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EDITAL DE PREGÃO N.º 050/2018 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO  

  

1. OBJETO: 

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

cenografia do 46° Festival de Cinema de Gramado, que ocorrerá de 16 a 25 de 

agosto na cidade Gramado/RS. 

1.2. A empresa deverá realizar a produção dos cenários, elementos de composição 

e adereços, incluindo a pré-produção, produção e pós-produção, manutenção, 

operação dos cenários, dentre outros, dentro do projeto que foi definido pela 

Direção Artística do evento. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Devido à importância da 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado, faz-se 

necessária a decoração dos locais onde serão realizadas as manifestações, 

assim como de alguns pontos da Cidade que cedem espaço para decorações aos 

eventos que se realizam na Cidade de Gramado. Esta tem como objetivo a 

preparação para a recepção dos visitantes a uma Cidade que se diferencia pela 

qualidade e beleza. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. O projeto da Cenografia do 46º Festival de Cinema de Gramado tem o pé no 

presente e o olhar no futuro; a Fachada do Palácio é composta por elementos 

móveis, formada por um conjunto de brises verticais móveis, em aletas com 

imagens impressas, permite a composição de várias cenas (Contemporâneo, 

Atemporal, Versátil e Efêmero) ao longo dos dias do Festival. 

3.2. Para a Rua Coberta, além do tapete vermelho, totens marcando o percurso, 

móbiles suspensos simulando luminárias replicam o conceito   
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3.3. Para o palco das premiações, as mesmas aletas recebem movimento e 

conteúdo em projeção mapeada. 

3.4. Espaços do 46º Festival de Cinema de Gramado: 

3.4.1. Fachada do Palácio dos Festivais; 

3.4.2. Palco Exibição Filmes e Premiação/Palácio dos Festivais; 

3.4.3. Rua Coberta; 

3.4.4. Rótulas; 

3.4.5. Serra Azul; 

 

Imagens do projeto com as cenas da fachada do palácio dos festivais 
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3.5. Aquário: Instalação de nova estrutura para “Aquário”, composta por 

esquadrias fixas metálicas em tubos metálicos. Caixilharia em metal acabamento 

em pintura automotiva na cor branca brilho e vidro temperado 8mm. Fechamentos 

laterais em estrutura autoportante revestida em bagum na cor branca e aberturas 

para portas de acesso (90x210cm). Fechamento superior em chapa metálica, 

prever calha para recolhimento da água da chuva; 

 

Axonométrica aquário - sem escala 
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Diagrama módulo brise - sem escala 
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3.5.1. Fachada interna – Aquário 

3.5.1.1. Construção de uma parede frontal de vidro com esquadrias fixas metálicas 

e caixilharia em metal com acabamento em pintura automotiva na cor branca 

brilho e vidro temperado incolor 8mm conforme dimensões sinalizadas nas 

imagens ilustrativas. 

3.5.1.2. Dimensão dos tubos em metalon 5x10cm, posicionados na vertical e na 

horizontal para estruturar conjunto.   

3.5.1.3. Em virtude das dimensões e inclinações do local, verificar as mesmas para 

a implantação das esquadrias. Prever ajustes da modulação nas extremidades 

laterais da fachada. 

3.5.1.4. Conferir dimensões, desníveis da calçada e da fachada e alturas no local. 

3.5.1.5. Prever projeto estrutural e responsabilidade técnica. 

3.5.2. Acesso principal 

3.5.2.1. Porta de Acesso ao deck, a ser instalada na estrutura do Aquário com folha 

dupla em vidro temperado incolor 8mm. Vão total aproximadamente 195cm. 

Duas folhas de L95 H264cm. 

3.5.2.2. Prever fechadura e trava de fechamento. 

3.5.2.3. Prever puxadores padrão segundo exigência PPCI. 

3.5.2.4. 2 puxadores tubulares alumínio acabamento cor branco ou similar H130cm.  

3.5.3. Fechamento superior  

3.5.3.1. Fechamento superior do “Aquário” em material resistente as intempéries 

com inclinação e calha para recolhimento da água pluvial. O fechamento inicia 

sobre a fachada frontal da esquadria e segue com inclinação até atingir a parte 

inferior da marquise existente, ficando abaixo da mesma aproximadamente 

5cm.  

