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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para produção e execução do projeto de 

cenografia e iluminação cenográfica do espetáculo “Show de Acendimento”, 

que ocorrerá na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Palácio dos 

Festivais na cidade Gramado/RS. 

 

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 que, nesta edição, completa 37 anos. Os eventos no Município de 

Gramado fomentam o turismo durante os períodos em que acontecem, 

destacando-se na importância do setor turístico na cidade. Na programação 

do Natal Luz, realizam-se quatro principais espetáculos: Show de 

Acendimento, Grande Desfile de Natal, Nativitaten e A Fantástica Fábrica de 

Natal além da Parada de Natal que ocorre durante o evento, nas principais 

ruas do Município; 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em casos extremos, os materiais 

e/ou produtos que não estiverem disponíveis no mercado para a utilização 

e/ou instalação, deverão ser comunicados ao Fiscal do Contrato e à Direção 

Artística do acendimento; 

3.2. Os elementos pertencentes ao acervo da Gramadotur deverão ser 

revitalizados, passando por limpeza, manutenção, reparos estruturais, 

pintura, decoração e iluminação. As novas peças construídas deverão 

permanecer no acervo da Gramadotur após o período de realização do Natal 

Luz; 

3.3. Serão fornecidas referências para produção de arquivos digitais e recortes 
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eletrônicos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a e deverá ser 

aprovada pelo Fiscal do Contrato e pela Direção Artística antes da sua 

execução e ou instalação. 

 

3.4. VISÃO GERAL DO PROJETO 

A cenografia do espetáculo O Acendimento das Luzes está dividida em três 

partes:  

-Plano Inferior elementos da cenografia alinhados ao nível da Avenida 

Borges de Medeiros.  

-Plano Superior elementos da cenografia posicionados sobre a plataforma 

elevada do nível inferior.  

-Plano de fundo refere-se a cobertura frontal em tecido da fachada do 

Palacio dos Festivais. 
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3.5. PLANO INFERIOR  

3.5.1. Estrutura  

Estrutura de sustentação Box Truss com medidas de 10,20 m de largura, 

3,60 m de altura e 2,60 m de profundidade. A estrutura é formada em módulos 

de Q30. A estrutura está dividida em três nichos com medidas internas de 3,00 

m de largura de 3,00 m de altura e 2,60 m de profundidade. O Box Truss deverá 

ser devidamente parafusado afim de garantir estabilidade e segurança.  

Estruturas dos pisos inferior e superior. Acima da estrutura está posicionada 

uma grelha de estrutura metálica confeccionada em tubos de Metalon de bitola 

15-X-15-MM-#-1-50, sobre os módulos de Q30 que formam a base do Box Truss. 

As grelhas de estrutura metálica deverão ser devidamente parafusadas e 

soldadas afim de garantir total estabilidade e segurança. 

 

3.5.2. Revestimento e acabamentos da estrutura  

Os Pisos superiores e inferiores possuem fechamento em folhas de 

compensado naval com espessura de 18 mm e texturizados conforme imagem 

[1] e pintados com tinta acrílica fosca conforme o pantone indicado na imagem 

[2], a pintura deve reproduzir efeitos de luz e sombra afim de salientar aplicações 

e volumes. O piso inferior possui acabamentos nas faces frontais e laterais em 

todas as bordas, os acabamentos devem ter volume 3D pintados em tinta 
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metálica dourada conforme imagem [3].  

Obs.: Em todos os contornos da fachada da casinha devem ser aplicados fita led amarela e 
deve-se prever a instalação e o fornecimento de todos componentes elétricos necessários 
bem como esperas para conexão na rede de energia.  

As Colunas devem ter fechamento em folhas de compensado naval com 

espessura de 18 mm e texturizados conforme imagem [1] e pintados com tinta 

acrílica fosca conforme o pantone indicado na imagem [2], a pintura deve 

reproduzir efeitos de luz e sombra a fim de salientar aplicações e volumes.  

Obs.: Em todos os contornos da fachada da casinha devem ser aplicados fita led amarela e 
deve-se prever a instalação e o fornecimento de todos componentes elétricos necessários 
bem como esperas para conexão na rede de energia.  

A parte superior do Box Truss tem fechamento reproduzindo um cortinado 

confeccionado em folhas de compensado naval 18 mm, o cortinado está dividido 

em duas partes com pintura distintas, cada parte mede 0,30m de largura por 

0,64m de altura, as bordas possuem formato levemente arredondado. A primeira 

parte do cortinado possui acabamento texturizado semelhante ao indicado na 

imagem [1] e com pintura em tinta acrílica fosca conforme o pantone indicado na 

imagem [2]. A segunda parte do cortinado possui acabamento texturizado 

semelhante ao indicado na imagem [4] e com pintura em tinta acrílica fosca 

conforme o pantone indicado na imagem [5]. As bordas inferiores de ambos 

cortinados devem ter acabamentos em 3D pintados em tinta metálica dourada 

conforme imagem [3]. Em pontos do cortinado indicados pelo projeto devem 

estar posicionados estrelas de cinco pontas e tasseis de cortina confeccionados 

em fibra de vidro, o formato dos tasseis deve seguir a referência da imagem [6], 

ambos devem ser pintados em tinta metálica dourada conforme imagem [3].  

Obs.: Em todos os contornos da fachada da casinha devem ser aplicados fita led amarela e 
deve-se prever a instalação e o fornecimento de todos componentes elétricos necessários bem 
como esperas para conexão na rede de energia.  

