
 
EDITAL DE PREGÃO N.º 046/2017 

ANEXO 05 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1. OBJETO: 
1.1. O objeto do presente Projeto Básico consiste na contratação de empresa 

especializada para a confecção e manutenção de carros alegóricos e elementos de 

composição, iluminação cenográfica e efeitos do espetáculo “Grande Desfile de Natal” 

integrante da programação do 32º Natal Luz de Gramado. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur é responsável pela realização dos 

principais eventos da cidade de Gramado, entre eles o Natal Luz de Gramado, que 

nesta edição completa 32 anos. Os eventos do município de Gramado fomentam o 

turismo durante o período em que acontecem, destacando-se a importância no setor 

turístico da cidade. Na programação do Natal Luz realizam-se quatro principais 

espetáculos: “Show de Acendimento”, “Natal Pelo Mundo”, “Grande Desfile de Natal” e 

“Reencontros de Natal”, além da “Parada de Natal” que ocorre gratuitamente durante 

o evento nas principais ruas da cidade.  

2.2. Para a perfeita realização do espetáculo “Grande Desfile de Natal”, faz-se necessária 

a contratação de empresa especializada para confecção e manutenção de carros 

alegóricos e elementos de composição, iluminação cenográfica e efeitos do 

espetáculo, conforme especificado no presente memorial descritivo.  
 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1. Descrição dos itens que compõem o Ato 1 – Amor: 
3.1.1. Carro Arco do Amor: será construído a partir da base de um dos carros “Arcos 

Iluminados” do Grande Desfile de Natal 30 anos (estrutura existente no acervo) 

devendo passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica 

descrita no projeto. 

O elemento receberá decoração natalina e iluminação nos arcos, além de duas 

grandes “faixas” cenográficas com a frase “O Amor de Natal”; Também receberá 



 
nova estrutura metálica com tela soldada para fixação de um “móbile” de elementos 

que representam papel cortado e dobrado tipo origami  em três tons de vermelho 

presos por linhas, contornando e preenchendo dois grandes aros metálicos em 

formato de coração. Junto à base (contornando os corações) e nas laterais do carro 

serão aplicadas cirandas de silhuetas  humanas que também representam recortes 

de papel. No topo, ao centro dos arcos, grande guirlanda natalina; 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.1.1.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.1.1.2. Nova forração de toda a base em carpete vermelho escuro (bordô) da palheta de 

cores do Ato 1 a ser definida e informada pela direção artística do evento, com área 

de aplicação de aproximadamente 50m²; 



 
3.1.1.3. Pintura de toda a estrutura metálica do arco em esmalte sintético em tom de 

vermelho da palheta de cores do Ato 1 (à ser definido e informado pela direção 

artística); 

3.1.1.4. Decoração natalina nos arcos deverá seguir o padrão estético e volumétrico 

proposto no item DECORAÇÃO; 

3.1.1.5. Aplicação de móbile formado por elementos fabricados em papel duplex acoplado 

com impressão 1x1 produzido em gráfica com faca de corte e vinco que 

representem papel recortado e dobrado tipo origami de folhas de plátano de 20cm 

em três tons de vermelho fixadas em linhas, formando dois grandes corações com 

dimensões de 4m da altura x 4m de largura x 1,5m espessura cada, conforme 

desenho técnico; O limite de aplicação das folhas nas linhas se dará pelo limite dos 

arcos metálicos em formato de coração com 4m de altura x 4m de largura que 

deverão receber pintura em esmalte sintético vermelho (mesmo tom dos arcos); As 

linhas deverão ser fixadas da tela suspensa até o piso para evitar que se enrolem 

com a ação do vento; Prever peças de papel tipo origami para substituição em caso 

de se danificarem pela umidade ou chuva; O arquivo digital para corte e vinco das 

folhas de plátano e suas cores para impressão serão fornecidos pela direção 

artística do evento; 

   



 

   

   
3.1.1.6. Ao redor do móbile e nas bordas externas da base do carro deverão ser aplicadas 

as cirandas de silhuetas humanas que representam papel recortado, confeccionadas 

em mdf 10mm com alturas médias de 1,8m em recorte eletrônico e pintura branco 

fosco; O arquivo digital de recorte destes elementos será fornecido pela direção 

artística do evento; 

 



 
3.1.1.7. No topo, ao centro, grande guirlanda natalina, confeccionada em estrutura 

metálica com 1,8m de diâmetro x 0,7m de espessura revestida com festão e 

decoração natalina, conforme desenho técnico; Decoração da guirlanda deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

 
3.1.1.8. No topo do carro, em frente aos arcos, serão aplicadas duas grandes faixas 

cenográficas, uma de cada lado, confeccionadas com “alma” metálica em serralheria 

artística com 5,4m de largura x 2,7m de altura total, revestida de tela soldada para 

armação e acabamento em tecido vermelho tipo “telinha” em tonalidade proposta na 

palheta de cores do Ato 1 a ser definida e informada pela direção artística do evento, 

com aplicação de brocal vermelho. Da Estrutura metálica, deverão partir hastes para 

fixação da escrita “O Amor de Natal”, confeccionado em MDF 6mm em recorte 

eletrônico e pintura branco fosco, conforme dimensões informadas no desenho 

técnico. O arquivo digital para recorte destas letras será fornecido pela direção 

artística do evento. 



 

 

 

 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.1.1.9. 80 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL; 

3.1.1.10. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL; 

3.1.1.11. 30 cordões para o coração: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 

FUNÇÕES • ISOLAÇÃO CRISTAL; 

3.1.1.12. 15 cordões para o coração: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 

ESTÁTICO • ISOLAÇÃO CRISTAL; 

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.1.1.13. 08 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 08 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Vermelho #26; 

3.1.1.14. 10 Rolos Fita LED 7,2W/m – 5m para palavras “AMOR e NATAL”: 7,2 W/m, 12 V, 

5.000 mm (C) x 10 mm (L), IP 65, 4.000K; 

3.1.2. Carro pórtico com fonte do amor eterno: será construído a partir da base do 

carro Praça de Gramado do 31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no 

projeto. O carro receberá rica decoração e iluminação e novos elementos 

cenográficos. Na área que representava a antiga Praça de Gramado, o carro 

receberá uma fonte inspirada na Fonte do Amor Eterno de Gramado, confeccionada 

em isopor esculpido e fibrado com estrutura metálica e bomba mecânica para 

circulação de água. Este espaço também contará com nova forração de grama 

sintética nas cores propostas na palheta de cores do Ato 1, que serão definidas e 

informadas pela direção artística. Deverão ser abertas as passagens do pórtico de 

Gramado possibilitando a circulação do elenco. Na parte traseira, à direita, o carro 

receberá uma grande árvore de Natal e à frente, no topo do pórtico, grande guirlanda 

natalina. O carro também receberá nova pintura nas cores propostas na palheta de 

cores do Ato 1 nas cercas, postes e faces, buscando adequação visual aos tons 

vermelhos propostos. Como acabamento, será aplicada rica decoração e iluminação 

natalina nos postes, cercas e fonte e folhagens artificiais tipo hortênsias em todas as 

bordas do carro. 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.1.2.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.1.2.2. Aplicação de novo revestimento de grama sintética no carro, nas cores da palheta 

do Ato 1, a serem definidas e informadas pela direção artística, com área de 

aproximadamente 70m². 

 
3.1.2.3. Aplicação de novo elemento Fonte do Amor Eterno, inspirada na fonte de 

Gramado, que deverá ser confeccionada em isopor esculpido, fibrado e 

impermeabilizado, com “alma” de estrutura metálica tubular com sistema interno de 

tubos ou mangueiras de circulação de água, nas dimensões de 2,7m de altura x 

3,75m de diâmetro conforme desenho técnico; Esta peça deverá receber bomba 

mecânica para circulação da água em quantidade suficiente para que este efeito 

possa ser visualizado pelo público. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

    

 



 

  

 
3.1.2.4. Abertura e acabamentos de marcenaria, tecido e pintura nas passagens do 

pórtico, que possibilitem a circulação de elenco; 

3.1.2.5. Na parte traseira do carro, à direita, aplicação de árvore de Natal nas dimensões 

de 4,85m de altura x 2,4m de diâmetro conforme desenho técnico, com decoração e 

iluminação natalina que deverão seguir o padrão estético e volumétrico proposto no 

item DECORAÇÃO; 



 

 
3.1.2.6. Aplicação de guirlanda natalina com 1,8m de diâmetro x 0,7m de espessura, 

confeccionada a partir de estrutura metálica com revestimento de festão natalino 

com decoração e iluminação que deverão seguir o padrão estético e volumétrico 

proposto no item DECORAÇÃO; 

 



 
3.1.2.7. Pintura artística de todos os elementos cenográficos do carro nos tons propostos 

na palheta de cores do Ato 1, a serem definidos e informados pela direção artística 

do evento; 

3.1.2.8. Decoração natalina nos postes, cercas e fonte além de aplicação de folhagens 

artificiais tipo hortênsias com volume de aproximadamente 1m de diâmetro em todo 

o entorno do carro; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.1.2.9. 80 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL 

3.1.2.10. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.1.2.11. 30 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.1.2.12. 15 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.1.2.13. 24 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 24 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Vermelho #26  

3.1.2.14. 12 Rolos de Fita Luminosa LED – modelo S/ driver – tensão de rede: Cor: 

Vermelha, Quantidade de LED: 60, Rolo: 20m, Potência/m: 5W, Tensão: 220V  

3.1.3. Carro Tricô da Mamãe Noel: será confeccionado a partir da base do carro Casa 

de Isabel do 31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. O 

carro representará a cena da Mamãe Noel em seu “trono” confeccionando um tricô 

gigante que deverá se estender de suas mãos, com grandes agulhas, até a base 

dianteira do carro. Esta grande manta de tricô deverá ser confeccionada com tiras de 

tecido enroladas como fios de lã em grande escala conforme referências artísticas 

constantes no descritivo da sua técnica construtiva. Comporão a cena, além do trono 

e tricô gigante, abajur com luz interna, 4 grandes novelos de lã confeccionados a 

partir das mesmas técnicas propostas para o tricô gigante, mesinha de chá, cestos 

de vime e duas grandes agulhas cruzadas atrás do trono de onde saem fios de lã 



 
que serão manipulados coreograficamente por personagens ao redor do carro. A 

lateral do carro receberá textura cenográfica de vime e suas bordas deverão receber 

decoração e iluminação natalina. Este carro contará ainda com duas máquinas para 

projeção de neve sobre o carro e seus entornos. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.1.3.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 
3.1.3.2. Forração do piso com material sintético em tonalidade da palheta de cores do Ato 

1 a ser definido e informado pela direção artística do evento, com área de aplicação 

de aproximadamente 24m² complementado por tapete de 2m de diâmetro; 
3.1.3.3. Forração lateral de toda a base do carro em formato de cesta de vime respeitando 

o complemento estrutural e forração em tecido ou espuma emborrachada, nas 



 
dimensões propostas no desenho técnico. Estas faces deverão receber pintura 

artística com sombreamentos imitando a textura de uma trama de vime; 

 
3.1.3.4. Confecção de uma manta de “tricô gigante” para a Mamãe Noel de 6m de 

comprimento x 3m de largura e espessura de aproximadamente 5cm conforme 

referências artísticas. Esta manta será confeccionada com fios compostos por tiras 

de malha que caracterizem a textura da lã na qual deverá constar a escrita “O Amor 

de Natal”. O tecido para a trama dos fios gigantes de lã deverá passar pela 

aprovação da direção artística a fim de que atinjam a textura mais próxima à da lã. 

 



 
3.1.3.5. Para o trono da Mamãe Noel, poderá ser utilizada peça constante no acervo do 

evento, que deverá passar por manutenção estrutural e pintura artística com os 

sombreamentos da peça original; 

3.1.3.6. Ao lado do trono da Mamãe Noel deverá ser aplicado um abajur de pé alto com 

1,9m de altura, confeccionado em serralheria artística, com cúpula de 1m de 

diâmetro de base com forração em algodão cru com pintura artística; Prever ponto 

de energia para que este elemento conte com iluminação real 

 
3.1.3.7. Aplicação de 4 (quatro) novelos de lã gigantes com estrutura metálica de 1,1m de 

comprimento x 0,7m de diâmetro, com revestimento confeccionado a partir das 

mesmas técnicas construtivas da manta de tricô gigante. A malha para a trama dos 

fios gigantes de lã deverá passar pela aprovação da direção artística a fim de que 

atinjam a textura mais próxima à da lã. 

