam um retângulo aberto de: 20 x 3,50metros, 

com área de 70m² 

Módulo 3 - formado pelos pontos externos de apoio: 4, 5,16 e 17, que formam um 

retângulo aberto de: 15 x 5 metros, com área de 75m². 

Módulo 4 - formado pelos pontos externos de apoio: 7, 8,19 e 20, que formam um 

retângulo aberto de: 15 x 5 metros, com área de 75m². 

As condições de montagem ficam facilitadas pelo fato da sequencia ser com 

conexões parafusadas por meio de chapas de encosto previamente soldadas nos 

montantes das respectivas treliças de nós coincidentes. Vide prancha de detalhes 

de nós. 

Na prancha 03, fica evidenciada a sequencia de montagem. 

Todas as treliças podem vir para o local da obra já fabricadas e pintadas de acordo 

com dimensões e peso da tabela – 1, cujas medidas devem ser previamente 

confirmadas. A montagem para a conformação da geometria do palco deve ser feita 

no local, obedecendo à formação dos módulos. 

Peso dos módulos sem assoalho  

Módulo 1 – 1.200 Kg 

Módulo 2 – 800 Kg 

Módulo 3 – 780 Kg 

Módulo 4 – 780 Kg 

Peso do perfil I W 310 x 23,8 – no comprimento de corte sugerido (3 m): 85 Kg 

aproximadamente. 

Módulo 5 - 1.200 Kg 



   

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone 

(54) 3286.2002 

 

 

A sugestão de montagem, é que feita a formatação do módulo 1 no espaço mais 

próximo  possível da margem do lago, formando um retângulo de: 20 x 15 metros e 

devidamente soldadas todas as treliças, conforme detalhado no projeto este módulo 

seja posicionado através de guindaste o mais próximo de sua posição final que será 

feita com auxílio de topografia para que se posicione um dos pontos extremos do 

módulo. 

Para a fixação dos pontos de apoio, é necessário que a estrutura esteja posicionada 

o que pode ser conseguido com flutuadores acopladas ao esqueleto do módulo 

(1.200 Kg sem as terças e Placas cimentícias) ou blocos de isopor de formas, que a 

mesma não afunde. Se optar por um segundo Guindaste, deverá ser uniciada a 

operação de colocação dos perfis metálicos dos pontos de apoio, que depois de 

fixados ao cofre conforme detalhado no projeto, já estarão aptos a suportar o peso 

da estrutura. 

Como o nível do palco ficará 70 centímetros acima do nível da água, estas operações 

de solda não serão obstáculos para a consolidação do perfil dos pontos de apoio 

com os cofres, que serão fundamentais para a estabilização da estrutura. É 

recomendável que os apoios extremos sejam os primeiros a serem 

operacionalizados, pois assim garante-se o posicionamento do palco. Como a 

profundidade do lago apresentou pouca variação de altura, sugere-se que os perfis 

de apoio do perfil W 310 x 23,8 sejam pré-cortados com 3 metros de comprimento e 

depois de posicionados sejam cortados no local para nivelamento do palco. 

Como sugestão de ordem de posicionamento dos pontos de 

apoio:     5, 6, 7, I, J, K, 17, 18 e 19. 

Na sequencia os apoios intermediários. 

Para a montagem dos pontos de apoio, pelo baixo peso na ponta da lança para um 

guindaste (85 Kg), pode ser utilizado um guincho de menos capacidade desde que 

tenha uma lança que possa alcançar o ponto mais afastado do palco, para isso a 

montagem deve ser feita da margem mais próxima do ponto a ser montado. A 

distância média mais afastada, estimada em planta gira em torno de 55,0 metros da 

margem. 

Para o primeiro módulo, devem ser previstos equipamentos de apoio (barcos) para 

iniciar os trabalhos já que os trabalhos de soldagem dos elementos no local e intensa 

(cabos elétricos ou geradores) e neste primeiro momento serão fundamentais. Na 



   

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone 

(54) 3286.2002 

 

 

sequência, as condições melhoram, visto que já poderá ser montado o assoalho do 

palco que vai servir de suporte para as próximas operações. 