3.5.3.2. Prever vedação e dimensionamento suficiente da calha para chuvas locais.  

3.5.4. Forro interno: O forro interno será em MDF, revestido em tecido bagum 

branco costurado, este forro cobrirá da laje existente a pele de vidro a ser 

construída, nivelando o pé direito interno como um todo, área aprox. 85,00 m² 

3.5.4.1. Forro interno em mdf revestido em bagum cor a definir costurado. 
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3.5.4.2. O forro cobrirá a marquise existente, desde a fachada de vidro do Aquário 

até o Palácio dos Festivais. Ver corte A – Fachada Aquário. 

3.5.4.3. Área aproximada de 90m². 

3.5.4.4. Altura de instalação do nível do deck = 390cm [abaixo marquise]  

3.5.4.5. Conferir dimensões e fixações no local para a execução das peças. 

3.5.5. Fechamento lateral 

3.5.5.1. Fechamento lateral do “Aquário” em material estrutura autoportante com 

revestimento e cor a definir, possui abertura para folha da esquadria 90x210cm 

em vidro temperado incolor 8mm. Dimensões dos fechamentos: L395cm 

H450cm. 

3.5.5.2. Conferir dimensões, desníveis da calçada e da fachada e alturas no local. 

3.5.6. Máscara de brises aplicada no aquário: Uma máscara de brises, composta 

por aletas verticais recebem imagens impressas e são fixas a mecanismos 

móveis que permitem o girem até 180º das peças em separado. Isso permite 

criarmos cenas diferentes para cada dia da Premiação; 

 

AXONOMÉTRICA BRISES - sem escala 
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3.5.6.1. A fachada é composta sistema de brises móveis. Os módulos giratórios são 

construídos em sanduiche de pvc expandido em quadro confeccionado com 

tubo metálico quadrado 30x30mm com acabamento em pintura automotiva na 

cor branca brilho. As chapas de pvc expandido são duplas, com espessura de 

10mm com impressão UV fosca. As chapas são fixadas ao quadro de metalon 

com fitas dupla=face e aparafusadas. Cada módulo de brise recebe uma 

dobradiça inteira que o permite girar, além de uma ferragem que permita o 

travamento manual nos seguintes ângulos de abertura: 0º 45º 90º 135º e 180°, 

cada módulo com sua dobradiça e ferragem de travamento será fixado ao tubo 

metálico da pele de vidro. 

3.5.6.2. Sanduíche PVC expandido 

3.5.6.2.1. Os brises da fachada são compostos por módulos de sanduíche com 

chapas de pvc expandido 10mm com largura de 45cm, com alturas variadas 

conforme ilustração neste memorial. 

3.5.6.2.2. Espessura pvc expandido de 10mm. 

3.5.6.2.3. Módulo de 50mm de espessura [30mm tubo metálico+ 10mm + 10mm 

pvc].  
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3.5.6.2.4. Serão fixadas no tubo metálico de 5x5cm com dobradiças específicas que 

possuem travamento nos ângulos 0º 45º 90º 135º e 180°, formando variáveis 

cenas.  

3.5.6.2.5. As duas chapas de PVC que compõem cada modulo de brise receberão 

impressão UV fosca com a comunicação visual do evento. 

3.5.6.3. Marquise retroiluminada: Uma marquise luminosa, em estrutura metálica 

com revestimento em acrílico branco translucido, marca o acesso ao Palácio; 

3.5.6.3.1. O acesso principal conta com marquise retroiluminada posicionada com 

inclinação de 68° em relação à fachada de brises.  

3.5.6.3.2. A face superior é composta por chapa metálica com acabamento branco, 

recebendo braçadeiras para fixação de lâmpadas led tubular internamente. O 

fechamento – laterais e parte inferior da marquise é feito em acrílico branco 

leitoso E6mm revestindo as faces laterais do metal. L 195cm P 190cm 

H12cm. 

3.5.6.3.3. Ainda na face inferior, sobrepor sobre o acrílico branco leitoso, perfil 

metálico de 5cm na cor preta para termos o efeito de negativos da fachada.  

3.5.6.3.4. Prever recolhimento da água da chuva e vedação. 

3.5.6.3.5. Prever estruturas para sustentar marquise.  

3.5.6.3.6. 12 lâmpadas tubular led. 
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3.6. Deck, Rampas e escada de acesso. 

3.6.1. Novo Deck sobre deck existente nivela as alturas de deck externo e piso 

interno do Palácio, rampas e Escada de Acesso revestidas em carpete 

vermelho completam o conjunto. 