 
3.1.3.8. Aplicação de uma mesinha de chá confeccionada em madeira com pé torneado, 

com 0,8m de altura x 0,8m de diâmetro, com toalha de crochê redonda de 1,5m de 

diâmetro e jogo de chá cenográfico conforme projeto 



 

 
3.1.3.9. Aplicação de 2 (dois) cestos de vime com 0,6m de altura x 0,7m de diâmetro de 

boca dispostos na cena conforme projeto; 

 

3.1.3.10. De trás do trono da Mamãe Noel, partirão duas agulhas gigantes de tricô 

confeccionadas em tubo metálico com pintura branco fosco com 5,6m de 

comprimento de onde partem fios de lã gigantes cenográficos (confeccionados a 

partir das mesmas técnicas construtivas da manta de tricô gigante) que se estendem 

até o chão e serão manipuladas coreograficamente pelo elenco no entorno do carro. 

 



 
3.1.3.11. Nas bordas do carro será aplicada decoração e iluminação natalina que deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

3.1.3.12. Locação e abastecimento de duas máquinas para projeção de neve no carro e 

seu entorno. Prever mantas de tricô vermelhas nos mesmos padrões da manta 

gigante com dimensões suficientes para ocultar as máquinas de neve e suas 

instalações elétricas; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.1.3.13. 80 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL 

3.1.3.14. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.1.3.15. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Vermelho #26  

3.1.3.16. 04 Rolos de Fita LED 7,2W/m – 5m: 7,2 W/m, 12 V, 5.000 mm (C) x 10 mm (L), 

IP 65, 4.000K; 

Extra: 04 Bulbo LED 9watts para Abajur; 
3.1.4. Carro Cozinha de Chocolate: será confeccionado a partir da base do carro 

Cozinha do 31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão 

e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. Exige 

conferência criteriosa de sua estrutura metálica e rodas devido ao fato de ser uma 

das estruturas mais antigas do acervo. 
O carro receberá nova temática com texturas de chocolate, papel de parede e um 

ambiente que referencia uma cozinha onde estão sendo produzidos cenicamente 

chocolates, doces, tortas, incluindo cascata de chocolate sobre a mesa e 

personagens deste universo. 

As pinturas, texturas e acabamentos deverão mesclar os tons de chocolate com os 

da palheta de cores do Ato 1, que serão definidas e informadas pela direção artística 

do evento. O Carro receberá ainda farta decoração e iluminação natalina. 
 
 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.1.4.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.1.4.2. Após revisão e manutenção estrutural o carro deverá receber novo revestimento 

das espumas emborrachadas que se encontram em péssimo estado de conservação 

devido ao longo tempo de uso e pintura artística de todo o carro nas cores propostas 

na palheta do Ato 1 a serem definidas e informadas pela direção artística; 

3.1.4.3. Troca do piso sintético com textura de madeira com área de aplicação de 

aproximadamente 40m²; 

3.1.4.4. Aplicação de papel de parede na face de fundo da cenografia com área de 

aproximadamente 10m²; A textura e cores deste material deverão ser orientadas pela 

direção artística; 

3.1.4.5. Confecção de 01 (uma) mesa, 02 (dois) dois bancos, 01 (um) aparador, 01 (um) 

baú, 02 (duas) cristaleiras e 02 (dois) conjuntos de prateleiras confeccionados em 

marcenaria, que deverão receber revestimento, acabamentos e pintura que os 

integrem ao ambiente lúdico, nas dimensões descritas no desenho técnico; 

 



 

  

  
3.1.4.6. Recuperação estrutural, restauração de pintura e aplicação do fogão e geladeira 

(elementos existentes no acervo) ao fundo da cenografia; 

3.1.4.7. Confecção de 06 (seis) bolos cenográficos de 50cm de diâmetro, conforme 

referência; 



 

 
3.1.4.8. Confecção de 06 (seis) bolos cenográficos de 50cm de diâmetro, conforme 

referência; 

 
3.1.4.9. Confecção de 06 (seis) pilhas de chocolate cenográficos de 50cm de diâmetro, 

conforme referência; 

 
3.1.4.10. Confecção de 20 (vinte) doces cenográficos de 20cm de diâmetro, conforme 

referência; 

 



 
3.1.4.11. Confecção de 20 (vinte) cupcakes cenográficos de 20cm de diâmetro, conforme 

referência; 

 
3.1.4.12. Confecção de 20 (vinte) brigadeiros cenográficos de 20cm de diâmetro, 

conforme referência; 

 
3.1.4.13. Confecção de 20 (vinte) copinhos de chocolate com cerejas cenográficas de 

20cm de diâmetro, conforme referência; 

 



 
3.1.4.14. Confecção de 02 (duas) cascatas de chocolate cenográficas de 80cm de 

diâmetro x 1m de altura, conforme referência; Prever motores para circulação de 

material pigmentado que imite chocolate derretido; 

 
3.1.4.15. Locação, instalação e abastecimento de máquina de fumaça com tubulação 

direcionada para a chaminé do fogão; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.1.4.16. 30 Cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.1.4.17. 15 Cordões: Cor branco frio 6500k, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.1.4.18. 08 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3406 – Roscosun 

85N.6; 

3.1.5. Carro Barco do Amor: será confeccionado a partir de uma nova base metálica 

(chassi) e representará um barco de papel tipo dobradura feito a partir de uma carta, 

deixando transparecer em suas faces partes dos textos da carta. Este efeito será 

representado cenograficamente através do seu revestimento de tecido com as frases 

da carta escritas em letras vermelhas. Contará com elenco de 5 pessoas que, 

durante o percurso, arremessará aviõezinhos de papel com mensagens do amor de 



 
Natal para o público, sendo assim indispensável o espaço para este elenco no 

interior da alegoria. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.1.5.1. Confecção de estrutura metálica com medida total de 10m de comprimento x 5m 

de largura x 4m de altura, com ferro tubular 40mm x 40mm, respeitando as 

angulações, dimensões internas e treliças estruturais propostas no desenho técnico. 

Antes da produção da estrutura metálica, é indispensável que a empresa contratada 

agende reunião com o responsável pela produção de cenografia para análise do 

projeto estrutural e eventuais ajustes que visem o melhor resultado de estruturação e 

peso deste elemento. Toda a estrutura metálica deverá receber tratamento com 

fundo anti ferrugem antes do seu revestimento; 



 

 
 

 
 

 



 

   
 

 

 



 

   

 



 
3.1.5.2. Todas as arestas metálicas do conjunto estrutural que venham a receber 

aderência (colagem) da extremidade dos tecidos ou que sejam modeladoras de 

formato, deverão ser forradas com espuma 30mm de espessura para suavização 

das quinas dos tubos metálicos, visando um resultado estético mais próximo da 

aparência de papel dobrado tipo origami; 

3.1.5.3. A estrutura metálica deverá ser totalmente revestida com tecido tipo algodão cru 

para bloquear as incidências de luz e posteriormente, a fim de cobrir as emendas do 

tecido aplicado, deverá ser aplicado tecido tensionável branco (lycra, liganet ou 

suplex) em cada uma das faces triangulares do elemento cenográfico gerando 

encontros (emendas) somente nas linhas de ligação destas faces. Todos os 

encontros entre as faces deverão ter perfeito acabamento, sendo que para isso, 

deverão ser consideradas e aplicadas as angulações dos tubos metálicos da 

estrutura para perfeito encaixe na montagem do elemento. 

3.1.5.4. Após o revestimento, todas as faces brancas de tecido deverão receber pintura de 

frases em vermelho através de stencil confeccionado em mdf 4mm a partir de 

arquivos digitais a serem fornecidos pela direção artística do evento. Este 

acabamento artístico tem o intuito de representar um barco de papel dobradura tipo 

origami feito a partir de uma carta. 

 
3.1.5.5. Locação, instalação e abastecimento de uma máquina de fumaça que deverá ser 

alocada no interior do barco com a projeção de fumaça direcionada para o chão, 

passando ao público a sensação de que o barco esteja flutuando. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.1.5.6. 20 Cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.1.5.7. 10 Cordões: Cor branco frio 6500k, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  



 
Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.1.5.8. 04 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 04 PAR 30,13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V, Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Vermelho #26. 

3.1.5.9. 10 Tubulares T8 LED: Base G13. Não necessita uso de reator  

3.1.5.9.1. 06 Tubulares de: 24W, 6500K, 2640 lm, IRC 80, 40.000h, 110-240V, 

comprimento 1214mm  

3.1.5.9.2. 04 Tubulares de: 12W, 6500K, 1320 lm, IRC 80, 40.000h, 90-240V, 

comprimento 604mm 

 
3.2. Descrição dos itens que compõem o Ato 2 – Esperança: 
3.2.1. Carro Arco da Esperança: será construído a partir da base de um dos carros 

“Arcos Iluminados” do Grande Desfile de Natal 30 anos (estrutura existente no 

acervo) devendo passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação 

cenográfica descrita no projeto. 
O elemento receberá decoração natalina e iluminação nos arcos, novo revestimento 

de toda a base com carpete verde em tonalidade da palheta de cores do Ato 2, a ser 

definida e informada pela direção artística do evento. 
Na base, ao centro, receberá um grande “Candelabro da Esperança” com velas 

cenográficas iluminadas confeccionado em isopor esculpido e fibrado com estrutura 

metálica presa ao chassi, e nos arcos, dos dois lados, a palavra “Esperança” 

confeccionada em mdf duplo em recorte eletrônico com iluminação interna e pintura 

em tonalidade da palheta de cores do Ato 2, a ser definida e informada pela direção 

artística do evento. No topo dos arcos, ao centro, grande guirlanda natalina. 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.2.1.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 



 
3.2.1.2. Nova forração de toda a base em carpete verde escuro da palheta de cores do 

Ato 2 a ser definida e informada pela direção artística do evento, com área de 

aplicação de aproximadamente 50m²; 

3.2.1.3. Pintura de toda a estrutura metálica do arco em esmalte sintético em tom de 

verde da palheta de cores do Ato 2 à ser definido e informado pela direção artística 

do evento; 

3.2.1.4. A decoração natalina nos arcos deverá seguir o padrão estético e volumétrico 

proposto no item DECORAÇÃO; 

3.2.1.5. No topo, ao centro, grande guirlanda natalina, confeccionada em estrutura 

metálica com 1,8m de diâmetro e 0,7m de espessura, revestida com festão e 

decoração natalina, conforme desenho técnico; A decoração da guirlanda deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

 
3.2.1.6. Confecção e instalação do “Candelabro da esperança” confeccionado em isopor 

esculpido e fibrado com estrutura metálica, com dimensões totais de 5m de altura x 

3,1m de diâmetro. Todos os elementos que compõem este objeto deverão contar 

com pintura artística e revestimentos que caracterizem os brilhos e volumes de metal 

e cristal propostos no projeto; Prever tubulação e fiação elétrica interna tipo “lustre” 

para a iluminação cenográfica interna das chamas das velas; Prever coolers e 

sistema flame light para os bicos das velas; Dimensões e sistema de montagem 

descritos no desenho técnico; 



 

 

  



 

    

 



 

 
3.2.1.7. Confecção de dois letreiros “Esperança” para os arcos do carro, confeccionados 

em mdf 10mm com tamanhos variados, conforme desenho técnico, um para a parte 

frontal e um para a parte traseira do carro; Cada lado será composto por dois 

conjuntos de recorte sobrepostos com distância de aproximadamente 25cm com 

iluminação interna e pintura em dois tons de verde da palheta de cores do Ato 2 à 

serem definidos e informados pela direção artística do evento; O arquivo digital para 

recorte destas letras será fornecido pela direção artística do evento. 

  
 
 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.1.8. 100 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.2.1.9. 50 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.1.10. 08 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 08 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V, Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Dark Yellow Green #90. 

Sugestão: Para simular o fogo das lamparinas aplicar lâmpadas de efeito “Flame”, 

tem na versão soquete E27 e E14.  

3.2.1.11. 10 Rolos Fita LED 7,2W/m – 5m para palavras “ESPERANÇA”:  7,2 W/m, 12 V, 

5.000 mm (C) x 10 mm (L), IP 65, 4.000K; 

3.2.1.12. 12 Projetores com porta-filtros para lâmpada PAR 56: 12 Lâmpadas PAR 65 GE 

(4545), 100 watts/12v. 

3.2.2. Carro trem da esperança: será construído a partir da base da alegoria “locomotiva 

e vagão de gnomos” do 31º Natal Luz de Gramado (estruturas existentes no acervo) 

devendo passar por revisão e manutenção estrutural e mecânica e reformulação 

cenográfica descrita no projeto. 