Evidentemente não é uma operação de montagem corriqueira, estamos trabalhando 

sobre a água e isto vai gerar algumas dificuldades que deverão estudadas e vencidas 

passo a passo; para que o trabalho tenha êxito. 

 

4.1.1. Módulo 2 -

800 Kg 

A montagem deste módulo, os procedimentos são os mesmos utilizados para o 

módulo 1, porém com a diferença que ele vai se acoplar através de conexões 

parafusadas nos pontos de apoio 5, 6, 7, C e D. Estas conexões estão detalhadas 

nas pranchas dos desenhos. 

4.1.2. Módulo 3 = Módulo 4 

780 Kg 

Valem as mesmas observações para o módulo 2, sendo o acoplamento dos pontos 

de apoio: 

5,10, 17 para o Módulo 3 e 7, 14, 19 para o Módulo 4. 

 

2- Ilhas 

Peso 570 Kg 

Como são unidades isoladas, elas são montadas uma por vez nas posições 

indicadas em projeto. 

Como o peso total já montadas com assoalho, pesam 1200 Kg aproximadamente; 

elas podem ser transportadas completas já que a distância a margem do lago está 

em aproximadamente 25,0 metros. 

Os procedimentos de colocação dos pontos de apoio segue a mesma lógica adotada 

para o palco. 

3- Passarela de acesso 

6 módulos de 7 metros, perfazendo um total de 42 metros 

 Peso por módulo completo 975 Kg 
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Como o palco já estará montado é possível que estes módulos possam ser montados 

em cima do palco e transportados na sequencia no sentido do palco para a margem, 

já que os mesmos seguem o mesmo critério de montagem do palco com conexões 

parafusadas entre eles, conforme detalhado nas pranchas de desenho. 

Como o palco deverá ficar 70 centímetros acima do nível da água, na saída ou 

chegada ao palco às plataformas deverão estar niveladas para que não forme 

nenhum degrau estes os dois elementos (palco x passarela); a fixação entre eles 

deverá ser por chapas soldadas nas cabeceiras das duas treliças limítrofes. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O PROJETO 

 

5.1. Normas 

 

Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras vigentes, em 

particular: 

 

NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados 

a frio; 

NBR 15980: Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias. 

 

5.2. Ligações 

 

As ligações entre os elementos da treliça, que são as montantes, as diagonais e os 

banzos (superior e inferior), estão dispostas no projeto, e devem assegurar a 

transmissão de esforços entre os elementos de forma a garantir a eficiência da treliça 

como elemento estrutural. São utilizadas nas ligações chapas e solda filete, 

dimensionadas de acordo com as barras que se unem nos nós. 

Todas as ligações do projeto serão por soldagem com eletrodo revestido da classe 

AWS E70XX e Fu=485MpaC. 

 

5.3. Terças 

 

As terças são estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos esforços 



   

Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – CEP 95670-000 – Gramado – RS – Telefone 

(54) 3286.2002 

 

 

causados pelas cargas atuantes sobre o assoalho e transmiti-los para os nós das 

treliças. Complementarmente ajudam no travamento lateral das treliças e até no 

enrijecimento da estrutura. Conforme indicado no projeto, as terças deveram estar 

apoiadas nos nós da treliça de forma centralizada e espaçadas a cada 0,75m no 

banzo superior da treliça, iniciando-se sempre a primeira terça pelo nó extremo da 

mesma. 

 

5.4. Pinturas de proteção 

 

Toda a superfície metálica a ser pintada deverá estar completamente limpa, 

isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, 

pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. A preparação da superfície 

constará basicamente de jateamento abrasivo, que poderá ser com jato de granalha 

de granulometria 2.5 de acordo com as Normas Técnicas e obedecendo as 

seguintes notas gerais: 

Depois da preparação adequada da superfície deverão ser aplicadas 2 

demãos de fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 

demãos de pintura esmalte acetinado. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a 

especificação dos fabricantes. 

Para a cor do esmalte acetinado será indicada a cor cinza chumbo. Para 

retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem deverá ser 

providenciado o lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo 

todo o sistema exigido. 