 

Axonométrica deck - sem escala 

 

3.6.1.1. Construção de deck estruturado para hall do Palácio dos Festivais 

3.6.1.1.1. Será construído sobre o deck existente, sendo necessário o 

nivelamento de altura em relação ao nível do piso do espaço interno do 
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Palácio, o deck deverá receber reforço na parte frontal para sustentar 

fachada “Aquário” e fachada brise.  

3.6.1.1.2. Serão executadas “calhas” com requadro metálico para receber 

equipamentos de luz cênica para Fachada (ver projeto), onde há uma 

rampa de acesso ao Palácio deverá ser construído o complemento para o 

deck do projeto. 

3.6.1.1.3. Dimensões: C 20,10m x L 5,20m x H 0,65m. 

3.6.1.1.4. Todo este conjunto receberá carpete vermelho 3mm, tonalidade a 

definir. 

3.6.1.2. Calha de iluminação: Deverá ser feito um rebaixo no deck com requadro 

metálico para receber equipamentos de luz cênica para a fachada, conforme 

desenhado no projeto. 

3.6.1.3. Rampa e escada de acesso ao Palácio dos Festivais: As rampas de acesso 

e escada serão estruturadas em madeira. Piso, frente e laterais serão 

revestidos com carpete 3mm em tonalidade a definir. Duas rampas com 

C4,60m x L1,20m conforme inclinação da rua. 

3.6.1.4. Escada com patamar L 4,30m x P1,80m x H0,65m, conforme inclinação da 

rua 

3.6.1.5. Conferir medidas e inclinações da rua no local para a execução. 

3.7. Palco – Palácio dos Festivais: O Palco terá 2 cenas. Prever montagem e 

desmontagem de cada cena conforme sinalizado. 

3.7.1. Cena 1: Para exibição dos filmes durante a semana 
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3.7.1.1. Totem Padrão: 01 unidade 

 

3.7.1.1.1. Totens autoportantes com estrutura interna de tubo metálico. Tubos de 

seção 5x5cm e 10x10cm (ver desenho) [estruturar a peça para que fique 

autoportante] 
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3.7.1.1.2. Acabamento com fixação de placas de pvc expandido 10mm com 

impressão UV fosca em ambos os lados de cada quadro estrutural, com 

espessura de 4mm na frente e verso de cada dobra, letra-Caixa 46º 

Festival de Cinema de Gramado em pvc expandido E20mm na cor branca 

nas duas faces de cada totem. “46º”- 40x40cm | “Festival de Cinema de 

Gramado” – 60x60cm 
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3.7.1.2. Púlpito: composto por duas unidades que se encaixam, executados em 

mdf, computar impressão em adesivo fosco em todas as faces. 
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3.7.1.3. Elemento-Escultura: executados em mdf, computar impressão em adesivo 

fosco em todas as faces. 01 (uma) unidade. 
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3.7.1.4. Avanço de Palco: Executar avanço de palco lateral (lateral direita do palco) 

para Mestres de Cerimônia, conforme dimensões no desenho esquemático. 

Dimensionar estrutura para trânsito e peso de pessoas e cenografia. Conferir 

alturas, dimensões e ângulos do palco no local. Este avanço será nivelado com 

o palco. Piso, frentes e laterais revestidos em carpete preto. Este avanço 

permanece para a cena 2. Dimensões: L 318m x P 2,36m x P 1,73m x H 

1,20m. [conferir altura no local] 

 

3.7.1.5. Revestimento do Palco: O palco deverá receber novo revestimento 

(Beaulieau / Cross/ comercial pesado / 6mm cor:  boucle route 704). Área 

aproximada de 130m². Incluir revestimento nas duas escadas existentes, que 

será permanente, ficando no local para uso por tempo indeterminado. 

Confirmar áreas e recortes no local. 
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3.7.1.6. Guarda-Corpo Escada: Deverá ser executado guarda-corpo metálico na cor 

preta para a escada existente do lado esquerdo do palco. Conferir/adequar às 

medidas do local. Ver fixação no local. 

 

3.7.2. Cena 2: Noite de Prêmios. 
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3.7.2.1. Para a montagem da Cena 2, teremos como prazo de montagem, sábado, 

das 00h às 12h. Horário que a direção artística fará testes e ensaios. 

3.7.2.2. Totem: já montados para a cena 1, descritos no item anterior. 

3.7.2.3. Púlpito: já montados para a cena 1, descritos no item anterior. 

3.7.2.4. Elemento-Escultura: já montados para a cena 1, descritos no item 

anterior. 