O elemento receberá decoração e iluminação natalina e um novo vagão que 

carregará lanternas confeccionadas em mdf com recorte eletrônico e iluminação 

interna; Nos elementos existentes também serão aplicadas faces de mdf com recorte 

eletrônico e iluminação interna em substituição aos bonecos existentes. Todo o 

conjunto receberá nova pintura em tons de verde da palheta de cores do Ato 2, a 

serem definidas e informadas pela direção artística do evento. À frente da 

locomotiva será instalado um potente farol que simbolizará a luz deste Trem da 

Esperança, devendo assim ter uma intensidade de projeção que passe ao público 

este entendimento. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.2.2.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, conjuntos mecânico e elétrico e 

conjunto de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de 

garantir que a base não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.2.2.2. Um novo vagão deverá ser confeccionado a partir de um chassi de reboque 

automotivo nas mesmas dimensões da base do vagão existente no acervo, que será 

fornecido pela contratada. Este chassi deverá receber revestimento cenográfico em 

marcenaria e mdf 18mm, nas dimensões de 3,85m de comprimento x  1,5m de 

largura e 0,9m de altura conforme sistema de montagem descritos no desenho 

técnico; Este elemento deverá contar com sistema de fixação (engate de reboque) 

para acoplagem no vagão central; 



 

 
3.2.2.3. A locomotiva e vagão existentes no acervo e o novo vagão criado deverão 

receber pintura artística em dois tons de verde da palheta de cores do Ato 2 a serem 

definidos e informados pela direção artística do evento, sendo que um dos tons 

cobrirá o fundo dos elementos e o outro tom será utilizado para sobreposição de 

pintura de arabescos conforme referência apresentada neste tópico; As faces 

inferiores dos elementos receberão pintura em tom vermelho escuro (bordô) a ser 

definido e informado pela direção artística; 

3.2.2.4. O novo vagão deverá receber 5 lanternas cenográficas confeccionadas em 

estrutura metálica ou marcenaria com revestimentos em mdf 10mm com recorte 

eletrônico nas medidas e sistema de montagem propostos no desenho técnico e 

pintura em tom de verde da palheta de cores do Ato 2 a ser definida e informada 

pela direção artística; 

 



 
3.2.2.5. Locação, instalação e abastecimento de uma máquina de fumaça que deverá ser 

instalada com tubulação direcionada para a chaminé da locomotiva; 

3.2.2.6. Nas laterais do vagão central deverão ser aplicadas duas guirlandas natalinas, 

com 0,7m de diâmetro, revestida com festão e decoração natalina, conforme 

desenho técnico; A decoração da guirlanda deverá seguir o padrão estético e 

volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

3.2.2.7. A decoração natalina da locomotiva e dos vagões deverá seguir o padrão estético 

e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.2.8. 30 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.2.2.9. 15 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.2.10. 08 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 08 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Dark Yellow Green #90. 

Sugestão: Instalar 05 LED Ultra Bulbo dentro das “lanternas vazadas” do trem. 

Características técnicas:  
FLUXO LUMINOSO: 3600 lm  

ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 300  

VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H  

POTÊNCIA: 40 W  

TENSÃO: 100-240 V  

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz  

CORRENTE ELÉTRICA: 303 mA (127 V) 

/ 165 mA (220 V)  

FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0.95  

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20ºC 

A 40ºC  

DIMENSÕES: 117 mm (D) x 223 mm (A)  

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 20  

TEMPERATURA DE COR: FRIA 6.500K

3.2.2.11. 01 “Mini” máquina de fumaça PLS Modelo F-650 ou similar: Bivolt, 400W, peso 

2,2kg, controle remoto. 

3.2.3. Carro Muxarabi: será confeccionado a partir da base de um dos carros Porta 

Retrato do 31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural, nivelamento do chassi e troca do 



 
conjunto de rodas de bicicleta e rodízios metálicos por rodas de motocicleta e 

reformulação cenográfica descrita no projeto. Sobre esta base será aplicado uma 

grande lanterna cenográfica confeccionada a partir de estrutura metálica com 

revestimento em mdf com recorte eletrônico e chapas de acrílico com adesivo 

recorte. Dentro da lanterna será instalada iluminação que incidirá pelas partes 

vazadas do elemento. O carro receberá ainda decoração e iluminação natalina e 

pintura artística nos tons da palheta de cores do Ato 2 a serem definidos e 

informados pela direção artística do evento. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.2.3.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e substituição do conjunto de rodas, 

incluindo os ajustes de geometria e nivelamento e dimensionais que serão ajustados 

para as dimensões de 3m de comprimento x 1,95m de largura x 0,95m de altura, a 

fim de garantir sua adequação estética ao novo elemento “lanterna” e certificar de 



 
não ofereça riscos na montagem e utilização; Dispensar bicicleta elétrica; Prever 

cambão para empurradores; 

3.2.3.2. A base existente deverá ser redimensionada para os tamanhos propostos no 

desenho técnico a fim de receber novo conjunto de rodas de motocicleta, garantindo 

assim sua resistência à carga do novo elemento “lanterna”. Prever setor de direção 

para que o conjunto de rodas traseiro seja móvel permitindo a movimentação do 

carro em curvas; 

 
3.2.3.3. Sobre a base ajustada, deverá ser aplicado o elemento “lanterna” com dimensões 

totais de 4,55m de altura x 2m de diâmetro que será confeccionado a partir de 

estrutura metálica com revestimento em mdf 10mm e 4mm com recorte eletrônico e 

chapas de acrílico 5mm com adesivo recorte e iluminação interna que transpasse as 

áreas não adesivadas, criando assim o efeito do elemento arquitetônico “muxarabi”. 

Todas as dimensões e especificações das técnicas construtivas estão descritas no 

desenho técnico apresentado neste tópico. O arquivo digital para o recorte do 

adesivo que será aplicado nas chapas de acrílico, bem como sua cor serão 

fornecidos e informados pela direção artística do evento; 

 



 

           

 



 
3.2.3.4. A pintura artística da alegoria deverá respeitar as cores da palheta do Ato 2, 

sendo definidas e informadas pela direção artística do evento; 

3.2.3.5. A decoração natalina deste elemento deverá seguir o padrão estético e 

volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.3.6. 30 cordões, Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL 

3.2.3.7. 15 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.3.8. 08 Tubulares T8 LED, Base G13: Não necessita uso de reator  

3.2.3.8.1. 08 Tubulares de: 24W, 6500K, 2640 lm, IRC 80, 40.000h, 110-240V, 

comprimento 1214mm 

3.2.4. Carro Escrevendo uma nova história: será construído a partir da base do carro 

Livro/Relógio do 31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no 

projeto. 

O elemento receberá decoração natalina e iluminação, além de nova pintura artística 

nos tons de verde da palheta de cores do Ato 2, a serem definidas e informados pela 

direção artística; 

Será removida a máquina de escrever cenográfica existente no carro e o grande 

livro existente receberá nova plotagem com frases que serão iluminadas com 

lanternas pelo elenco integrante da alegoria. 

O carro receberá também um grande pergaminho com rolos confeccionados em 

marcenaria e grande folha de tecido armado e moldado com tela tipo viveiro que 

receberá pintura artística representando texto escrito a mão. Receberá também em 

sua base 5 grandes lanternas cenográficas confeccionadas em mdf com recorte 

eletrônico e iluminação interna. 

Como acabamento, o carro receberá ainda duas grandes guirlandas e farta 

decoração e iluminação natalina. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.2.4.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.2.4.2. Após revisão e manutenção da estrutura, fibragens e madeiramentos, o carro 

deverá receber manutenção geral de pintura, incluindo substituição por novas cores 

nos tons verdes da palheta do Ato 2, a serem definidos e informados pela direção 

artística do evento; 

3.2.4.3. A contratada será responsável pela impressão e aplicação da nova plotagem nas 

faces frontais do livro existente no carro, através de arquivo digital que será 

fornecido pela direção artística do evento, com área de aplicação de 

aproximadamente 35m²; 



 

 
3.2.4.4. Confecção e aplicação de um pergaminho gigante com dois “rolos” com 2,4m de 

comprimento x 0,6m de diâmetro confeccionados em marcenaria com pintura 

artística imitando madeira envelhecida, sendo que o primeiro rolo será fixado acima 

do livro estendendo por toda a extensão do carro a grande “folha de papel” com 

dimensões de 2,4m de largura x 10m de comprimento confeccionada em tecido 

armado e moldado com tela tipo viveiro com pintura artística a ser realizada através 

de stencil de mdf 4mm com recorte eletrônico. O arquivo digital para recorte 

eletrônico dos stencils de pintura será fornecido pela direção artística do evento; 

 
3.2.4.5. Nas laterais do carro deverão ser aplicadas 02 (duas) grandes guirlandas 

natalinas, confeccionadas em estrutura metálica com 1,6m de diâmetro e 0,5m de 

espessura, revestida com festão e decoração natalina, conforme desenho técnico; A 

decoração da guirlanda deverá seguir o padrão estético e volumétrico proposto no 

item DECORAÇÃO; 



 
 

 
3.2.4.6. O carro também deverá receber 5 lanternas cenográficas confeccionadas em 

estrutura metálica ou marcenaria com revestimentos em mdf 10mm com recorte 

eletrônico nas medidas e sistema de montagem propostos no desenho técnico e 

pintura em tom de verde da palheta de cores do Ato 2 a ser definida e informada 

pela direção artística; 

 
3.2.4.7. Nas bordas do carro será aplicada decoração e iluminação natalina que deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 
 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.4.8. 40 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.2.4.9. 20 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.4.10. 12 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Dark Yellow Green #90. 

Sugestão: Instalar 05 LED Ultra Bulbo dentro das “lanternas vazadas” do carro.  

Características técnicas:  
FLUXO LUMINOSO: 3600 lm  

ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 300  

POTÊNCIA: 40 W  

TENSÃO: 100-240 V  

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 20  

TEMPERATURA DE COR: FRIA 6.500K  

3.2.4.11. 08 Rolos de Corda luminosa LED – DUPLA: Unidade de corte: 127V = 2m (60 

leds) / 220V = 2m (120 leds), Máximo comprimento da corda luminosa conectada a 

um ponto de alimentação 127V = 44m e 220V = 88m, Consumo aproximado por 

metro 6W, Cor: Verde, Tensão de rede: 220v  

3.2.4.12. 12 Projetores com porta-filtros para lâmpada PAR 56: 12 Lâmpadas PAR 65 GE 

(4545), 100 watts/12v . 

3.2.4.13. Extra: 02 Lâmpadas “PAR 56” #2, 300 watts, 220V 

3.2.5. Carro Farol da esperança: será construído a partir da base do carro Presépio do 

31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

A base receberá nova pintura e aplicações nas cores da palheta do Ato 2 e sobre 

ela, fixada à estrutura metálica, será construído um grande farol marítimo 

cenográfico confeccionado em estrutura metálica com revestimento em mdf e 

janelas de acrílico semi translúcido que receberão iluminação interna em diversos 

pontos. No ponto mais alto do elemento, cujas faces serão translúcidas, deverá ser 

instalada potente luz com efeito semelhante ao da locomotiva do Trem da 

Esperança, porém, com movimento giratório para esta alegoria. O elemento ainda 

receberá farta decoração e iluminação natalina. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.2.5.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.2.5.2. Após revisão e manutenções estruturais, a base deverá receber pintura artística 

nos tons de verde da palheta de cores do Ato 2, a serem definidos e informados pela 

direção artística do evento; 

3.2.5.3. Sobre a base estrutural, fixada à estrutura metálica interna, será aplicado o farol 

marítimo confeccionado a partir de estrutura metálica com revestimento em mdf 

10mm e aberturas confeccionadas em chapas de acrílico semi translúcidas 4mm 

com iluminação interna; As dimensões e técnicas construtivas deste elemento estão 

descritas no desenho técnico apresentado neste tópico; 



 

 



 

 

 



 

 

   



 

 
 

 



 
3.2.5.4. No topo do farol deverá ser aplicada 1 (uma) guirlanda natalina com 0,7m de 

diâmetro, revestida com festão e decoração natalina; A decoração da guirlanda 

deverá seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

3.2.5.5. No entorno da base e do farol será aplicada decoração e iluminação natalina que 

deverá seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.5.6. 20 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.2.5.7. 10 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.5.8. 16 Refletores TX1 com porta-filtros: 16 Lâmpadas PAR 36, 35 watts, 220V, 3000K  

3.2.5.9. Extra: 05 Lâmpadas “PAR 56” #2, 300 watts, 220V (Luz Farol, 01 de stand by) 

3.2.6. Carro Casa da Esperança: poderá ser construído a partir da base do carro 

Casinha da Fábrica do Natal Luz 30 anos (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural, além de adaptação de suas dimensões 

de base a fim de comportar o novo projeto cenográfico proposto. 

O carro representará uma casa de família, com estrutura arquitetônica cenográfica 

parcial, mostrando de um lado a fachada com jardim e do outro a parte interna da 

casa. A porta da casa contará com abertura que viabilizará a circulação dos atores 

entre as duas cenas. 

A cenografia contará ainda com banco de jardim, árvore e vegetação artificial na face 

externa da casa e poltrona, lareira e árvore de natal e elementos decorativos na face 

interna, com decoração e iluminação natalina em ambas as faces. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.2.6.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento e redimensionamento da base para 

5,7m de comprimento x 5m de largura a fim de que possa comportar a nova 

cenografia proposta garantindo que não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.2.6.2. Sobre a base será aplicada uma casinha cenográfica com 5,8m de altura x 6m de 

largura, construída em marcenaria com pintura artística nos tons da palheta de cores 

do Ato 2, a serem definidos e informados pela direção artística do evento; Prever 

sobreposição de peças em recorte mdf para representar as telhas do telhado. 