O piso inferior deve ter degraus nas laterais direita e esquerda com 1,23 m 

de largura, com altura de 0,18m, e profundidade de 0,25m. A estrutura dos 

degraus deve ser confeccionada em tubos Metalon de bitola 15-X-15-MM-#-1-

50. Os degraus devem ser revestidos em folha de compensado naval de 18 mm 
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e texturizados conforme imagem [1] e pintados com tinta acrílica fosca conforme 

o pantone indicado na imagem [2], todas as bordas, os acabamentos devem ter 

volume 3D pintados em tinta metálica dourada conforme imagem [3].  

Obs.: Em todos os contornos da fachada da casinha devem ser aplicados fita led amarela e 
deve-se prever a instalação e o  fornecimento de todos componentes elétricos necessários 
bem como esperas para conexão na rede de energia. 

A parte traseira do piso inferior deve ter uma extensão para alinhar o Box 

Truss com o deck frontal de madeira do Palácio dos Festivais com medidas a 

confirmar in loco a partir da implementação do Box Truss, a extensão deve ter 

estrutura metálica ou em módulos de Q30 que sustentem o trânsito de pessoas. 

A estrutura metálica de extensão deve ter fechamento em folhas de compensado 

naval 18 mm texturizados conforme imagem [1] e pintados com tinta acrílica 

fosca conforme o pantone indicado na imagem [2].  

 

3.5.3. Elementos decorativos cenográficos e nichos instagramáveis  

No interior dos nichos, posicionados atrás das colunas do fundo deverá ser 

fixada uma cortina em tecido sublimado com ilustração de céu noturno azul e 

estrelas amarelas com textura de pintura a óleo semelhante a imagem [7], a 

cortina deverá ter medidas de 10,23 m de largura e altura de 2,84 m. As bordas 

da cortina devem ser em costura reforçada com aplicação de ilhoses para 

fixação.  

O nicho de número 1 deve ter pendurado diagonalmente entre a coluna 1 e 

a coluna 2 um cordão de bandeirolas retroiluminadas nas cores azul e vermelho 

e quantidades indicadas no detalhamento do projeto.  

O nicho de número 2 deve ter pendurado diagonalmente entre a coluna 2 e 

a coluna 3 um cordão de bolas retroiluminadas na cor amarela e com 

quantidades indicadas no detalhamento do projeto.   

O nicho de número 3 deve ter pendurado diagonalmente entre a coluna 3 e 

a coluna 4 um cordão de estrelas retroiluminadas na cor amarela e com 

quantidades indicadas no detalhamento do projeto.   

No interior do nicho de número 1 posicionado ao centro está uma escultura 

reproduzindo um brinquedo de madeira de Mamãe Pata e o  Patinho, a escultura 
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deve ter dimensões indicadas pelo detalhamento do projeto, a escultura deve ser 

executada em fibra de vidro, com  pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a 

escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques 

nos detalhes e  volumes.  

No interior do nicho de número 2 posicionado ao centro está uma escultura 

reproduzindo um brinquedo de madeira de trenzinho, a  escultura deve ter 

dimensões indicadas pelo detalhamento do projeto, a escultura deve ser 

executada em fibra de vidro, com pintura em tintas  epóxi ou poliuretano, a 

escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques 

nos detalhes e volumes.  

No interior do nicho de número 3 posicionado ao centro está uma escultura 

reproduzindo um brinquedo de madeira de cavalinho, a  escultura deve ter 

dimensões indicadas pelo detalhamento do projeto, a escultura deve ser 

executada em fibra de vidro, com pintura em tintas  epóxi ou poliuretano, a 

escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques 

nos detalhes e volumes. 

A Coluna 1 tem posicionado em sua frente um totem único confeccionado 

em fibra de vidro com medidas de acordo com a escala descrita no detalhamento 

do projeto, o totem é composto de elementos empilhados na seguinte ordem: um 

tamborete de circo, um tambor de brinquedo, uma bola de brinquedo e uma 

boneca de pano. O totem de fibra de vidro deve receber pintura em tintas epóxi 

ou poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para 

dar destaques nos detalhes e volumes. O totem deve ter recorte em sua parte 

traseira afim de permitir o encaixe na coluna afim de evitar o avanço dos 

elementos além da calçada.  

Obs.: a estrela e a faixa da bola devem ter pintura em acabamento de glitter dourado, em 
pontos indicados pelo detalhamento do projeto devem ser posicionadas bolas retroiluminadas 
nas cores vermelho ou amarelo. As esculturas em fibra de vidro devem ser encaixadas nas 
colunas afim de avanço a frente da linha do Box Truss.  

A Coluna 2 tem posicionado em sua frente um totem único confeccionado 

em fibra de vidro com medidas de acordo com a escala descrita no detalhamento 

do projeto, o totem é composto de elementos empilhados na seguinte ordem: um 

conjunto de blocos de brinquedo com símbolos numéricos, uma caixa de 
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presentes, uma bola de brinquedo e um elefantinho de pelúcia. O totem de fibra 

de vidro deve receber pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a escultura deve 

ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques nos detalhes e 

volumes. O totem deve ter recorte em sua parte traseira afim de permitir o 

encaixe na coluna afim de evitar o avanço dos elementos além da calçada.  

Obs.: o laço de fita da caixa de presente deve ter pintura em glitter azul celeste, em pontos 
indicados pelo detalhamento do projeto  devem ser posicionadas bolas retroiluminadas nas 
cores vermelho ou amarelo. As esculturas em fibra de vidro devem ser encaixadas nas  colunas 
afim de avanço a frente da linha do Box Truss.  

A Coluna 3 tem posicionado em sua frente um totem único confeccionado 

em fibra de vidro com medidas de acordo com a escala descrita no detalhamento 

do projeto, o totem é composto de elementos empilhados na seguinte ordem: 

uma caixa de presente, um dado, uma bola de brinquedo e uma rena de pelúcia. 