3.7.2.5. Avanço de Palco: já montados para a cena 1, descritos no item anterior. 

3.7.2.6. Revestimento do palco: já montados para a cena 1, descritos no item 

anterior. 

3.7.2.7. Guarda-Corpo Escada: já montados para a cena 1, descritos no item 

anterior. 

 

Axonométrica palco premiação - sem escala 
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Planta Baixa Palco – Cena 2 – Escala 1/150 

 

Vista frontal palco – cena 2 – escala 1/150 



                     

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

 

 

3.7.2.8. Painel de fundo: Painel em estrutura de metalon de 10x10cm com faces 

revestidas em bagum na cor preta, a ser montada para a cena 2, com estrutura 

tubular circular na vertical e horizontal, conectando-se com Aletas para 

travamento geral da estrutura do conjunto. Dimensões do painel de fundo L13m 

H610cm. Quantidade: 1 unidade. 

3.7.2.9. Painel para fundo das Laterais: Igualmente ao painel de fundo do 

conjunto central, teremos dois painéis fazendo o fechamento visual dos painéis 

laterais do palco. Quantidade: 2 unidades. 

 

Axonométrica palco – cena 2 – painel fundo - sem escala 
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3.7.2.10. Aletas giratórias fundo palco – Video Mapping: Aletas 

giratórias/pivotantes compostas por módulos com quadro estrutural em metalon 

10x10cm revestidos com tecido na cor branco e com estrutura tubular circular 

no eixo, conectando-se ao painel de fundo para maior estrutura do conjunto. 

Ver medidas das aletas e módulos nos desenhos abaixo.  

3.7.2.10.1. Aletas Impressas: Algumas aletas receberão programação visual 

impressa. Contabilizar 40m² de pvc expandido 10mm impresso em 

policromia UV fosco. Essas placas de PVC expandido serão fixadas nas 

estruturas metálicas das aletas, no lugar do tecido lonita a ser especificado 

pós-contratação da empresa responsável pela licitação. 

3.7.2.10.2. Estruturar por pesos na parte de trás dos bastidores. 

3.7.2.10.3. Estrutura: tubos quadrados de metalon 20mm x 40mm com parede 

1,5mm.  

3.7.2.10.4. Material: Lonita (algodão cru) com pintura PVA ou látex branco fosco 

com acabamento em verniz antifogo.  

3.7.2.10.5. Lona Blecaute na parte interna de cada aleta. 

 

Axonométrica palco – cena 2 – aletas giratórias - sem escala 
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Vista frontal palco – cena 2 – escala 1/150 
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3.7.2.11. Aletas fixas lateral palco: Aletas fixas compostas por módulos com 

quadro estrutural em metalon 10x10cm revestidos com tecido na cor branco e 

com estrutura tubular circular no eixo, posicionadas com ângulo específico [ver 

medidas no detalhe], conectando-se todas por travessa circular metálica com 

acabamento na cor preta para travamento do conjunto. Ver medidas das aletas 

e módulos nos desenhos abaixo.  

3.7.2.11.1. Estruturar por pesos na parte de trás dos bastidores.  

3.7.2.11.2. Estrutura: tubos quadrados de metalon 20mm x 40mm com parede 

1,5mm.  

3.7.2.11.3. Material: Lonita (algodão cru) com pintura PVA ou látex branco fosco 

com acabamento em verniz antifogo, lona Blecaute na parte interna de cada 

aleta. 

3.7.2.12. Painel para fundo das Laterais: Igualmente ao painel de fundo do 

conjunto central, teremos dois painéis fazendo o fechamento visual dos painéis 

laterais do palco. Dimensões: L 350 x H 610 cm. Quantidade: 2 unidades 
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Axonométrica palco – cena 2 – aletas fixas - sem escala 

3.7.3. Outros fechamentos e acabamentos 

3.7.3.1. Fechamento escada lateral à esquerda: Fechamento com piso, da 

escada lateral esquerda do palco, junto à saída de emergência. Executar 

espécie de "enchimento" nivelando com altura do palco existente. Revestir com 

carpete 3mm na cor do carpete existente no local. Prever estrutura suficiente 

para o peso e trânsito de pessoas. Este fechamento permanece para a cena 2. 
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3.7.3.2. Bastidor para legendas: Bastidor em lona fosca branca para projeção das 

legendas dos filmes a ser fixada imediatamente abaixo da tela de exibição 

existente. L 12m x H0,90m Quantidade: 1 unidade, este elemento é retirado 

para a cena 2. 