 

 

   



 

    

 
3.2.6.3. O piso da face externa da casa deverá receber revestimento de grama sintética 

30mm com área de aplicação de aproximadamente 15m²; O piso da face interna da 

casa deverá receber revestimento de piso sintético com textura de madeira com 

área de aplicação de aproximadamente 15m²; 



 

 
3.2.6.4. Na face frontal e traseira da base deverão ser aplicadas detalhes decorativos em 

mdf 10mm com recorte eletrônico. O arquivo digital para recorte destes elementos 

será fornecido pela direção artística; 

 
3.2.6.5. Na face interna da casa deverá ser aplicada 01 (uma) árvore de natal com 3,25m 

de altura x 1,45m de diâmetro com decoração natalina que deverá respeitar os 

padrões estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 



 

 
3.2.6.6. Na face interna da casa será aplicada 01 (uma) lareira com 1m de largura x 0,6m 

de profundidade x 1m de altura, conforme desenho técnico; Visível às duas faces da 

casa, será aplicada 01 (uma) chaminé dupla face com 0,45m de largura x 0,85m de 

profundidade x 5,6m de altura, conforme desenho técnico; 

 



 
3.2.6.7. Na face interna da casa, junto a parede, deverá ser disposta 01 (uma) cristaleira 

com 1,85m de altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade, conforme 

desenho técnico; 

 
3.2.6.8. O jardim da casa deverá receber 01 (uma) árvore artificial com 3m de altura x 2m 

de diâmetro com folhas de avencão e vegetação artificial, conforme disposto na 

visão geral do projeto; 

 



 
3.2.6.9. As cores, texturas e acabamentos de todos os elementos cesta cenografia 

deverão ser orientados pela direção artística do evento, devendo ser respeitada a 

palheta de cores do Ato 2; 

3.2.6.10. Prever sistema de fogo artificial (flame light) composto por lâmpada dicróica 

instalada sob grade com cooler e franjas de tecido semi translúcido em tons de 

laranja e vermelho; 

3.2.6.11. Locação, instalação e abastecimento de 01 (uma) máquina de fumaça com 

tubulação instalada internamente até o topo da chaminé; 

3.2.6.12. As duas faces da casa cenográfica receberão ainda uma farta decoração e 

iluminação natalina que deverá respeitar os padrões estéticos e volumétricos 

propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.2.6.13. 60 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.2.6.14. 30 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.6.15. 18 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Dark Yellow Green #90  

3.2.6.16. 08 Rolos Fita LED 7,2W/m – 5m: 7,2 W/m, 12 V, 5.000 mm (C) x 10 mm (L), IP 

65, 4.000K.  

3.2.6.17. 02 cordões: para lareira, Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAlS 

3.2.6.18. 02 cordões: para lareira, Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAlS 

3.2.6.19. 01 “Mini” máquina de fumaça PLS Modelo F-650 ou similar (para chaminé 

lareira): Bivolt, 400W, peso 2,2kg, controle remoto.  

3.2.6.20. 30 Globinho leitoso: Composto por 35 Leds de alto brilho, Leds estáticos, 

Potência Máxima 3W, Dimensões aproximadas 5m (+0,75m de cabo de força), 

Isolação dos fios branco 



 
3.2.7. Carro Mirante da Esperança: será construído a partir de nova base metálica 

estrutural (chassi) e contará com o reaproveitamento do elemento “mirante” do 31º 

Natal Luz de Gramado que será acoplado sobre a base recebendo pintura artística 

nos tons verdes propostos na palheta de cores do Ato 2. 

O carro contará com personagens distribuídos pelos seus níveis com adereços 

(lunetas). 

O mirante deverá ter suas colunas dimensionadas para apoio de sua plataforma 

principal sobre a nova base devendo estas transpassarem a estrutura metálica, ao 

centro do carro, até a distância ideal para receber rodas que ajudem a suportar a 

carga central acumulada; 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.2.7.1. Para utilização do mirante existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica e madeiramentos, incluindo eventuais ajustes de geometria e 



 
nivelamento, a fim de garantir que a base não ofereça riscos na montagem e 

utilização; 

3.2.7.2. Confecção de nova base estrutural sobre rodas em estrutura metálica com 

revestimento em tecido, detalhes em serralheria artística, conforme dimensões e 

detalhamento apresentado no desenho técnico que acompanha este tópico; 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
3.2.7.3. Aplicação de piso sintético na base do carro, nas cores da palheta do Ato 2, a 

serem definidas e informadas pela direção artística, com área de aproximadamente 

60m². 

3.2.7.4. Pintura artística de todos os elementos cenográficos do carro nos tons propostos 

na palheta de cores do Ato 2, a serem definidos e informados pela direção artística 

do evento; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.2.7.5. 80 cordões: Cor Verde, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL. 

3.2.7.6. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.2.7.7. 16 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 16 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO Dark Yellow Green #90  

3.2.7.8. 03 rolos de corda luminosa: Cor verde, 13mm 2 fios, 44m, Consumo aproximado 

por metro 3W  

3.2.7.9. 12 Projetores com porta-filtros para lâmpada PAR 56: 12 Lâmpadas PAR 56 GE 

(4545), 100 watts/12v 

3.3. Descrição dos itens que compõem o Ato 1 – Fé: 
3.3.1. Carro Arco da Fé: será construído a partir da base de um dos carros “Arcos 

Iluminados” do Grande Desfile de Natal 30 anos (estrutura existente no acervo) 

devendo passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica 

descrita no projeto. 

O elemento receberá decoração natalina e iluminação nos arcos, novo revestimento 

de toda a base com piso sintético em tonalidade da palheta de cores do Ato 3, a ser 

definida e informada pela direção artística do evento. 

Os arcos receberão nova pintura e ao centro do conjunto serão suspensas duas 

letras formando a palavra “Fé” confeccionadas em estrutura metálica que comporte 

um ator, com forração em mdf duplo em recorte eletrônico com iluminação interna e 

pintura em tonalidade da palheta de cores do Ato 3, a ser definida e informada pela 



 
direção artística do evento. No topo dos arcos frontal e traseiro, grandes guirlandas 

natalinas. 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.3.1.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.1.2. Nova forração de toda a base em piso sintético em tonalidade da palheta de cores 

do Ato 3 a ser definida e informada pela direção artística do evento, com área de 

aplicação de aproximadamente 50m²; 

3.3.1.3. Pintura de toda a estrutura metálica do arco em esmalte sintético em tonalidade 

da palheta de cores do Ato 3 à ser definido e informado pela direção artística do 

evento; 

3.3.1.4. A decoração natalina nos arcos deverá seguir o padrão estético e volumétrico 

proposto no item DECORAÇÃO; 

3.3.1.5. No topo dos arcos frontal e traseiro, 02 (duas) grandes guirlandas natalinas, 

confeccionadas em estrutura metálica com 1,8m de diâmetro e 0,7m de espessura, 

revestida com festão e decoração natalina, conforme desenho técnico; A decoração 

da guirlanda deverá seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item 

DECORAÇÃO; 



 

 
3.3.1.6. Confecção de um letreiro “FÉ” em letra caixa suspenso ao centro da estrutura por 

cabos de aço  ou estrutura metálica rígida, confeccionado em mdf 10mm com 

dimensões de 3,5m de altura x 2,65m de largura x 0,4m de espessura para a letra 

“F” e 2,55m de altura x 1,8m de largura x 0,4m de espessura para a letra “É”, com 

estruturação metálica que comporte dois atores que utilizarão as letras como 

balanços (ver imagem ilustrativa); As letras deverão receber pintura artística e 

aplicação de brocal nos tons propostos na palheta de cores do Ato 3; Prever sistema 

de clipagem tipo linha de vida para os atores; 

 
3.3.1.7. Complementa a cenografia 30 (trinta) linhas transparentes com pingentes de 

acrílico imitando cristal de 8 a 10cm de comprimento que deverão ser instaladas do 



 
topo dos arcos e fixados no chão junto aos cordões de Led evitando que se enrolem 

pela ação do vento; 

 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.1.8. 80 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL. 

3.3.1.9. 40 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL. 

3.3.1.10. 40 cordões para palavra FÉ: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 

FUNÇÕES • ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.1.11. 20 cordões para palavra FÉ: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.3.1.12. 20 CORDOES estrela: Composto por 35 Leds de alto brilho, Leds estáticos, 

Potência Máxima 3W, Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), 

Isolação dos fios na cor cristal transparente, 220V. 

3.3.1.13. 12 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V, Obs. Aplicar filtros de efeito ROSCO AZUL #80. 



 
3.3.2. Carro Vela da Fé: será construído a partir da base do Carro Lamparina do 31º 

Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

No interior da lamparina serão aplicadas 3 grandes velas confeccionadas em isopor 

esculpido e fibrado, com bicos de fibra semi translúcida e iluminação interna que 

imitem chamas de vela. 

O elemento deverá receber nova pintura nos tons da palheta de cores do Ato 3 a 

serem definidos e informados pela direção artística, além de texturas, aplicações e 

decorações que deverão seguir os padrões estéticos e volumétricos propostos no 

item DECORAÇÃO; 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.2.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 



 
3.3.2.2. Aplicação de 3 (três) velas cenográficas com 1,5m, 0,85m e 0,6m de altura x 0,5m 

de diâmetro no interior da lamparina, fixadas sobre base circular confeccionada em 

mdf com 1,6m de diâmetro x 0,4m de altura com pintura artística; As velas serão 

confeccionadas em isopor esculpido e fibrado com chamas cenográficas em fibra 

semi translúcida com iluminação interna; 

 
3.3.2.3. O carro deverá receber nova pintura nos tons da palheta de cores do Ato 3 a 

serem definidos e informados pela direção artística do evento; 

3.3.2.4. No topo, ao centro, grande guirlanda natalina, confeccionada em estrutura 

metálica com 1,2m de diâmetro x 0,5m de espessura revestida com festão e 

decoração natalina, conforme desenho técnico; Decoração da guirlanda deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 



 

 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.2.5. 60 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.2.6. 30 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.3.2.7. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue (1/2 

CTB)  

3.3.2.8. 03 cordões para lareira: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL 

3.3.2.9. 03 cordões: para lareira, Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL 

 



 
3.3.3. Carro Esfera Armilar: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS: 

3.3.3.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.3.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 3, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.3.3. 60 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.3.4. 30 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  



 
Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força), Uso interno ou abrigado. 

3.3.3.5. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue (1/2 

CTB). 

3.3.3.6. 02 rolos de Corda Luminosa: 13mm 2 fios, 44m, Cor: Branca Fria. 

3.3.4. Carro Camelo: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.4.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.4.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 3, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.4.3. 60 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.4.4. 30 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.3.4.5. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°. 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue (1/2 

CTB) 

3.3.5. Carro Presépio: será construído a partir da base do Carro do Tempo do 31º Natal 

Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

O elemento receberá nova pintura artística nos tons de branco da palheta de cores 

do Ato 3, a serem definidos e informados pela direção artística; 

Todos os elementos cenográficos (ampulheta, engrenagens e rodas) do antigo Carro 

do Tempo serão removidos e substituídos por elementos arquitetônicos esculpidos e 

fibrados que representarão Jerusalém. 

Dentro destas estruturas arquitetônicas cenográficas deverá ser instalada iluminação 

que transpareça pelas janelas e portas. 

Acima de cidade cenográfica, três hastes de metal sustentarão uma estrela 

tridimensional iluminada. 

A frente, a clássica cena da sagrada família sob arco esculpido e fibrado com pintura 

artística. 

O piso deverá receber pedras esculpidas e fibradas com pintura artística e 

vegetação artificial. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.5.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.5.2. Conjunto cenográfico que representará Jerusalém, confeccionado em isopor 

esculpido e fibrado com pintura artística nos tons de branco da palheta de cores do 

Ato 3, a ser definidos e informados pela direção artística; Prever acabamento, 

fibragem e pintura no interior das casas para que não sobrem imperfeições visíveis 

ao público após a aplicação da iluminação interna. Para dimensionamento deste 

conjunto cenográfico a contratada deverá agendar reunião de avaliação da área da 

base do carro e proposta de alocação dos elementos, que deverá ser aprovada pela 

direção artística; 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
3.3.5.3. Confecção de conjunto de 3 (três) hastes metálicas que sustentarão 1 (uma) 

estrela tridimensional semi translúcida com iluminação interna que não deverá deixar 

a sua fiação elétrica visível ao público; as medidas e angulações das hastes estão 

detalhadas no desenho técnico que acompanha este tópico; 



 

 
3.3.5.4. Escultura artística de um arco em ruína à frente do carro confeccionado em isopor 

esculpido e fibrado com pintura artística e tamanhos que variam de 3m a 4m de 

altura, conforme desenho técnico; 

  



 

  

 
Referências Cenografia Carro Presépio 

3.3.5.5. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 3, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.5.6. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.5.7. 20 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V, 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força)  

3.3.5.8. 20 Cordões: para a “Estrela”: Cor Branco Frio 6500k, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL. Instalar 06 LED Ultra Bulbo dentro das casinhas com janelas. 