O totem de fibra de vidro deve receber pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a 

escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques 

nos detalhes e volumes. O totem deve ter recorte em sua parte traseira afim de 

permitir o encaixe na coluna afim de evitar o avanço dos elementos além da 

calçada.  

Obs.: o laço de fita da caixa de presente deve ter pintura em glitter dourado, a bola de 
brinquedo deve ter pintura em glitter vermelho, em pontos indicados pelo detalhamento do 
projeto devem ser posicionadas  bolas retroiluminadas nas cores vermelho ou amarelo. As 
esculturas em fibra de vidro devem ser encaixadas nas colunas afim de avanço a  frente da 
linha do Box Truss.  

A Coluna 4 tem posicionado em sua frente um totem único confeccionado 

em fibra de vidro com medidas de acordo com a escala descrita no detalhamento 

do projeto, o totem é composto de elementos empilhados na seguinte ordem: um 

conjunto de blocos de brinquedo  com letras, uma bola de brinquedo, um 

cachorrinho de pelúcia. O totem de fibra de vidro deve receber pintura em tintas 

epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e 

sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. O totem deve ter recorte 

em sua parte traseira afim de permitir o encaixe na coluna afim de evitar o avanço 

dos elementos além da calçada.  

Obs.: o laço de fita da caixa de presente deve ter pintura em glitter azul celeste, em pontos 
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indicados pelo detalhamento do projeto devem ser posicionadas bolas retroiluminadas nas 
cores vermelho ou amarelo. As esculturas em fibra de vidro devem ser encaixadas nas colunas 
afim de avanço a frente da linha do Box Truss.  

No topo do revestimento do Box Truss na borda superior dos cortinados 

frontais e laterais deverá ser implementado um Marquee Lights com luzes estilo 

Broadway nas cores amarelo e vermelho, deve-se prever toda instalação elétrica 

das luzes, soquetes, lâmpadas, fiações e esperas para conexão na rede.   

 

3.5.4. Totem de presentes na Lateral Esquerda  

Totem de presentes com estrutura metálica confeccionada em tubos Metalon 

de bitola 10-X-110-MM-#-1-50.A base da estrutura do totem  tem medidas de 

1,70 m de largura, 1,70m de altura e 1,20m de profundidade, a estrutura central 

do totem tem medidas de 1,50 m de largura, 0,80m de altura e 1,00 m de 

profundidade, o topo da estrutura do totem tem medidas de 1,00 m de largura, 

1,00 m de altura e 1,00 m de  profundidade, o topo do totem deve ter grelha em 

tubos Metalon de bitola 10-X-110-MM-#-1-50 soldada na estrutura e cobertura 

em folha de  compensado naval 18 mm. As caixas de presentes que compõem 

o totem devem ter revestimentos e acabamentos em fibra de vidro e pintura em 

tintas epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e 

sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. A caixa base deve ter 

textura semelhante a imagem [8], o laço de presentes deve ter pintura texturizada 

em glitter dourado, a caixa de presentes  central deve ter uma representação de 

tampa e deve ter textura semelhante a imagem [9], A caixa de presente do topo 

deve ter textura  semelhante a imagem [10] e o laço de fita deve ter pintura 

texturizada de glitter dourado, no topo da caixa superior deve ter disposto no 

centro  e nas bordas fitas antiderrapantes pretas. Toda a estrutura deve ser 

fixada ao Box Truss afim de garantir estabilidade e segurança para os atores 

pois o topo será utilizado como extensão do palco cênico, a fixação deve ser de 

maneira discreta afim de não ser observável ao espectador.  

Em frente as caixas de presentes, posicionados diagonalmente estão 

dispostas três esculturas em fibra de vidro representando  brinquedos de 

madeira em formas geométricas, a escultura A tem formato de paralelepípedo 

com cor indicado no pantone da imagem [11] e com topo em forma de prisma 
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triangular com cor indicado no pantone da imagem [12], a escultura B tem 

formato cilíndrico com cor indicado  no pantone da imagem [13] com topo em 

formato cônico com cor indicado no pantone da imagem [12], a escultura C tem 

formato cubico com  cor indicado no pantone da imagem [14] com topo em 

prisma triangular na cor indicado no pantone da imagem [12], as esculturas 

devem ter  pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura 

reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques nos detalhes e  volumes. 

Afim de evitar quedas pelo vento ou outra interferência as esculturas devem ter 

peso interno.  

 

3.5.5. Totem de presentes na Lateral Direita 

Totem de presentes com estrutura metálica confeccionada em tubos Metalon 

de bitola 10-X-110-MM-#-1-50. A base da estrutura do totem tem medidas de 

1,70 m de largura, 1,70 de altura e 1,20 de profundidade, o topo da estrutura do 

totem tem medidas de 1,50 m de largura, 1,30  m de altura e 1,00 m de 

profundidade. As caixas de presentes que compõem o totem devem ter 

revestimentos e acabamentos em fibra de  vidro e pintura em tintas epóxi ou 

poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para 

dar destaques nos detalhes e  volumes. A caixa base deve ter textura 

semelhante a imagem [15], o laço de presentes deve ter pintura texturizada em 

glitter verde claro, a  caixa de presentes do topo deve ter textura semelhante a 

imagem [16] e o laço de fita deve ter pintura texturizada de glitter dourado. Toda 

a  estrutura deve ser fixada ao Box Truss afim de garantir estabilidade e 

segurança, a fixação deve ser de maneira discreta afim de não ser  observável 

ao espectador.  