 

6. MOVIMENTAÇÕES DAS ESTRUTURAS DE AÇO NA OBRA 

 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita de modo a 

obedecer aos seguintes requisitos gerais: 

As treliças devem ser transportadas de preferência na posição vertical e 

suspensa por dispositivos colocados em posições tais que evitem a inversão de 

esforços a tração e compressão nos banzos inferior e superior, respectivamente. 

A carga e descarga da estrutura deverão ser feitas com todos os cuidados 
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necessários para evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente e que 

resultem em custos adicionais. 

 

7. LIGAÇÕES PARAFUSADAS 

 

Utilizar parafusos da classe A325, que são destinados às fixações de estruturas 

metálicas. ASTM A325 – Tipo 1 

Dimensões: ASME B18.2.6 

Rosca:UDC/UN – ASME B 1.1 – 2A 

Material: aço liga médio carbono 

Acabamento: oxidado preto 

Ø da rosca x comprimento: 5/8” x 1. ¾” 

Porca/ Arruelas 

Porca sextavada para parafuso A325 Ø 5/8” 

Arruela Circular para estruturas metálicas: 

Ø externo: 32,54 mm Ø 

interno: 17,46 mm 

Espessura: 3,09mm 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 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. 

8.2 Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.  Todas os itens do objeto do contrato deverão ser executados de acordo com 

o projeto executivo desenvolvido pela empresa contratada em conjunto com 

seu responsável técnico, devidamente aprovado antes do início da montagem 

pelo contratante, devendo estar em conformidade com este memorial 
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descritivo. Ao final da aprovação do projeto executivo, a empresa deverá 

submeter cópia das plantas executivas para vistas do contratante. 

9.2.  Ao final da montagem, a empresa contratada deverá apresentar o projeto 

executivo final (AS BUILT). 

9.3.  A empresa deverá instalar canteiro de serviços no local da execução do 

objeto, contendo todas as instalações necessárias previstas nas normas 

trabalhistas (container sanitário, almoxarifado, vestiário, escritório, etc.), caso 

seja necessário, bem como isolar fisicamente toda a área de montagem com 

fitas zebradas e garantir que os trabalhadores estejam equipados com 

equipamentos de proteção individual (EPI’S) e executando os serviços em 

conformidade com a legislação e normativas trabalhista, conforme cronograma 

físico apresentado pela empresa. 

9.4. A empresa deverá apresentar ao contratante até a data de início dos serviços 

(estabelecida na ordem de início) o visto para execução do objeto na Certidão 

de Registro de Pessoa Jurídica do CREA e/ou CAU da empresa contratada, 

bem como a(s) respectiva(s) ART e/ou RRT, preenchidas e assinadas com 

todas as 

responsabilidades técnicas (locação, projeto, montagem, instalação, 

desmontagem, manutenção, instalação, laudos técnicos, inspeção, vistoria, 

etc.). 

9.5. A empresa deverá manter durante a montagem, evento e desmontagem todos 

os seus responsáveis técnicos (CREA e/ou CAU) que foram habilitados no 

processo de licitação para acompanhamento técnico diário no cumprimento de 

suas funções e obrigações assumidas com as ART e/ou RRT, e nos casos de 

sua ausência, outro responsável técnico procurador dos mesmos. 

9.6. A empresa deverá fornecedor todos os itens necessários para mobilização, 

operacionalização do objeto e desmobilização: veículo de transportes, 

equipamentos, máquinas, bem como todas as ferramentas necessárias para 

executar os serviços. 

9.7. Todas os itens do objeto deverão ser executados rigorosamente em 

conformidade com as instruções normativas em vigor do Corpo de Bombeiros 

do estado do Rio Grande do Sul, os projetos serão anexados ao PPCI – Plano 
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de Prevenção Contra Incêndio a ser aprovado para emissão do alvará 

autorizando a realização do evento. 

9.8. A empresa deverá entregar cópia de todos os projetos executivos aprovados, 

ARTs, RRTs, laudos, etc, para a empresa responsável pela elaboração, 

aprovação e implementação do PPCI do evento. A desconformidade entre 

estes projetos e documentos em relação ao executado pela empresa, incorrerá 

em sansões graves, que serão aplicadas, conforme as cláusulas contratuais. 