Características técnicas:  
FLUXO LUMINOSO: 3600 lm  ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 300  



 
POTÊNCIA: 30 W  

TENSÃO: 100-240 V  

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 20  

TEMPERATURA DE COR: FRIA 6.500K 

3.3.5.9. 16 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 16 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue (1/2 

CTB) 

3.3.6. Torres Aleluia: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.6.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.6.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 3, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.6.3. 30 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.6.4. 15 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.3.7. Carro Campanário: será construído a partir da base do Carro Cubo de Gelo do 31º 

Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

Para seu ajuste estético à nova proposta, as colunas do antigo Cubo de Gelo serão 

aproximadas, para adequação ao formato de torre proposto no projeto. No seu 

interior será aplicado um grande sino cenográfico. 

O elemento deverá receber nova pintura nos tons da palheta de cores do Ato 3 a 

serem definidos e informados pela direção artística, além de texturas, aplicações e 

decorações que deverão seguir os padrões estéticos e volumétricos propostos no 

item DECORAÇÃO; 

 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.7.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.7.2. Redimensionamento das colunas do antigo cubo de gelo, que deverão ter a 

aproximação proposta no desenho técnico, buscando adequação à linearidade e 

altura de uma torre. As medidas para adequação destas proporções estão descritas 

no desenho técnico apresentado neste tópico; 

 
3.3.7.3. Forração de toda a estrutura metálica incluindo telhado em mdf 10mm 

transformando assim a estrutura em um campanário com acabamentos e pintura 

artística nos tons da palheta de cores do Ato 3 e dimensões especificadas no 

desenho técnico; 

 



 
3.3.7.4. Aplicação de um sino cenográfico confeccionado em fibra com pintura artística, 

com 1,1m de altura x 1m de diâmetro e suporte decorativo; Prever sistema de 

balanço do sino em apenas um eixo; 

 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: 

3.3.7.5. 30 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.7.6. 15 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força)  

3.3.7.7. Sino: 04 PAR LED 20 (referência similar a PAR 30) com filtro de correção Rosco 

3411 – Roscosun ¾ CTO, Colunas: 04 PAR LED 30 com filtros de correção ROSCO 

3204 – Half Blue (1/2 CTB), Cruz: Adornar com cordão LED 6500K 8 funções 

3.3.8. Carro Anjo da Guarda: será construído a partir da base de um dos Porta Retratos 

31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

A base receberá nova cenografia que contará com pedras em isopor esculpido e 

fibrado com pintura artística, riacho cenográfico confeccionado com cilindros 

giratórios revestidos com franjas de tecido com textura que represente água e 

pequena ponte que comporte duas crianças. Na parte traseira do carro, ao alto, 



 
grande escultura de anjo com lanterna com pintura artística nos tons da palheta de 

cores do Ato 3. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.8.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e troca do conjunto de rodas de 

bicicleta por rodízios, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim 

de garantir que a base não ofereça riscos na montagem e utilização; Dispensar 

bicicleta elétrica; Prever cambão para empurradores; 

3.3.8.2. Após revisão, ajustes e manutenção estrutural, a base deverá receber forração de 

isopor esculpido e fibrado com pintura artística imitando pedras com aplicação de 

vegetação artificial em todo o seu entorno, conforme dimensões propostas no 

desenho técnico; 



 

 
3.3.8.3. No centro da base, cruzando as pedras, deverá ser aplicada pequena ponte 

confeccionada em estrutura metálica e pintura artística nos tons propostos na 

palheta de cores do Ato 3, nas dimensões propostas no desenho técnico; 

 
3.3.8.4. Abaixo da ponte, entre as pedras cenográficas, deverá ser instalado sistema de 

riacho cenográfico confeccionado a partir de cilindros de diversos diâmetros forrados 

com franjas de tecido com textura que imite água; prever sistema de motores para 

movimentação do conjunto de cilindros, conforme desenho técnico; 

 



 
3.3.8.5. Na parte traseira do carro, no alto das pedras, deverá ser confeccionado e 

aplicado um anjo cenográfico esculpido em isopor, com fibragem e pintura artística, 

com aproximadamente 5m de altura; 

 
3.3.8.6. As pinturas e acabamentos artísticos deverão seguir os padrões da palheta de 

cores do Ato 3, sendo estas cores definidas e informadas pela direção artística do 

evento; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.8.7. 30 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.8.8. 15 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força)  

3.3.8.9. Anjo: 06 PAR LED 30 no entorno embutido no carro, e uma “Lanterna” com PAR 

56 #2, 220V (filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue - 1/2 CTB). 

3.3.8.10. Rochas: 06 PAR LED 20 6500K. 

3.3.8.11. Ponte: Simular efeito dá agua com luz azul. 



 
3.3.9. Carro dos Anjos: será construído a partir da mesma base do Carro dos Anjos do 

31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

O carro receberá nova pintura dentro dos tons da palheta de cores do Ato 3, 

incluindo afrescos com imagens religiosas. 

Nas laterais do carro, além dos anjos já existentes, serão aplicados seis novos anjos 

com trombetas e ao fundo grandes arcos metálicos decorativos de estrelas. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.3.9.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.3.9.2. Após a revisão e manutenção estrutural a base e seus elementos fixos (anjos 

existentes) deverão receber nova pintura nos tons propostos na palheta de cores do 

Ato 3, sendo estas definidas e informadas pela direção artística do evento; 



 
3.3.9.3. A base receberá ainda, em todas as faces quadradas, peças confeccionadas em 

vacuum forming com pintura artística e diâmetros de aproximadamente 1m; As 

formas para moldagem serão confeccionadas a partir de arquivo digital que será 

disponibilizado pela direção artística do evento; 

 
3.3.9.4. O carro deverá receber nas suas bordas 6 (seis) anjos com trombetas com 

aproximadamente 3m de altura confeccionados em isopor esculpido e fibrado com 

pintura artística conforme referências; 

 



 

 

 
Referência escultura anjos com trombetas Carro dos Anjos 

3.3.9.5. No fundo do carro, a frente dos vitrais, conjunto decorativo de estrelas, 

confeccionado com hastes metálicas, aplicação de estrelas de mdf 6mm com recorte 

eletrônico e pintura nas tonalidades da palheta de cores do Ato 3, nas dimensões 

propostas no desenho técnico; 

 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.3.9.6. 40 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.3.9.7. 20 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força)  

3.3.9.8. 20 Cordões: para o “Explendor: Cor Azul, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.3.9.9. 07 Rolos Fita LED 7,2W/m – 5m para “Explendor”: 7,2 W/m, 12 V, 5.000 mm (C) x 

10 mm (L), IP 65, 4.000K. 

3.3.9.10. 32 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 32 PAR 30, 13W, 6500K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO 3204 – Half Blue (1/2 

CTB). 

3.4. Descrição dos itens que compõem o Ato 1 – Surpresa: 
3.4.1. Carro Arco da Surpresa: será construído a partir de uma nova base idêntica aos 

demais “carros arcos” do Grande Desfile de Natal. 

O elemento receberá decoração natalina e iluminação nos arcos, novo revestimento 

de toda a base com piso amarelo ou dourado em tonalidade da palheta de cores do 

Ato 4, a ser definida e informada pela direção artística do evento. 

Na base, ao centro, receberá um conjunto de caixas de presente gigantes 

cenográficas manipuláveis pelo elenco que, abrindo suas tampas revela ao público 

as surpresas de Natal que serão representadas, hora por personagens, hora por 

brinquedos cenográficos. 

Receberá ainda um conjunto de oito esferas presas em dois pontos por cabos de 

aço ou estrutura metálica, que formam a palavra “SURPRESA”. 

No topo dos arcos, ao centro, grande guirlanda natalina. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.4.1.1. Confecção de nova base metálica sobre rodas idêntica as existentes no acervo, 

com revestimento em mdf e forração total em piso sintético amarelo ou dourado que 

deverá respeitar a palheta de cores do Ato 4, a ser definido e informado pela direção 

artística do evento, com área de aplicação de aproximadamente 50m²; 

 
3.4.1.2. Confecção e instalação de novo conjunto de arcos metálicos idêntico aos 

existentes no acervo sobre a nova base; 

 



 
3.4.1.3. Pintura de toda a estrutura metálica do arco em esmalte sintético em tom de 

dourado da palheta de cores do Ato 4 à ser definido e informado pela direção 

artística do evento; 

3.4.1.4. A decoração natalina nos arcos deverá seguir o padrão estético e volumétrico 

proposto no item DECORAÇÃO; 

3.4.1.5. No topo, ao centro, grande guirlanda natalina, confeccionada em estrutura 

metálica com 1,8m de diâmetro e 0,7m de espessura, revestida com festão e 

decoração natalina, conforme desenho técnico; A decoração da guirlanda deverá 

seguir o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO; 

 
3.4.1.6. Confecção e aplicação de 1 (uma) caixa de presente cenográfica com 

revestimento dourado e laço decorativo, com  dimensões de 3,1m x 2,7m x 1,5m; 

Confecção e aplicação de 1 (uma) caixa de presente cenográfica com revestimento 

dourado e laço decorativo, com  dimensões de 2,5m x 2m x 2,35m; Confecção e 

aplicação de 1 (uma) caixa de presente cenográfica com revestimento dourado e 

laço decorativo, com  dimensões de 1,45m x 1,2m x 1,45m; Confecção e aplicação 

de 1 (uma) caixa de presente cenográfica com revestimento dourado e laço 

decorativo, com  dimensões de 1,15m x 0,9m x 1,05m; 



 

 

3.4.1.7. Confecção e aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa 

móvel para exibir personagem surpresa com revestimento dourado e laço 

decorativo, com  dimensões de 1,35m x 1,35m x 1,1m; 

 



 
3.4.1.8. Confecção e aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa 

móvel para exibir personagem surpresa com revestimento dourado e laço 

decorativo, com dimensões de 1m de diâmetro x 1,15m de altura; 

 
3.4.1.9. Confecção e aplicação de conjunto de bolas confeccionadas em isopor esculpido 

e fibrado com pintura artística nos tons da palheta de cores do Ato 4 a ser definido e 

informado pela direção artística; As esferas terão diâmetros de 0,85cm e estarão 

presas em dois pontos por cabos de aço, formando a palavra “SURPRESA”; 

 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.4.1.10. 80 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.4.1.11. 40 cordões: Cor Quente 3000K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.4.1.12. 30 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.4.1.13. 20 cordões: Cor Quente 3000K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado  

3.4.1.14. 12 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. 

3.4.1.15. 16 Projetores com porta-filtros para PAR 20 LED: 16 PAR 20, 7W, 3000K, E27, 

560 lm, 35º, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO ¼ CTO 

3.4.2. Carro Roda Gigante: será construído a partir da base de um dos Porta Retratos 

31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

Esta base deverá receber reforço estrutural e troca do conjunto de rodas de bicicleta 

por rodízios metálicos próprios para a carga dimensionada. 

A base receberá nova cenografia composta por uma roda gigante confeccionada em 

estrutura metálica e mdf com recorte eletrônico, com giro mecânico. 

Receberá ainda, ao redor da roda gigante, quatro caixas de presentes com tampas 

móveis, sendo que duas delas revelarão personagens-brinquedo e outras duas 

menores revelarão brinquedos cenográficos através da ação do personagem. 

O elemento receberá pintura artística e decoração e iluminação natalina que deverá 

respeitar o padrão estético e volumétrico proposto no item DECORAÇÃO. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.4.2.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e substituição do conjunto de rodas 

de bicicleta por rodízios metálicos, incluindo eventuais ajustes de geometria, 

nivelamento e reforços estruturais, a fim de garantir que a base não ofereça riscos 

na montagem e utilização; 

3.4.2.2. Sobre a base, deverá ser aplicada uma roda gigante cenográfica com 6m de 

altura x 4,65m de diâmetro confeccionada a partir de estrutura metálica com 

revestimentos em mdf 6mm e 4mm com recorte eletrônico e pintura nos tons da 

palheta de cores do Ato 4, a serem definidos e informados pela direção artística. As 

dimensões e especificações das técnicas construtivas estão descritas no desenho 

técnico que acompanha este tópico; 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

3.4.2.3. Confecção e aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa 

móvel para exibir personagem surpresa com revestimento dourado e laço 

decorativo, com  dimensões de 1,1m de altura x 1,m de diâmetro; Confecção e 

aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa móvel para exibir 

brinquedos cenográficos com revestimento dourado e laço decorativo, com  

dimensões de 0,85m x 0,85m x 0,70m; Dentro das caixas deverão ser aplicados 

brinquedos cenográficos que referenciem o personagem da caixa ao lado; 

 



 
3.4.2.4. As pinturas, texturas e revestimentos deverão respeitar o padrão da palheta de 

cores do Ato 4, sendo as cores definidas e informadas pela direção artística do 

evento; 

3.4.2.5. Como acabamento, a cenografia receberá decoração e iluminação natalina nos 

padrões estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.4.2.6. 30 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.4.2.7. 15 cordões: Cor Quente 3000K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado  

3.4.2.8. 12 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 12 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO ¼ CTO 

3.4.3. Grande Carro Presente Surpresa 1: será construído a partir da base do carro 

Brinquedos do 31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo passar por 

revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

Será mantida toda a estrutura base do carro que deverá receber nova pintura nos 

tons dourados propostos na palheta de cores do Ato 4, a serem definidos e 

informados pela direção artística do evento. 