Em frente aos presentes da Lateral Direita, posicionada diagonalmente está 

uma escultura em fibra de vidro representando três blocos de  brinquedo de 

madeira com letras, a escultura será confeccionada em fibra de vidro e deve ser 

pintada pintura em tintas epóxi ou poliuretano,  a escultura deve ter pintura 

reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. 

Afim de evitar quedas pelo vento ou  outra interferência a escultura deve ter peso 

interno. As cores e texturas da pintura devem seguir a indicação presente no 
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detalhamento do  projeto.  

 

3.5.6. Guarda-corpos e escadas  

Na plataforma superior do Box Truss, posicionado na parte frontal esquerda 

e lateral esquerda guarda-corpos em tubo metálico redondo 1” de diâmetro e 

com parede 3,00mm de espessura. O guarda-corpo da parte frontal tem medidas 

de 5,27m de largura e com altura de 0,90m as divisórias e estruturação do 

guarda-corpo deve respeitar as medidas indicadas pelo detalhamento do projeto. 

O guarda-corpo da lateral esquerda deve ser confeccionado em tubo metálico 

redondo 1”de diâmetro e com parede 3,00 mm de espessura, ele está dividido 

em duas partes sendo uma com medida de 1,24 m de largura e 0,90 m de altura, 

um vão de passagem com largura de 0,78 m e uma parte medindo 0,52 m de 

largura e 0,90 m de altura. Todos guarda-corpos devem ser pintados em tinta 

esmalte de fundo anticorrosivo com cor indicado no pantone da imagem [5].  

Na parte traseira do Box Truss, situado atrás da cortina de tecido sublimado 

estão posicionadas duas escadas metálicas confeccionadas em tubo metálico 

redondo 1” de diâmetro e com parede 3,00 mm de espessura, ambas escadas 

possuem largura de 0,88 m e 3,80 m de  altura, ambas devem ser pintadas em 

tinta esmalte de fundo anticorrosivo com cor indicado no pantone da imagem [5]. 

Uma das escadas deve estar posicionada com alinhamento entre o espaço da 

casinha de bonecas e arvore de natal, a outra escada deve estar posicionada 

em alinhamento com o centro da arvore de natal, ambas escadas devem ser 

devidamente parafusadas e fixadas no piso inferior e superior do Box  Truss afim 

de garantir estabilidade e segurança para os atores e contrarregras do 

espetáculo.   

 

3.6. PLANO SUPERIOR 

3.6.1. Casa de Bonecas  

As medidas Gerais da Casa de bonecas têm 4,64 m de largura e 6,62 m de 

altura e com profundidade total de 2,66 m.  

A estrutura do patamar inferior da casinha deve ser confeccionada em 

módulos de Q20, o patamar inferior da casinha de bonecas é  formado de uma 
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sapata em módulos de Q20 com largura total de 4,60 m, 2,00 m de profundidade, 

a altura da sapata segue os padrões do  modulo Q20 (0,20 cm), uma estrutura 

metálica em formato grelha em tubos metálicos a estrutura vertical que sustenta 

paredes e piso do  patamar superior é formado por 6 pilares verticais em módulos 

Q20, dois pilares estão posicionados a esquerda acima da sapata Q20 conforme 

indicação do detalhamento do projeto, dois pilares estão posicionados ao centro 

do patamar sobre a sapata Q20 conforme indicado  no detalhamento do projeto, 

2 pilares posicionados a direita acima da sapata de Q20 conforme indicação do 

detalhamento do projeto. Na lateral esquerda e na lateral direita, acima da sapata 

Q20 deve estar posicionado marcos de porta confeccionados em grid´s 

metálicos com vão de passagem e altura conforme indicado pela escala do 

detalhamento do projeto. Ao centro da estrutura dos nichos do patamar inferior 

da casa de bonecas, acima da grelha metálica da sapata de Q20 devem estar 

posicionadas estruturas metálicas para sustentação dos marcos das janelas 

retroiluminadas, as medidas e posições de implementação devem seguir as 

indicações de escala conforme o detalhamento do projeto. O topo da estrutura é 

composto de módulos de Q20 com cobertura em estrutura metálica formato 

grelha com um vão para passagem de escada que dá acesso ao patamar 

superior, o vão tem medidas de 1,48 m de largura por 0,64m de profundidade, o 

vão está alinhado ao topo do pilar central traseiro.  

Obs.: Todos os pilares, sapatas, grelhas metálicas e marcos de portas e estruturas de 
sustentação dos marcos das janelas devem ser devidamente fixados, parafusados ou soldados 
com finalidade de dar estabilidade na estrutura de sustentação.   

A escada que dá acesso ao patamar superior tem largura total de 0,64m e 

com medidas de comprimento e inclinação de acordo com a escala do 

detalhamento do projeto, os degraus devem ter cobertura em folhas de 

compensado naval 18 mm, pintura em tinta acrílica fosca conforme pantone 

indicado na imagem [5]. A escada deve ter guarda-corpo acompanhando sua 

extensão com medidas conforme indicado no detalhamento do projeto, a 

estrutura metálica da escada deve ter pintura em tinta esmalte com fundo 

anticorrosivo com cor de acordo com pantone indicado na imagem [5].  

Obs.: A escada deve ser devidamente fixada, soldada ou parafusada com finalidade de dar 
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segurança e estabilidade para os atores durante a cena.  

A estrutura do patamar superior eleva-se acima da grelha metálica do topo 

do patamar inferior, é formada por estrutura metálica em módulos de Q20 que 

formam a estruturação do telhado, as medidas devem respeitar as medidas 

cotadas na escala do detalhamento do projeto, a estrutura do telhado é fixada e 

sustentada por encaixes triangulares em metal com medidas conforme escala 

indicada no detalhamento do projeto. Ao fundo da estrutura do patamar superior 

acima da estrutura de grelha está posicionado estrutura de sustentação do 

marco da janela central com medidas conforme indicação da escala do 

detalhamento do projeto.  