3.7.3.3. Revestimentos laterais e de fundo de palco: Quadros em bagum preto 

fosco deverão revestir as paredes laterais de palco. Dimensões máximas de 

cada revestimento lateral C 6m x H 7m. Quantidade: 2 unidades. Estes 

revestimentos permanecem para a Cena 2. Conferir medidas e recortes no 

local. 

3.7.3.4. House Mix: Tapadeira em bagum preto dupla-face, para fechamento de 

House Mix nos fundos da Sala de Exibição. Tapadeira em L com as seguintes 

dimensões: L 3,20m x H 3,00m. Quantidade: 2 unidades. Permanecem para a 

Cena 2. 

3.7.3.5. Cortinas existentes do cinema: Prever a retirada para a Cena 2. As 

mesmas deverão ser reinstaladas na desmontagem. 

3.8. Rua Coberta 
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3.8.1. Elementos que compõem a Rua Coberta 

3.8.1.1. Tapete/Tablado Vermelho 

3.8.1.2. Painéis Acesso/Brises Entrada Garibaldi 

3.8.1.3. Tablado 1 – Orquestra 

3.8.1.4. Tablado 2 – Acesso Garibaldi 

3.8.1.5. Tablado Complementar Borges de Medeiros 

3.8.1.6. Totens ao longo do Tapete Vermelho 

3.8.1.7. Pendentes – Luminárias ao Longo do Tapete Vermelho 

3.8.1.8. Kikitos 

3.8.2. CENA 1 – Dia de Abertura/Dias da Semana 

 

3.8.2.1. Tapete/Tablado Vermelho: Tablado estará do primeiro ao último dia.  

Todos os tablados são estruturados em madeira com acabamento em carpete 

3mm vermelho, em tonalidade a especificar. Prever largura maior para o 

carpete ser grampeado nas laterais do tablado, com acabamento. 10cm de 

altura / 150cm de largura / 100m lineares. 

3.8.2.2. Painéis Acesso/Brises Entrada Garibaldi: Dois painéis com aletas 

móveis marcam a entrada da Rua Coberta no Tablado da Rua Garibaldi. Aletas 

pivotantes, estruturadas por tubos metálicos quadrados em pintura automotiva 

branca. As aletas serão sanduíches de pvc expandido – similar às peças da 

fachada. Com impressão UV fosca em policromia em ambos os lados. Placas 

de pvc expandido frente e verso com estrutura interna de metalon 50mm. As 

placas são fixadas por tubos de ø 50mm para dar movimento pivotante em 
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cada conjunto de aletas, individualmente. Esses tubos de ø50mm são fixados 

às vigas superior e inferior de metalon em 80mm. Cada um dos dois painés 

deverão ser autoportantes e prever pé com peso junto ao piso, na parte 

traseira.  

 

 



                     

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

 

3.8.2.3. Tablado 1 – Orquestra: Tablado estará do primeiro ao último dia. Tablado 

estruturado em madeira, forrado com carpete vermelho 3mm. 10cm de altura 

/ área do tablado de 10 x 8 m (ver desenho) com rampa de acesso forrada em 

carpete vermelho (ver desenho) 

3.8.2.4. Tablado 2 – Acesso Garibaldi: Tablado estará do primeiro ao último dia.  

Tablado estruturado em madeira, forrado com carpete vermelho 3mm. 10cm de 

altura / área do tablado de 10 x 8 m com rampa de acesso forrada em carpete 

vermelho (ver desenho) 

3.8.2.5. Tablado Complementar Borges de Medeiros: Este tablado 

complementar será colocado apenas para o dia da premiação. Instalação 

sexta-feira à noite. Tablado estruturado em madeira forrado com carpete 

vermelho 3mm.  10cm de altura / 150cm de largura / 20m de comprimento. 

Conferir medidas e inclinações no local. 

3.8.2.6. Totens ao longo do Tapete Vermelho 

 

3.8.2.6.1. Quantidade: 8 unidades ao longo da Rua Coberta, sendo 04 esquerdos e 

04 direitos. 

3.8.2.6.2. Totens autoportante com estrutura interna de tubo metálico. Tubos de 

seção 5x5cm e 10x10cm (ver desenho). Estruturar a peça para que fique 

autoportante. Acabamento com fixação de placas de pvc expandido 10mm 

com impressão UV fosca em ambos os lados de cada quadro estrutural. 
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Com espessura de 4mm na frente e verso de cada dobra. Letra-Caixa 46º 

Festival de Cinema de Gramado em pvc expandido E20mm na cor branca 

nas duas faces de cada totem. “46º”- 40x40cm | “Festival de Cinema de 

Gramado” – 60x60cm. 
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3.8.2.7. Pendentes – Luminárias ao Longo do Tapete Vermelho: Fixas à 

estrutura da Rua Coberta. Placas de polionda transparente 4mm suspensas 

por cabos de aço em estrutura metálica de metalon 60mm na cor preta fosco. 