Os brinquedos da parte dianteira do carro serão substituídos por caixas de presentes 

cenográficas que revelarão ao público personagens brinquedos através da remoção 

de suas tampas móveis. 

O carro também receberá farta decoração e iluminação natalina conforme padrões 

estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 

 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.4.3.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.4.3.2. Toda a base e seus elementos fixos deverão receber nova pintura artística nos 

tons de amarelo e dourados da palheta de cores do Ato 4, sendo estas cores e 

texturas definidas e informadas pela direção artística; 

3.4.3.3. Trota total do revestimento do rosto do palhaço e nova pintura artística nos tons a 

serem definidos e informados pela direção artística; 

3.4.3.4. Confecção e aplicação de 01 (um) praticável 3,8m de comprimento x 2,45m de 

largura x 0,65m de altura confeccionado em estrutura metálica com revestimento em 

mdf 15mm e pintura artística nos tons da palheta de cores do Ato 4, conforme 

desenho técnico; 

 



 

 
3.4.3.5. Confecção de 10 (dez) caixas de presente cenográficas de tamanhos variados, 

sendo 07 (sete) delas com tampas móveis que revelarão personagens surpresa para 

o público e deverão ter acabamento interno com franjas de tecido que se 

movimentem durante a ação; Prever sistema de abertura e fechamento das tampas 

das caixas que não ofereça risco de esmagamento ao elenco; As dimensões e 

técnicas construtivas das caixas de presente cenográficas estão detalhadas no 

desenho técnico que acompanha este tópico; 

 



 

   

 

 



 

 

 
3.4.3.6. O carro deverá receber decoração e iluminação natalina nos padrões estéticos e 

volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.4.3.7. 20 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.4.3.8. 10 cordões: Cor Quente 3000K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.4.3.9. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO ¼ CTO  

3.4.3.10. 01 Sequencial analógico e aplicação de clusters 

3.4.4. Carro Presentes Surpresa: será construído a partir da base de um dos Porta 

Retratos 31º Natal Luz de Gramado (estrutura existente no acervo) devendo passar 

por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 



 
Esta base deverá receber reforço estrutural e troca do conjunto de rodas de bicicleta 

por rodízios metálicos próprios para a carga dimensionada. 

Sobre a base será aplicada cenografia que representará presentes natalinos, bolas, 

laços e pinhas cenográficas com cores e texturas douradas propostas na palheta de 

cores do Ato 4. 

Como acabamento, a cenografia receberá farta decoração e iluminação natalina que 

deverá respeitar os padrões estéticos e volumétricos propostos no item 

DECORAÇÃO; 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.4.4.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e troca do conjunto de rodas de 

bicicleta por rodízios metálicos, incluindo eventuais ajustes de geometria e 

nivelamento, a fim de garantir que a base não ofereça riscos na montagem e 

utilização; 



 
3.4.4.2. Confecção e aplicação de 4 (quatro) caixas de presentes cenográficas com 

tampas fixas, confeccionadas em mdf com pintura e revestimento nas cores 

douradas propostas na palheta de cores do Ato 4 e com medidas detalhadas no 

desenho técnico que acompanha este tópico; 

 
3.4.4.3. Confecção e aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa 

móvel para exibir personagem surpresa com revestimento dourado e laço 

decorativo, com dimensões de 0,85m x 0,85m x 1,05m e 1,1m de altura x 0,9m de 

diâmetro; Prever sistema de abertura e fechamento das tampas das caixas que não 

ofereça risco de esmagamento ao elenco; 

 
3.4.4.4. Confecção e aplicação de 2 (duas) caixas de presente cenográficas com tampa 

móvel para exibir brinquedos cenográficos com revestimento dourado e laço 



 
decorativo, com dimensões de 0,80m x 0,9m; Dentro das caixas deverão ser 

aplicados brinquedos cenográficos que referenciem o personagem da caixa ao lado; 

 
3.4.4.5. Confecção e aplicação de 01 bola natalina 1,7m de diâmetro em isopor esculpido 

e fibrado com pintura nos tons propostos na palheta de cores do Ato 4; Confecção e 

aplicação de 02 bolas natalinas 0,6m de diâmetro em isopor esculpido e fibrado com 

pintura nos tons propostos na palheta de cores do Ato 4; Confecção e aplicação de 

05 bolas natalinas 0,5m de diâmetro em isopor esculpido e fibrado com pintura nos 

tons propostos na palheta de cores do Ato 4; 

 
3.4.4.6. Confecção e aplicação de 05 pinhas 0,7m de comprimento x 0,6m de diâmetro em 

isopor esculpido e fibrado com pintura nos tons propostos na palheta de cores do Ato 

4; 



 

 
3.4.4.7. Confecção e aplicação de fita natalina cenográfica com 0,4m de largura x 7m de 

comprimento confeccionada em tecido dourado armado com tela tipo viveiro e 

moldada no entorno dos presentes; 

 
3.4.4.8. O carro deverá receber decoração e iluminação natalina nos padrões estéticos e 

volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.4.4.9. 40 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.4.4.10. 20 cordões: Cor Quente 3000K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  



 
Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.4.4.11. 28 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED:  28 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. Obs. Aplicar filtros de correção ROSCO ¼ CTO 

3.4.4.12. 01 Sequencial analógico, e aplicação de clusters 

3.4.5. Caixa Presente Surpresa: as Caixas Presentes Surpresa serão pequenos 

elementos cenográficos confeccionados em estrutura metálica sobre triciclos com 

forração e laços em tecido, com tampas móveis que serão manipulados pelo elenco 

revelando ao público personagens que vem dentro das caixas; 

Para tanto, seu interior contará com forração e acabamentos nos mesmos padrões 

de qualidade das faces externas, com aplicação de franjas de tecido que configurem 

movimento durante a ação. 

A pintura, texturas e revestimentos deverão respeitar os tons dourados da palheta de 

cores do Ato 4, sendo definidas e informadas pela direção artística. Receberão ainda 

farta decoração e iluminação natalina 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.4.5.1. 12 Caixas de Presente Cenográficas quadradas de 1,2m x 1,2m x 1,2m 

confeccionadas em estrutura metálica com forração em tecido com pintura, 

decoração e acabamentos nos tons da palheta de cores do Ato 4, com tampas 

móveis, visores frontais tipo tecido telinha e espaço interno que possibilite sua 

dirigibilidade pela avenida; Prever sistema de abertura e fechamento que não 

ofereça risco de esmagamento no seu manuseio; 

 



 
3.4.5.2. 6 Caixas de Presente Cenográficas redondas de 1,2m x 1,2m confeccionadas em 

estrutura metálica com forração em tecido com pintura, decoração e acabamentos 

nos tons da palheta de cores do Ato 4, com tampas móveis, visores frontais tipo 

tecido telinha e espaço interno que possibilite sua dirigibilidade pela avenida; Prever 

sistema de abertura e fechamento que não ofereça risco de esmagamento no seu 

manuseio; 

 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.4.5.3. 20 cordões: Cor Amarelo, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL. 

3.5. Descrição dos itens que compõem o Ato 5 – Alegria: 
3.5.1. Avião: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.1.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.1.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.1.3. 10 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, DIMENSÕES: 

25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR: 

RGB. Obs. Aplicar Clusters 

3.5.2. Carrinho SOS: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.2.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 



 
na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.2.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.2.3. 04 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, 

DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, 

TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters. 

3.5.3. Cavalinhos: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.3.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 



 
3.5.3.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.3.3. 04 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, 

DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, 

TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters 

3.5.4. Transformers: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.4.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.4.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 



 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.4.3. 10 Rolos de fita colorida com controle remoto, (05 rolos para cada Transformer): 

ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, 

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE 

PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters 

3.5.5. Bicicleta Piano: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.5.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.5.2. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 

3.5.5.3. Este elemento deverá receber decoração natalina e flores no compartimento do 

piano nos padrões estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.5.4. 04 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, 

DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, 

TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters. 



 
3.5.6. Carro Vila de Biscoitos: será construído a partir da base do carro Vila da Neve do 

31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão e 

manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

O carro receberá novo acabamento cenográfico que ocultará os acabamentos 

nevados do carro através da aplicação de biscoitos cenográficos confeccionados em 

espuma com pintura artística. 

O piso também receberá pintura de caminhos de biscoitos no entorno das casas que 

deverá respeitar os tons da palheta de cores do Ato 5, exceto no que caracterize o 

efeito de biscoitos de gengibre. 

O pergolado com cortinas de voil também será removido da estrutura dando lugar a 

uma árvore natalina ricamente decorada com biscoitos e doces natalinos 

cenográficos confeccionados em espuma com pintura artística. 

Como acabamento o carro deverá receber farta decoração e iluminação natalina nos 

padrões estéticos e volumétricos propostos no item decoração. 

 
 
 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.6.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.6.2. Remoção do pergolado com cortinas de voil e aplicação de uma árvore de natal 

com 4,15m de altura x 2,3m de diâmetro ricamente decorada com biscoitos natalinos 

cenográficos confeccionados em espuma com pintura artística; 

 
3.5.6.3. Pintura artística de todo o piso, laterais, casinhas e postes em tons de biscoito e 

glacê; 

 



 
3.5.6.4. Confecção de biscoitos de gengibre e doces cenográficos em espuma em 

quantidade suficiente para total cobertura dos telhados das casinhas da cenografia, 

contorno das portas e janelas e caminhos desenhados no piso; 

   

  

3.5.6.5. Como acabamento, o carro receberá ainda decoração e iluminação natalina que 

deverá respeitar os padrões estéticos e volumétricos propostos no item 

DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.6.6. 80 cordões: Cor Colorido, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.5.6.7. 20 cordões para Árvore de Natal: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS 

• ESTÁTICO • ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.5.6.8. 20 cordões: Cor Vermelho para Árvore de Natal: Tensão: 220V, 96 LEDS • 

ESTÁTICO • ISOLAÇÃO CRISTAL  



 
Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.5.6.9. 16 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 28 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. 

3.5.6.10. 06 rolos de Corda Luminosa: 13mm 2 fios, 44m, Cor: Branca Fria. Obs. Aplicar 

LED Bulbo E27 4000K, nas luminárias dos postes. 

3.5.7. Fusca de Natal: Elemento existente no acervo conforme imagem ilustrativa. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.7.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.7.2. O carro deverá receber manutenção mecânica e remoção do cambão para 

empurradores para que possa ser conduzido por motorista, dispensando a 

necessidade de empurradores; 



 
3.5.7.3. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística em tons 

vermelhos e dourados natalinos propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja 

combinação decores será definida e informada pela direção artística do evento. 

3.5.7.4. Este elemento deverá receber decoração natalina nos padrões estéticos e 

volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.7.5. 04 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, 

DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, 

TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters. 

3.5.8. Carro Chapéu Mexicano da Alegria: será construído a partir da base do carro 

Bloco de Neve / Urso do 31º Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo 

passar por revisão e manutenção estrutural e reformulação cenográfica descrita no 

projeto. 

Serão removidos todos os elementos fixados na lateral do carro (urso e bonecos de 

neve) e esta face receberá novo revestimento e pintura artística nas cores descritas 

no projeto artístico. 

Do alto desta estrutura partirá novo elemento Chapéu Mexicano de parque de 

diversões com giro mecânico, confeccionado em estrutura metálica e revestimento 

com cores descritas no projeto artístico. Nas cadeirinhas do brinquedo serão 

aplicados pequenos gnomos. 

A cenografia receberá ainda decoração e iluminação natalina que deverá seguir os 

padrões estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO. 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.8.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.8.2. Retirada dos elementos cenográficos (urso e bonecos de neve) que estão fixados 

nas faces da estrutura, troca do revestimento e pintura artística nos tons propostos 

na palheta de cores do Ato 5 a serem definidas e informadas pela direção artística 

do evento; 

3.5.8.3. Confecção e instalação de brinquedo “chapéu mexicano” com 5,8m de diâmetro 

totalizando 6,2m de altura total; As técnicas construtivas podem ser melhor 

visualizadas no desenho técnico que acompanha este tópico. Este elemento deverá 

receber pintura artística nos tons da palheta de cores do Ato 5 a serem definidas e 

informadas pela direção artística. Nas cadeirinhas do brinquedo, deverão ser 



 
aplicados 08 (oito) gnomos cenográficos, conforme disposto no projeto; Prever 

sistema de giro mecânico para a parte superior do elemento. 