Obs.: As estruturas devem ser devidamente fixadas, soldadas ou parafusadas com finalidade de 
dar segurança e estabilidade. 

 

3.6.2. Revestimentos da Casa de Bonecas  

Os revestimentos da casa de bonecas devem ser feitos em folhas de 

compensado naval 18 mm, com pinturas e revestimentos distintos seguindo 

orientações do detalhamento do projeto. Os revestimentos devem conter 

pinturas que reproduzam acabamentos de luz e sombra a fim de dar volume aos 

detalhes.  

Os revestimentos do Patamar inferior têm paredes laterais, a parede de 

fundo que devem ser dupladas, devem ser igualmente revestidas em folha de 

compensado naval 18 mm, a coluna central localizada na face frontal do patamar 

inferior também deve ter revestimento em todas as faces em folha de 

compensado naval 18 mm. O piso do patamar inferior deve ser confeccionado 

em folhas de compensado naval 18 mm, o forro dos nichos do patamar inferior 

seve ser revestidos de folhas de compensado naval 18 mm. O nicho localizado 

na lateral esquerda do patamar inferior tem acabamento texturizado semelhante 

ao indicado na imagem [4] e com pintura em tinta acrílica fosca conforme o 

pantone indicado na imagem [5], ao centro do piso do patamar inferior há uma 

pintura marcando a separação entre os nichos direito e esquerdo. A pintura deve 

ter medidas de 0,24m de largura com comprimento se estendendo até a parede 
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do fundo do nicho conforme imagem do detalhamento, sua pintura deve 

acompanhar cor indicada no pantone presente na imagem [17]. O nicho direito 

deve ter pintura reproduzindo textura de papel de parede, a pintura deve ser em 

tinta acrílica fosca conforme textura indicado na imagem [18]. Deve-se prever 

portas para o fechamento dos marcos presentes nas laterais, as portas devem 

ter maçaneta bola e as pinturas devem respeitar os acabamentos de pintura da 

face interna com a mesma cor dos seus respectivos nichos internos, as faces 

externas devem acompanhar a cor das paredes externas da Casa de Bonecas. 

A abertura das portas devem ser para dentro dos nichos em que estão inseridos.   

As janelas dos nichos do patamar inferior são retroiluminadas e devem ter 

fechamento em placa PS leitoso translucido adesivado com adesivo translucido 

na mesma tonalidade do nicho em que está inserido.  

Obs.: As janelas deverão ser entregues com a iluminação cenográfica da retroiluminação 
integrada bem como todos componentes necessários como fiação, conexões, soquetes e 
esperas para ligação direta em fonte de energia. A face exterior das janelas deve ter placas de 
PS leitoso translucido com adesivo translucido acompanhando a mesma tonalidade das 
paredes externas.   

O revestimento do patamar superior é feito em folhas de compensado naval 

18 mm, a pintura dos fechamentos do patamar superior da Casa de Bonecas 

deve reproduzir textura de papel de parede conforme imagem [19].  

A janela circular do nicho do patamar superior é retroiluminada e deve ter 

fechamento em placa PS leitoso translucido adesivado com adesivo translucido 

na mesma tonalidade do nicho em que está inserido.  

Obs.: A janela deverá ser entregue com a iluminação cenográfica da retroiluminação 
integrada bem como todos componentes necessários como fiação, conexões, soquetes e 
esperas para ligação direta em fonte de energia. A face exterior da janela deve ter placa de PS 
leitoso translucido com adesivo translucido acompanhando a mesma tonalidade das paredes 
externas.   

A fachada da Casa de Bonecas deve ter vistas frontais dos nichos pintados 

conforme organização prevista no detalhamento do projeto e com cores 

indicadas no pantone das imagens [17] e [20]. O beiral da Casa de Bonecas deve 

ter acabamentos em lambrequins em folhas de compensado naval recortados e 

furados com medidas e disposição conforme indicação do detalhamento do 

projeto, a pintura deve ser realizada em tinta acrílica fosca nas cores indicadas 
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pelos pantone das imagens [21], [5], [20].  

Obs.: Em todos os contornos da fachada da casinha devem ser aplicados fita led amarela e 
deve-se prever a instalação e o fornecimento de todos componentes elétricos necessários bem 
como esperas para conexão na rede de energia. A fachada deve conter pinturas que 
reproduzam acabamentos de luz e sombra afim de dar volume aos detalhes.  

As Paredes externas da Casa de Bonecas devem ter pintura em tinta acrílica 

fosca com cor indicada no pantone da imagem [5].  

Obs.  As paredes externas devem conter pinturas que reproduzam acabamentos de luz e 
sombra afim de dar volume aos detalhes.  

O telhado e a cumeeira da Casa de Bonecas devem ter fechamento em 

telhas shingle pintadas em tonalidade indicado na imagem [22].  

Obs. O telhado deve conter pinturas que reproduzam acabamentos de luz e sombra afim de 
dar volume aos detalhes.  

Em cada patamar deve conter um baú com tampa respeitando as medidas 

indicadas pela escala do detalhamento do projeto e com cor de acordo com 

pantone da imagem [21].  