9.9. Os itens componentes do objeto deverão ter sido rigorosamente projetados e 

fabricados em conformidade com as normas pertinentes em vigor da ABNT, 

bem como o projeto executivo de montagem e desmontagem, que deverá ser 

antecipadamente aprovado pelo contratante. 

9.10. Todos os itens contratados devem estar concluídos, testados e 

tecnicamente entregues até o dia 02/10/2021. 

9.11. Após a finalização da montagem dos itens do objeto a empresa deverá 

realizar testes operacionais, contemplando os ensaios de carga e estabilidade 

estrutural, finalizando com a elaboração, emissão, apresentação e entrega de 

laudo(s) técnico(s) de conformidade conforme as normas ABNT e instruções 

normativas do Corpo de Bombeiros do RS. 

9.12. Todos os recursos humanos da contratada (engenheiros, técnicos, 

encarregados, montadores, auxiliares de montagem, auxiliares gerais, etc.) 

relacionados para trabalharem na execução do objeto deverão possuir vínculo 

com a empresa contratada, devendo manter no local de trabalho, cópias das 

fichas de registro de empregados e/ou contrato de trabalho devidamente 

regulamentado, com exceção aos serviços terceirizados de vigilância e/ou 

segurança patrimonial. 

9.13. A empresa deverá indicar 1 (um) encarregado geral para atendimento 

em tempo integral ao contratante, disponível com rádio comunicador no local 

da execução do objeto, bem como em reuniões solicitadas a qualquer tempo 

durante a montagem, evento e desmontagem. 

9.14. A empresa deverá manter no local do evento 01 (um) grupo técnico 

para manutenção tempestiva corretiva e preventiva formando equipes para 

atendimento de cada lote do objeto contratado. As equipes deverão estar de 
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plantão e alocados junto ao canteiro de serviços nos horários antes, durante e 

após o evento. 

9.15. A empresa deverá manter reunido no local do evento, todos os 

documentos trabalhistas da empresa e dos trabalhadores, para a qualquer 

tempo apresentarem ao ministério do trabalho e/ou ao contratante; 

9.16. Após a desmontagem das estruturas a empresa contratada deverá 

consertar e/ou refazer todos os itens (calçadas, pisos, arborização, etc.), que 

forem danificados sem autorização do contratante. Somente os itens que 

foram devidamente autorizados pelo contratante, ficarão sob a 

responsabilidade do mesmo. 

10.17 Entende-se que qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das 

estruturas metálicas deverão ser dirimidas em conjunto com o Fiscal do 

Contrato nomeado para acompanhar a execução destes serviços. 

9.17. O licitante deverá apresentar cópia da apólice de seguro contratado de 

responsabilidade civil em razão do objeto contratado, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

10. ETAPAS DO SERVIÇO 

10.1. A obra deverá estar plenamente concluída dia 02/10/2022. 

10.2. A desmontagem das estruturas deverá ocorrer após a realização do 

último 

espetáculo que acontecerá no dia 15 de janeiro de 2022, sendo previsto a 

retirada total de todas as estruturas até o dia 05 de fevereiro de 2022. 

10.3. O Servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado 

por portaria. 

 

11. DESENHOS 

 

O projeto é composto por cinco arquivos de desenhos e 31 pranchas sendo: 

 

 Palco - GRAMADO-ESTRUTURAL-PALCO-ROO.pdf – 9 pranchas 
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 Ilhas - GRAMADO-ESTRUTURAL-ILHAS-ROO.pdf – 11 pranchas 

 Passarela - GRAMADO-ESTRUTURAL-PASSARELA-ROO.pdf – 7 pranchas 

 Passarela - GRAMADO-ESTRUTURAL-PALCO-VISTA-EXPLODIDA.pdf – 

12 pranchas 

 Batimetria - P22014_BAT_01_00-Layout1.pdf - 1 prancha. 

 

12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

A responsabilidade técnica é dos engenheiros: 

 

 Elias Tasso dos Santos - CREA 041806 

 D´Orleãs Fernando Freitas - CREA 078456-D 