 

 



 

 

 

 



 

 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.8.4. 20 cordões: Cor Colorido, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.5.8.5. 10 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.5.8.6. 06 Projetores com porta-filtros para PAR 30 LED: 06 PAR 30, 13W, 3000K, E27, 

1040 lm, 38°, 90-240V. 

3.5.8.7. 06 Rolos de fita colorida com controle remoto: ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 

120º, POTÊNCIA: 15 W/m, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, 

DIMENSÕES: 25 m (C) x 16 mm (L), ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, 

TEMPERATURA DE COR: RGB. Obs. Aplicar Clusters 

3.5.9. Carro Árvore de Natal: será construído a partir da base do carro Montanha do 31º 

Natal Luz (estrutura existente no acervo) devendo passar por revisão e manutenção 

estrutural e reformulação cenográfica descrita no projeto. 

Após revisões e manutenções estruturais a base deverá ainda receber pintura nos 

tons da palheta de cores do Ato 5 e aplicações de arabescos decorativos 

sobrepostos na face dianteira. 

Sobre a base, aproveitando o formado estrutural da montanha será aplicado novo 

acabamento cenográfico que transformará este elemento em uma grande árvore de 

natal que contará com decoração e iluminação que deverá respeitar os padrões 

estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO. 

 

 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.5.9.1. Para utilização da base existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos e conjunto de rodas, incluindo 

eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base não 

ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.5.9.2. Confecção de estrutura metálica da grande árvore de natal a partir da base 

existente que deverá ser revestida de tecido de algodão cru com pintura artística e 

aplicação de festão natalino e farta decoração natalina que incluirá bolas, laços, 

fitas, galhos, flores e iluminação proposta no item ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA. A 

decoração da árvore deverá seguir os padrões estéticos e volumétricos propostos no 

item DECORAÇÃO e as referências de decoração que acompanham este tópico; 



 

 

 



 

 
Referência decoração Grande Árvore de Natal 

ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.5.9.3. 80 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.5.9.4. 80 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

3.5.9.5. 80 cordões: Cor colorido, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.5.9.6. 80 cordões: Cor Azul, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.5.9.7. 12 Redes Luminosas: Composto por 240 Leds de alto brilho, Leds estáticos, 

Potência Máxima 10W, Comprimento aproximado 1,60 x 2,80m (+0,75m de cabo de 

força), Isolação dos fios na cor verde. Uso interno ou externo. Para uso externo 

proteja o plugue da umidade.  

3.5.9.8. 16 Cristal Gelo 8 funções - Cor Branco frio: Composto por 120 Leds de alto brilho, 

Potência Máxima 12W, Dimensões aproximadas 0,36 x 4m (+0,75m de cabo de 

força), Controle eletrônico 8 funções, Isolação dos fios em material cristal 

transparente. Uso interno ou abrigado. 

 



 
3.6. Descrição dos itens que compõem o Encerramento: 
3.6.1. Carro Trenó do Papai Noel: Elemento existente no acervo conforme imagem 

ilustrativa. 

 

   

 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.6.1.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.6.1.2. O carro deverá receber manutenção mecânica e remoção do cambão para 

empurradores para que possa ser conduzido por motorista, dispensando a 

necessidade de empurradores; 

3.6.1.3. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura respeitando as cores e 

acabamentos artísticos originais. 

3.6.1.4. Este elemento deverá receber decoração natalina nos padrões estéticos e 

volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 

3.6.1.5. 120 cordões: Cor Vermelho, Tensão: 220V, 96 LEDS • ESTÁTICO • ISOLAÇÃO 

CRISTAL  

3.6.1.6. 120 cordões: Cor Branco Frio 6500K, Tensão: 220V, 96 LEDS • 8 FUNÇÕES • 

ISOLAÇÃO CRISTAL  

Informações Técnicas: Composto por 96 Leds de alto brilho, Controle eletrônico 8 

funções, Potência Máxima para 127V = 10W / Potência Máxima para 220V = 15W, 

Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Uso interno ou abrigado. 

3.6.1.7. 08 rolos de Corda Luminosa: 13mm 2 fios, 44m, Cor: Branca Fria. 

3.6.2. Carros Patrocinadores: 07 elementos existentes no acervo conforme imagem 

ilustrativa. 

 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.6.2.1. Para utilização dos elementos existentes no acervo, deverá ser realizada análise 

pelo engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as 

manutenções na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto 

de rodas, incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir 

que a base não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.6.2.2. Estes elementos cenográficos deverão receber nova pintura artística, cuja 

combinação de cores será definida e informada pela direção artística do evento. 

3.6.2.3. Estes elementos deverão receber decoração natalina nos padrões estéticos e 

volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 

3.7. Outros Elementos: 
3.7.1. Cortina: o Grande Desfile de Natal deste ano voltará a ser realizado na avenida 

coberta em frente ao complexo de eventos Expogramado. Desta forma, faz-se 

necessária a confecção, instalação e operação de uma cortina modulada às 

dimensões do acesso dos carros alegóricos e elenco, não permitindo assim que as 

operações de produção e concentração do espetáculo fiquem visíveis ao público. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.7.1.1. Será produzida, instalada e operada durante todas as apresentações da 

programação, uma cortina com costura franzida de veludo “SPANDEX” com lycra na 

cor vermelha. O tecido deverá ter aplicação de produto químico antichamas e, 

segundo as regras normativas dos setores de segurança, o produto deverá ser 

reaplicado a cada 30 dias. 



 
3.7.1.2. A cortina será utilizada para o início de cada ato do espetáculo, e terá movimentos 

de abertura e fechamento em todas as entradas de carros, alegorias, elementos e 

elenco. Deverá ser instalada em estrutura própria e trilho adequado para esta 

operação. A peça cobrirá uma área de tamanho total de 13,2m de altura e 14m de 

largura, dividida em duas partes, com abertura central. Deverá ser considerado o 

transpasse entre 50cm e 80cm. 

3.7.1.3. A cortina deverá ter barra superior reforçada com entretela dupla para 

sustentação da mesma no trilho de abertura. A parte inferior deve ser costurada e 

embainhada com correntes para dar caimento ao tecido e como medida técnica para 

a redução da ação de eventuais correntes de ar. Deverão ser confeccionados 

adornos laterais com cordas trabalhadas em seda e pingentes dourados. 

3.7.1.4. A instalação da cortina deverá ser feita da forma usual, a partir de ilhoses presos 

aos panos onde são colocados rodízios apropriados ao formato e volume dessa 

cortina. Os rodízios correm dentro do vão no trilho que deverá estar fixado a 

estrutura. A movimentação de abertura e fechamento da cortina deverá ser no estilo 

americano, abrindo no sentindo horizontal começando pelo meio até o limite na sua 

extremidade. O sistema de abertura e fechamento será manual. 

3.7.1.5. Deverá ser confeccionada uma bambolina de veludo “SPANDEX” com lycra na cor 

vermelha. O tecido da bambolina também deverá ter aplicação de produto químico 

antichamas e segundo as regras normativas dos setores de segurança o produto 

deverá ser reaplicado a cada 30 dias. A bambolina deve ter medida aproximada de 

14m de largura x 1,50m de altura. 

3.7.1.6. A barra inferior deve ter adorno de bordas com cordas de seda. 

3.7.1.7. O projeto de instalação da cortina de abertura exige uma visita técnica ao local e 

acesso à planta do espaço geral onde acontecerá o Desfile para entendimento e 

adequação dos pontos de fixação da estrutura e funcionamento do mecanismo. 

3.7.1.8. Acabamento das duas laterais da cortina deverá ser feito em tela perfurite (Sanet) 

prevendo impressão em com arte a ser definida e disponibilizada pela direção 

artística, nas dimensões abaixo conforme desenho.  A lona deve ser fixada na 

estrutura com cintas lacres. Prevê também blackout em tecido Oxford na cor preta, 

com aplicação de produto químico antichamas e segundo as regras normativas dos 



 
setores de segurança deverá ser aplicado o produto a cada 30 dias devido a 

intempéries, para acabamento na parte de trás caso haja transparência. 

 

 
3.7.2. Máquinas de Neve: ao final das apresentações do Grande Desfile de Natal, o 

trenó do Papai Noel percorre a avenida com um efeito de neve artificial que 

posteriormente, torna-se um dos grandes momentos de diversão para o público. 

Para isso, faz-se necessária a instalação das máquinas de projeção de neve na 

estrutura metálica da cobertura onde ocorre o espetáculo. 

 



 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.7.2.1. Locação, instalação e abastecimento de 60 (sessenta) máquinas de neve 

1200W/220V, instaladas de acordo com a direção artística. Deverá ser previsto o 

reabastecimento das mesmas a cada espetáculo com fluído próprio para máquinas 

de neve para que não ocorram falhas na projeção de neve durante as 

apresentações. A utilização destas máquinas ocorrera ao final do espetáculo sendo 

prevista a projeção de neve durante aproximadamente 30 minutos por apresentação. 

3.7.2.2. O serviço de fixação destes equipamentos na estrutura metálica deverá ser 

executado por profissional habilitado mediante elaboração de laudo das estruturas 

metálicas e dos sistemas de fixação à cobertura a ser realizado por engenheiro 

responsável técnico, incluindo, indispensavelmente, a emissão de anotação de 

responsabilidade técnica (ART); 

3.7.3. Máquinas de Papel Picado: O Ato 4 do espetáculo (SURPRESA) trará em seus 

carros alegóricos diversas caixas de presente cenográficas com tampas móveis e no 

seu interior personagens que se revelarão ao público em diversos momentos do seu 

percurso na avenida. 
Como complemento desta ação, serão instaladas pequenas máquinas de papel 

picado dourado metalizado no interior das caixas cenográficas para que este efeito 

ocorra toda vez que esta ação for realizada. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.7.3.1. Locação, instalação e abastecimento de 20 (vinte) máquinas de papel picado Sky 

Paper Mini ½ CV Bivolt, que deverão ser instaladas no interior das caixas de 



 
presente cenográficas dos carros alegóricos do Ato 4 (SURPRESA). As máquinas 

deverão ser abastecidas a cada apresentação, durante toda a temporada do evento, 

com papel picado de cor dourado metalizado, que será projetado durante 

aproximadamente 5 minutos por apresentação. 

3.7.4. Tecidos Acrobáticos: Instalação de 04 (quatro) tecidos acrobáticos 

(disponibilizados do acervo do Programa de Artes) na estrutura metálica da 

cobertura (tenda) do espetáculo. 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.7.4.1. Este serviço deverá ser executado por profissional habilitado mediante elaboração 

de laudo das estruturas metálicas da cobertura por engenheiro responsável técnico, 

incluindo, indispensavelmente, a emissão de anotação de responsabilidade técnica 

(ART); 

3.7.4.2. Ao final do evento, será de responsabilidade da contratada a retirada e devolução 

dos tecidos para o acervo da contratante. 

3.7.5. Kombi e Trenó de Som Parada de Natal: Elementos existentes no acervo 

conforme imagem ilustrativa. 

 



 

 
SERVIÇOS, DETALHAMENTOS TÉCNICOS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E ACABAMENTOS 

3.7.5.1. Para utilização do elemento existente no acervo, deverá ser realizada análise pelo 

engenheiro (responsável técnico da contratada) e realizadas todas as manutenções 

na estrutura metálica (chassi), madeiramentos, fibrabens e conjunto de rodas, 

incluindo eventuais ajustes de geometria e nivelamento, a fim de garantir que a base 

não ofereça riscos na montagem e utilização; 

3.7.5.2. O carro deverá receber manutenção mecânica e remoção do cambão para 

empurradores para que possa ser conduzido por motorista, dispensando a 

necessidade de empurradores; 

3.7.5.3. Este elemento cenográfico deverá receber nova pintura artística nos tons 

propostos na palheta de cores do Ato 5, cuja combinação decores será definida e 

informada pela direção artística do evento. 

3.7.5.4. Este elemento deverá receber nova forração interna do assoalho e decoração 

natalina nos padrões estéticos e volumétricos propostos no item DECORAÇÃO; 

3.8. Informações complementares: 
3.8.1. Palheta de Cores 
3.8.1.1. Padrão de colorometria para pintura e acabamentos do ATO 1 (AMOR): 

 



 

 

3.8.1.2. Padrão de colorometria para pintura e acabamentos do ATO 2 (ESPERANÇA): 

 

 
3.8.1.3. Padrão de colorometria para pintura e acabamentos do ATO 3 (FÉ): 

 

 

 
3.8.1.4. Padrão de colorometria para pintura e acabamentos do ATO 4 (SURPRESA): 

 



 

     

3.8.1.5. Padrão de colorometria para pintura e acabamentos do ATO 5 (ALEGRIA): 

 

 

 

 



 
3.8.2. Decoração: Como finalização da cenografia, propõe-se uma tradicional e 

volumosa decoração natalina que deve estender-se por todas as extremidades dos 

elementos cenográficos. A empresa contratada deverá prever a quantidade de 

festões, galhos, bolas, guirlandas, estrelas, fitas e laços em tamanho e quantidade 

que permita uma boa visualização do ângulo de visão do público. 