A fachada frontal da Casa de Bonecas deve ter fechamento com o Pano da 

Sombra, confeccionado em malha de algodão nas cores indicadas no pantone 

da imagem [5], [2], [20], o pano da sombra deve ter pintura reproduzindo o 

formato das janelas presentes no interior dos nichos da casa de Bonecas. O 

pano deverá ser fixado em cinco pontos conforme sinalizado na imagem [23], 

nos pontos A, B, C, D, E sinalizados pela imagem [23] devem ser fixados com 

velcro macho 10 mm no mesmo tom da fachada afim de prender o pano na 

fachada da Casinha de Bonecas, nos pontos A, B, C, D, E conforme indicado na 

imagem [24], deve ser costurado ao pano velcro fêmea 10 mm afim de prender 

o pano de sombra a fachada da Casinha de Bonecas.  

O Embrulho de Presente deve ser confeccionado em tecido sublimado com 

textura indicado pela imagem [25], o laço e as fitas devem ser confeccionados 

em Lonita Glitter Dourada. O Tecido do embrulho deve ser dividido em duas 

partes, a divisão deve ser em corte longitudinal, a união das duas partes deverá 

ser feita através de velcro a fim de facilitar o ato de “desembrulhar” a casinha 
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durante a cena. A fita do embrulho deve ser costurada ao tecido acompanhando 

o posicionamento previsto pelo detalhamento do projeto, o laço de fita deve ser 

volumétrico, com estrutura em armação ou entretela para não deformar, deve 

ser destacável do tecido do embrulho afim de ser a primeira coisa a sair no ato 

de “desembrulhar”.   

 

3.6.3. Arvore de Natal Estruturas  

As Medidas gerais da arvore de natal são 3,50 m de largura, 6,00 m de altura 

e 1,78 m de profundidade. A árvore de Natal está sobre uma base metálica 

semicircular com medidas de 3,50 m de largura, 1,00 m de altura e 1,78 m de 

profundidade. estrutura da arvore de natal deve ser confeccionada em tubulação 

metálica e tem formato volumétrico de um cone com secção meridiana, o verso 

da arvore forma um triangulo isósceles.  

A base metálica semicircular tem fechamento em toda sua face frontal em 

folhas de compensado naval 18 mm com divisões com medidas de acordo com 

indicado pela escala e cotações do detalhamento do projeto. O fechamento tem 

acabamento em pintura em tinta acrílica fosca nas cores indicadas nos pantones 

das imagens [4] e [5]. A parte de trás da estrutura semicircular deve ter abertura 

centralizada com vão de 0,80 cm de largura e 2,00 m de altura para passagem 

dos atores e contrarregras, na lateral do fechamento que está alinhada com a 

parede da Casa de Bonecas deve ter portinhola com dobradiças permitindo a 

passagem de atores e contrarregras. A estrutura deve ser confecciona em tubos 

de Metalon de bitola 20-X-20-MM-#-1-50.  

A estrutura da arvore de natal é confeccionada em tubos de Metalon de bitola 

20-X-20-MM-#-1-50 dispostos em 4 aros semicirculares com dimensões que 

reduzem à medida que se aproximam do vértice. A base semicircular tem 

dimensões de 3,50 m de largura, 1,78 m de profundidade e eixo central com 

altura de 6,00 m.  

Obs.: Toda estrutura metálica da Arvore de natal deve estar devidamente soldada e fixada a 
base semicircular a fim de garantir estabilidade e segurança.  
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3.6.4. Arvore de Natal Fechamento e Decoração   

O fechamento da arvore de natal deve ser realizado com festão verde.  

A decoração da Arvore de Natal é composta de vários elementos como:   

a) Bolas de Natal retroiluminadas em PVC com cores e texturas conforme 

imagens [26], as bolas tem medida de 0,40 m de altura e profundidade de 0,20 

m, as bolas são seccionadas ao meio obtendo formato de calota. A quantidade 

total é de 17 bolas natalinas.   

Obs.: Deve-se entregar as bolas com todos os insumos necessários para retroiluminação 
como lâmpadas, fios e cabos, instalação elétrica completa e também esperas para 
conexão com a rede de energia.  

 

b) Bolas de Natal retroiluminadas em PVC com cores e texturas conforme 

imagens [27], as bolas tem medida de 0,15 m de altura e profundidade de 0,07m, 

as bolas são seccionadas ao meio obtendo formato de calota. A quantidade total 

é de 37 bolas natalinas.  

Obs.: Deve-se entregar as bolas com todos os insumos necessários para retroiluminação 
como lâmpadas, fios e cabos, instalação elétrica completa e também esperas para 
conexão com a rede de energia.  

 

c) Cordão de Bolas de Natal retroiluminadas em PVC translucido leitoso com 

as bolas tem medida de 0,12m de altura e profundidade de 0,06m, as bolas são 

seccionadas ao meio obtendo formato de calota. A quantidade total é de 289 

bolas natalinas.  

Obs.: Deve-se entregar as bolas com todos os insumos necessários para retroiluminação como 
lâmpadas, fios e cabos, instalação elétrica completa e também esperas para conexão com a 
rede de energia.  

 

d) Estrelas retroiluminadas em PVC com cores e texturas conforme imagens 

[28], as estrelas tem medida de 0,30m de altura e profundidade de 0,13m. A 

quantidade total é de 30 estrelas.  

Obs.: Deve-se entregar as estrelas com todos os insumos necessários para retroiluminação 
como lâmpadas, fios e cabos, instalação elétrica completa e também esperas para conexão 
com a rede de energia.  
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e) Estrela retroiluminada em PVC translúcido leitoso posicionada no topo da 

arvore com medidas de 1,00 m de altura e 0,94m de largura. A textura e cor da 

estrela deve seguir a imagem [29]. Deve-se entregar a estrela com todos os 

insumos necessários para retroiluminação como lâmpadas, fios e cabos, 

instalação elétrica completa e também esperas para conexão com a rede de 

energia.  