Abaixo, referências estéticas e volumétricas das decorações natalinas propostas 

para os carros alegóricos e elementos de composição do projeto cenográfico do 

Grande Desfile de Natal: 

 

   



 

 

3.8.3. Iluminação: O Desfile deste ano está organizado na forma de cinco sentimentos, 

para cada qual corresponde uma cor: o primeiro sentimento o “AMOR” tem a cor 

vermelho, o segundo sentimento a “ESPERANÇA” tem a cor verde, o terceiro 

momento a “FÉ” vem na cor branco seguidos da “SURPRESA” que é em tons 

dourados e finalmente a “ALEGRIA” em tons coloridos. 

A iluminação dos carros obedece a esta norma, servirá para reforçar esta lógica 

durante o desfile, particularizando cada momento com sua cor predominante, a ideia 

é que os temas se distingam claramente no desenvolvimento do desfile, que exista 

uma mudança nas cores das alegorias e particularmente na LUZ. 

Os equipamentos listados no memorial descritivo estabelecem uma mudança 

significativa na elaboração da iluminação do Grande Desfile, na medida em que se 

estudaram os melhores efeitos entre dois critérios, sendo a iluminação da cena dos 

atores nos carros, e a iluminação das alegorias dos carros, Iluminação e efeitos 

acontecem simultaneamente e particularizam os carros. 

Estes equipamentos foram listados para que se produzam a partir deles a confecção 

de festões de luzes com efeito iridescente em cada cor, sendo elas as cores 

Vermelho, Verde e Âmbar ou Amarelo.  

Serão produzidos festões numa proporção de pontos de LEDs a dois por um, ou 

seja, para cada dois pontos de luz de uma cor referente a um tema, junto teremos 



 
um ponto na cor branca piscando, o que pretende gerar ao mesmo tempo uma 

massa de cor com um efeito iridescente dessa cor, na medida em que o brilho fugaz 

do LED branco funcionará como um brilho extra da própria cor em destaque. 

Os cinco distintos momentos do Grande Desfile de Natal trazem em si uma 

diferenciação de cores e no caso do "Branco" sugerimos a inclusão de um tom 

azulado para que este branco esteja mais brilhante ainda na nossa retina, esse leve 

tom azulado serve para reforçar o Branco dando uma ideia de "super Branco", os 

festões serão montados da mesma forma que os demais, porém neste caso a cor 

“Branca” é fixa e a azulada piscante, o que mantém o protagonismo da cor do tema.  

O momento Alegria traz uma base de LEDs coloridos mais o branco, e neste caso os 

festões coloridos piscarão e o branco será fixo, sendo o último carro, o efeito 

piscante reforça o tema. 
3.8.4. Iluminação Geral: Estes equipamentos estarão fazendo a base da iluminação dos 

carros, mostrando seus volumes, entram como reforço dos tons de cada sentimento 

do desfile. Particularizam em alguns dos carros as cenas que neles ocorrem. 

Para isto foi pensado os PAR 30 e 20 LED que são “lâmpadas” que dependendo do 

seu grau abrem ou fecham o foco possibilitando que em alguns casos, como a luz 

exige, uma amplidão de foco de luz ou noutros casos a particularização de algum 

detalhe. 

Para cada carro foram dimensionadas quantidade diferente desses equipamentos no 

interesse de iluminar de forma muito particular com luz e sombras, permitindo assim 

remeter o imaginário do público ao tema proposto. 

3.8.4.1. Foram feitas sugestões estratégicas para eventual substituição de itens em carros 

específicos, com a sugestão do uso de equipamentos DMX, alguns pré-

programados, mas com necessidade de energia elétrica, e outros com bateria 

própria e controle wireless, fazendo uso destes equipamentos o “retorno visual” é 

superior ao equipamento convencional proposto no descritivo. 

3.8.4.2. Após estabelecimento da empresa contratada, será programado um calendário de 

visitas técnicas e cronograma de montagem destes efeitos que devem ser feitos ao 

longo da construção dos carros. 

3.8.4.3. Este memorial descritivo da iluminação dos carros do Grande Desfile não traz a 

especificação da base de fonte elétrica e sua montagem, para tanto deveremos 



 
aproveitar o que for possível do material de acervo e, na falta ou incompatibilidade 

dos geradores, baterias, chaves conversoras, materiais elétricos, fiações e 

componentes existentes no acervo, será de responsabilidade da contratada a 

compra dos materiais e equipamentos para substituição. 
3.8.5. A utilização de materiais e/ou instalação de equipamentos deverá seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3.8.6. Em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não estiverem disponíveis no 

mercado ou forem considerados inadequados para a utilização e/ou instalação, 

deverão ser previamente comunicados ao fiscal do contrato, que em contato com o 

responsável direto pela produção da cenografia e direção artística do espetáculo, 

decidirão acerca da substituição por de igual qualidade e/ou aparência. 

3.8.7. As bases devem possuir elementos de apoio para empurradores na dimensão 

suficiente para deslocamento conforme carga total do elemento cenográfico. 

3.8.8. As bases devem possuir compartimentos para instalação de geradores, baterias e 

extintores de incêndio conforme projeto elétrico e PPCI. 

3.8.9. Todos os revestimentos de madeira dos carros alegóricos deverão receber 

tratamento contra infiltrações, permitindo que possam ficar expostos à eventuais 

intempéries climáticas no período de concentração dos espetáculos sem risco de 

deformação ou fragilização de suas superfícies; Para as forrações das bases 

estruturais que venham a receber revestimentos sintéticos, sugere-se, na busca 

deste resultado, a substituição do MDF por compensado naval, desde que nas 

mesmas espessuras propostas nas especificações construtivas do elemento. 

3.8.10. As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a serem 

utilizadas, deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela CONTRATADA. 

3.8.11. Atentar para a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários equipamentos 

ligados a um mesmo ponto de energia. Caso o disjuntor não atenda à potência 

necessária para as atividades a CONTRATADA deverá solicitar o aumento de carga 

à CONTRATANTE. 

3.8.12. Somente eletricistas qualificados e habilitados deverão realizar instalações ou 

solicitações de demandas extras de energia elétrica à CONTRATANTE 

 



 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
4.1. Prestar os serviços descritos no edital, devendo submeter-se à eventuais ajustes 

técnicos propostos pelo fiscal do contrato em conjunto com a direção artística do 

evento; 

4.2. Todas as estruturas metálicas (chassis), madeiramentos e rodados deverão passar 

por conferência estrutural a ser realizada por engenheiro da contratada, que emitirá 

laudo e anotação de responsabilidade técnica (ART), assegurando que as mesmas 

não oferecem risco à montagem e utilização. 

4.3. Fornecer todos os materiais necessários para a produção e execução descrita no 

presente edital e memorial descritivo; 

4.4. Acompanhar todos os ensaios e espetáculos prestando os eventuais serviços de 

ajustes e manutenções, sempre que necessário; 

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

serviço; 

4.6. Responsabilizar-se pela contratação de funcionários em número suficiente para a 

perfeita realização dos serviços; 

4.7. 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; 

4.8. 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. Apresentar 

certificado dos funcionários da empresa vencedora do certame licitatório da NR 35 e 

NR18. Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade técnica ou RRT (Registro de 

Responsabilidade técnica ) de execução de todas as estruturas do projeto 

cenográfico. 

4.9. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção dos profissionais 

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

salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, seguros e 

quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações 



 
pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada denunciação a lide e 

chamamento ao processo; 

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

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

serviços; 

4.12. 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; 

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

nomeado pela Gramadotur para acompanhar a execução destes serviços. 

4.14. Apresentar laudos conclusivos de estabilidade estrutural com especificações para 

suportar esforços solicitantes permanentes de torção e flexão com visitas periódicas 

durante a realização de todo o evento, devendo ser feita uma vistoria e entrega de 

laudo após a entrega dos serviços ao fiscal do contrato em conjunto com a Direção 

Artística do Evento. 

4.15. 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 e plataformas elevatórias, caso necessário. 

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

acompanhamento técnico e manutenção de todas as estruturas citadas, durante todo 

evento. 

4.17. A empresa contratada deverá ser responsável por quaisquer manutenções e/ou 

substituição de peças que sejam danificadas, seja por intempéries climáticas ou pela 

utilização pelo elenco e equipes de produção, durante toda a temporada de 

apresentações. 

4.18. Apresentar ART – Anotacao de Responsabilidade Tecnica, assinada por 

responsável do laudo de capacidade de carga máxima das estruturas dos carros 

alegóricos, bem como dos equipamentos (máquinas de neve e tecidos acrobáticos) 

que serão instalados para as apresentações. 



 
4.19. Apresentar projeto executivo do sistema de iluminação dos elementos 

cenográficos, que atenda as normas vigentes. No caso do uso de baterias com 

inversoras, determinar capacidade e quantidade de baterias, tipo e descrição das 

inversoras. No caso do uso de geradores, apresentar laudo de impacto da emissão de 

gases, considerando a área da cobertura e o público presente em cada desfile, bem 

como, as soluções adotadas para redução desses gases poluentes, com a respectiva 

ART do responsável técnico. 

4.19.1. Os equipamentos descritos devem ficar acessíveis para remoção em caso de 

eventuais manutenções ou abastecimento, porém invisíveis ao público durante as 

apresentações. 

4.20. Fornecer gratuitamente, bem como orientar e fiscalizar o uso dos EPI’s durante a 

execução dos serviços, entendendo-se como equipamentos básicos para esta função: 

capacete, botina de segurança, EPI’s especiais de acordo com os riscos da atividade, 

cintos de segurança para os trabalhos em altura com riscos de queda, conjunto de 

EPI´s específicos para solda elétrica e oxiacetileno quando da execução destes 

serviços, luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes, luvas 

de PVC no manuseio de substancias corrosivas, luvas de borracha isolantes 

específicas para serviços em circuitos elétricos energizados, óculos de segurança 

e/ou protetor ou facial nos serviços onde haja risco de projeção de fragmentos, 

protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 decibéis, dentre 

outros. 

4.21. Os elementos cenográficos que possuírem estruturas decorativas com dimensões 

superiores à porta de saída do pavilhão deverão contar com projeto construtivo 

modular que permita que possam ser desmontadas para acesso à área de 

concentração do desfile. 

4.22. Caso a modulação do projeto exija equipamentos de elevação, muncks ou qualquer 

outro equipamento para executar a montagem e desmontagem no ato de montagem 

da concentração, o fornecimento desses equipamentos serão de responsabilidade da 

contratada. 

4.23. Manter no local do evento 01 (um) coordenador técnico e equipe em número 

suficiente para eventuais manutenções estruturais, artísticas, mecânicas e elétricas, 

bem como para deslocamento de todos os elementos cenográficos para o espaço de 



 
concentração, em horário e ordenação dos elementos a ser orientada pela 

coordenação de produção do espetáculo, incluindo a guarda e revisão dos elementos 

cenográficos após as apresentações. 

4.24. A contratada será responsável pela limpeza e organização dos espaços de 

trabalho, bem como pelo recolhimento e descarte de dejetos químicos e poluentes 

respeitando as normas da legislação ambiental; 

4.25. Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue 

totalmente limpo, livre de entulhos e em condições iguais ou melhores as encontradas 

quando do início dos serviços, com os pisos, solos e forrações vegetais (grama) 

devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas. 

4.26. A pós-produção da cenografia deverá ocorrer após a realização do último 

espetáculo que acontecerá no dia 14 de janeiro de 2018, tendo por data limite para 

esta etapa o dia 31 de janeiro de 2018, devendo todos os elementos serem limpos, 

identificados, devidamente acondicionados e armazenados em locais definidos pelo 

fiscal do contrato. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
5.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 
5.2. Permitir livre acesso da Contratada nos locais indicados para a prestação de serviços;   
5.3. Disponibilizar local e estrutura física para execução dos serviços; 
 

6. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS: 
6.1. A prestação de serviços iniciará na data de assinatura do termo contratual, 

encerrando-se em 31 de janeiro de 2018, após o qual será rescindido 

automaticamente sem necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial; 
6.2. Todos os serviços de produção cenográfica de carros, elementos de composição, 

iluminação e efeitos propostos devem estar concluídos até a data máxima de 16 de 

outubro de 2017, para testes e ensaios gerais. 
6.3. O perímetro de trabalho deve ser isolado com fitas zebradas, cordas, cones e placas 

de sinalização sempre que a atividade exigir, só permitindo a entrada de funcionários 

credenciados e relacionados à execução do serviço. 



 
6.3.1. Fica terminantemente proibida a entrada de menores de idade no local de trabalho, 

mesmo que acompanhada pelos pais ou responsáveis. 

6.4. Qualquer acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE. 

 
Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Marcelo Camargo Santos 

 
 