 

3.6.5. Decoração Frontal Brinquedos   

O conjunto de Brinquedos que compõe a decoração é formado por:  

a) 1 totem representando peças de Lego com um patinho de borracha no 

topo, cores e texturas e medidas devem seguir as informações presentes no 

detalhamento do projeto. O totem deve ser confeccionado em fibra de vidro e 

deve ter pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura 

reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. A 

escultura deve ser devidamente fixada na plataforma afim de evitar 

deslocamento do item durante a cena.  

b) 1 totem representando peças de Lego, cores e texturas e medidas devem 

seguir as informações presentes no detalhamento do projeto. O totem deve ser 

confeccionado em fibra de vidro e deve ter pintura em tintas epóxi ou poliuretano, 

a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques 

nos detalhes e volumes. A escultura deve ser devidamente fixada na plataforma 

a fim de evitar deslocamento do item durante a cena.  

c) 1 totem representando um urso de pelúcia com gravata e segurando um 

coração, cores e texturas e medidas devem seguir as informações presentes no 

detalhamento do projeto. O totem deve ser confeccionado em fibra de vidro e 

deve ter pintura em tintas epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura 

reproduzindo efeito luz e sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. A 

escultura deve ser devidamente fixada na plataforma afim de evitar 

deslocamento do item durante a cena.  

d) 1 escultura representando uma bola multicolorida, cores e texturas e 

medidas devem seguir as informações presentes no detalhamento do projeto. A 
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escultura deve ser confeccionada em fibra de vidro e deve ter pintura em tintas 

epóxi ou poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e 

sombra para dar destaques nos detalhes e volumes. A escultura deve ser 

devidamente fixada na plataforma afim de evitar deslocamento do item durante 

a cena.  

e) 1 totem representando blocos de madeira para montar, cores e texturas e 

medidas devem seguir as informações presentes no detalhamento do projeto. O 

totem deve ser confeccionado em fibra de vidro e deve ter pintura em tintas epóxi 

ou poliuretano, a escultura deve ter pintura reproduzindo efeito luz e sombra para 

dar destaques nos detalhes e volumes. A escultura deve ser devidamente fixada 

na plataforma afim de evitar deslocamento do item durante a cena.  

 

3.6.6. Plataformas/Caixas de Presente, escada e degraus.  

Caixa de presente 1 com largura de 1,00 m, altura de 1,00 m e profundidade 

de 0,70m, a estrutura deve ser confeccionada em tubos  de Metalon de bitola 40-

X-40-MM-#-1-50, o topo da estrutura deve ser reforçada com treliça de tubos de 

Metalon de bitola 15-X-15-MM-#-1-50,  o topo da estrutura da caixa deve ser 

fechada com folha de compensado naval de 18 mm, os acabamentos e 

fechamentos da caixa deve ser  feito em fibra de vidro com textura indicada pela 

imagem [30], o laço de fita deve ter pintura de glitter de acordo com a textura 

indicada na  imagem [31], o topo da caixa deve ter aplicação em bordas e centro 

de fita antiderrapante preta.  

Obs.: As estruturas precisam ser devidamente fixadas ao Box Truss afim de proporcionar 
estabilidade e segurança para os atores.  

Caixa de presente 2 com largura de 1,40 m, altura de 1,40 m e profundidade 

de 1,20m, a estrutura deve ser confeccionada em tubos  de Metalon de bitola 40-

X-40-MM-#-1-50, o topo da estrutura deve ser reforçada com treliça de tubos de 

Metalon de bitola 15-X-15-MM-#-1-50,  o topo da estrutura da caixa deve ser 

fechada com folha de compensado naval de 18 mm, os acabamentos e 

fechamentos da caixa deve ser  feito em fibra de vidro com textura indicada pela 

imagem [32], o laço de fita deve ter pintura de glitter dourado, o topo da caixa 

deve ter  aplicação em bordas e centro de fita antiderrapante preta.  
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Obs.: As estruturas precisam ser devidamente fixadas ao Box Truss afim de proporcionar 
estabilidade e segurança para os atores.  

Caixa de presente 3 com largura de 1,30 m, altura de 1,20 m e profundidade 

de 0,60 m, a estrutura deve ser confeccionada em tubos  de Metalon de bitola 

40-X-40-MM-#-1-50, o topo da estrutura deve ser reforçada com treliça de tubos 

de Metalon de bitola 15-X-15-MM-#-1-50,  o topo da estrutura da caixa deve ser 

fechada com folha de compensado naval de 18 mm, os acabamentos e 

fechamentos da caixa deve ser  feito em fibra de vidro com textura indicada pela 

imagem [9], o laço de fita deve ter pintura de glitter dourado, o topo da caixa deve 

ter  aplicação em bordas e centro de fita antiderrapante preta.  

Obs.: As estruturas precisam ser devidamente fixadas ao Box Truss afim de proporcionar 
estabilidade e segurança para os atores.  

A Escada de acesso para os presentes/plataformas está localizada atras do 

totem representando blocos de madeira para montar, a estrutura metálica da 

escada deve ser confeccionada em tubos de Metalon de bitola 15-X-15-MM-#-1-

50, o fechamento deve ser feito em folhas de compensado naval 18 mm, os 

acabamentos devem ser feitos em pintura com tinta acrílica fosca conforme o 

pantone indicado na imagem [2].  

Obs.: As estruturas precisam ser devidamente fixadas ao Box Truss afim de proporcionar 
estabilidade e segurança para os atores. 

 

3.7. PLANO DE FUNDO  

3.7.1. Tecido Sublimado e Luzes Strobo  

Tecido Sublimado com ilustração de céu noturno azul e estrelas amarelas 

com textura de pintura a óleo semelhante a imagem [7], este tecido é dividido 

em 2 partes subdivididas em duas partes cada uma; são elas:  

a) cortina de correr presa em um trilho fixo abaixo da cobertura da fachada 

do Palacio dos festivais, o trilho deve ser fixado rente a parede e rente ao forro. 

A cortina deve estar dividida em duas partes de 10,50 m de comprimento com 

altura a ser confirmada in loco.  

b) pano de cobertura da fachada superior dividida em duas partes em corte 
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vertical, o pano deve ser fixado em toda fachada superior ficando rente a parede 

frontal do palácio dos festivais, o corte vertical deve possibilitar a passagem do 

boneco do Papai Noel que será manipulado através da Sacada Principal, as 

medidas deste tecido devem ser verificadas in loco.  

 

Distribuídas por toda fachada devem ser posicionados afrente do tecido 

sublimado lâmpadas Mini Strobo 6w branco, a quantidade estabelecida é de 90 

lâmpadas.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O memorial descritivo segue acompanhado em anexo do 

detalhamento do projeto, contendo cotas de medidas em escalas 

indicadas.  

 O memorial descritivo leva algumas imagens realistas renderizadas 

da Maquete 3D da Cenografia.  

 Os materiais foram escolhidos e cotados de acordo com insumos 

disponíveis no mercado nacional, caso não encontre insumos cotados 

ou as quantidades descritas deve-se buscar substituições. As 

substituições devem ser feitas mediante a aprovação do cenografo e 
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do diretor artístico do espetáculo.  

 Nenhuma alteração em medidas, insumos, cores, texturas ou 

conceito visual deve ser efetuado sem comunicação e aprovação 

previa do cenografo e do diretor artístico do espetáculo.  

 A empresa executora da confecção da cenografia deve se 

responsabilizar pela entrega do projeto conforme descrito, assim 

como garantir a segurança e a ART/RRT de execução do projeto 

criado pelo cenografo e pela implementação do mesmo no local.  

 O cenografo e o diretor artístico do espetáculo se colocam a 

disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação ao projeto.  

 A cenografia será dada como finalizada e entregue mediante a vistoria 

e aprovação do cenografo e diretor artístico do espetáculo, com 

anuência do fiscal do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1. 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; 

5.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento serviço, esclarecendo eventuais; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Realizar a produção dos cenários, elementos de composição, incluindo a 

pré-produção, produção e pós-produção, manutenção, operação dos 

cenários, dentre outros, em conformidade com este Projeto Básico. 

6.2. Submeter todos os itens à aprovação previa da direção artística; 

6.3. Prestar os serviços de descritos no edital, devendo submeter-se a 

eventuais ajustes técnicos propostos pela direção artística do evento; 

6.4. Acompanhar todos os ensaios e espetáculos prestando os eventuais 

serviços de ajustes e manutenções, sempre que necessário; 

6.5. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 
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6.6. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente 

para a perfeita realização dos serviços em tempo hábil; 

6.7. 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; 

6.8. Coordenar a equipe para o fiel cumprimento dos serviços; 

6.9. Responsabilizar-se pelo zelo do patrimônio público utilizado na execução 

dos serviços durante todo o período que compreende a montagem e 

desmontagem. A fachada da edificação do Palácio dos Festivais deverá ser 

entregue em perfeitas condições; 

6.10. 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; 

6.11. 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; 

6.12. Qualquer dúvida surgida por ocasião da montagem das estruturas deverá 

ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato nomeado pela Gramadotur 

para acompanhar a execução destes serviços; 

6.13. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução 

descrita no presente memorial descritivo; 

6.14. A empresa deverá ser responsável pela qualidade final 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.  

6.15. Apresentar certificado dos funcionários da empresa vencedora do certame 
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licitatório da NR 35 e NR18.  

6.16. Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade técnica ou RRT (Registro 

de Responsabilidade Técnica) de execução de todas as estruturas e 

instalações acima citadas, assim como os laudos M1, M2 e M3 e demais que 

forem necessários; 

6.17. A empresa contratada deverá apresentar laudos conclusivos de 

estabilidade estrutural 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 fiscal da Gramadotur; 

6.18. Todos os materiais necessários para a execução da montagem das 

estruturas 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; 

6.19. A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, 

acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas citadas, 

durante todo evento; 

6.20. A empresa contratada deverá ser 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; 

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

a concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes de sua execução. 

 

7. ETAPAS DO SERVIÇO: 

7.1. Imediatamente após a contratação, a empresa deverá agendar reunião 

com a direção artística do evento a fim de esclarecer eventuais dúvidas sobre 

espaços para a montagem e questões técnicas pertinentes a viabilização da 

perfeita harmonia com o ambiente, camarins, espaços e dinâmicas de 

produção e operação do espetáculo, além de estudo do local de montagem 

em relação aos ângulos de visibilidade e acesso para o público, incluindo 

ajustes que poderão ser sugeridos pela direção artística. 
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7.2. Cronograma de Execução 

7.2.1. Entrega de tudo montado e em funcionamento: 15/10/22 

7.2.2. Ensaios: 17/10/2022 à 26/10/2022 

7.2.3. Estreia do espetáculo: 27/10/2022 

7.2.4. Evento: 27/10/2022 à 29/01/2023 

7.2.5. Desmontagem: 30/01/2023 à 10/02/2023  

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: 

Diego Steffani-Diretor de Arte e Cenografia  

Dilmar Messias-Direção Artística 
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IMAGENS INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO 
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IMAGENS COMPLEMENTARES DE REFERENCIA PARA BRINQUEDOS E CAIXAS DE PRESENTE 

 

 

 

 

 

 