Aletas com largura-padrão de 30cm e alturas variadas. Dimensão total da peça 

L150 x L150 x H210. Quantidade: 4 unidades. 
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3.8.2.8. Kikitos de fibra: Kikitos existentes em fibra de vidro a serem restaurados e 

instalados nos seus respectivos locais. 

3.8.2.8.1. 02 (duas) unidades de H 4,60m, sendo 01 (um) no Pórtico Entrada Várzea 

Grande e 01 (um) na Rótula da Av. Borges de Medeiros com a Av. das 

Hortênsias. 

3.8.2.8.2. 01 (uma) unidade de H 3,25m na Rua coberta em frente ao Palácio com 

fixação em base preta redonda. Base preta redonda D2m deve ser 

executada. 

3.8.2.8.3. 02 (duas) unidades de H 2,60m, sendo 01 (um) na entrada da Rua 

Coberta e 01 (um) em Rótula a definir. 

3.8.2.8.4. São necessários reparos em fibra de vidro, pintura total de cada peça em 

pintura automotiva metálica dourada em tonalidade a definir. Além da 

instalação e retirada nos locais definidos. 
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3.8.2.9. Totens sinalização ruas 

 

 

3.8.2.9.1. Quantidade: 09 unidades ao longo da Rua Coberta, 05 unidades em 

Rótulas, 02 unidades no Serra Azul e 01 unidade no Teatro Elizabeth 

Rosenfeld e no ponto Taxi. 

3.8.2.9.2. Totens autoportantes com estrutura interna de tubo metálico. Tubos de 

seção 5x5cm e 10x10cm (ver desenho). Estruturar a peça para que fique 

autoportante. Acabamento com fixação de placas de pvc expandido 10mm 

com impressão UV fosca em ambos os lados de cada quadro estrutural. 

Com espessura de 4mm na frente e verso de cada dobra Letra-Caixa 46º 

Festival de Cinema de Gramado em pvc expandido E20mm na cor branca 

nas duas faces de cada totem. “46º”- 40x40cm | “Festival de Cinema de 

Gramado” – 60x60cm 

3.8.2.9.3. Fornecer Projeto Estrutural e responsabilidade técnica 

3.8.2.9.4. Avaliar solo/piso e prever chumbadores para fixação das peças conforme 

necessidade 
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3.9. Elementos de sinalização / espaço interno 

3.9.1. Totem Percurso e Espaços 

3.9.1.1.  3.11.3 Totem em "L", autoportante em mdf adesivado uma face.  

3.9.1.2.  L 0,60m x H 1,80m x P 0,40m. 

3.9.1.3. Quantidade: 10 totens.  

3.9.1.4. Incluir impressão adesivo na face frontal e instalação. 

 

3.9.2. Balcão para credenciamento 

3.9.2.1. Balcão em mdf com frente em polionda retroiluminado.  

3.9.2.2. L 2,00 x H 1,00m x P 0,60m.  

3.9.2.3. Quantidade: 5 unidades.  

3.9.2.4. Quadro em mdf na cor branca e frente em polionda branco.  

3.9.2.5. Prever iluminação interna por fluorescentes e prateleiras na parte de trás do 

móvel mais comunicação visual. Prever adesivo de recorte duas cores; 

3.9.2.6. 5 unidades L 2,00m x H 1,00m. 

3.9.3. Backdroops 

3.9.3.1. Backdroop Entrada 

3.9.3.1.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.1.2. L 6,50m x H 2,20m x P 0,60m.  

3.9.3.1.3. Quantidade: 1 unidade 
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3.9.3.2. BackDroop Fundo de Palco 

3.9.3.2.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.2.2. L 4,00m x H 2,20m x P0,60m.  

3.9.3.2.3. Quantidade: 1 unidade  

3.9.3.3. BackDroop Sala de Debates 

3.9.3.3.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.3.2. L 2,50m x H 2,20m x P0,60m.  

3.9.3.3.3. Quantidade: 1 unidade  

3.9.3.4. BackDroop Espaço Universidades 

3.9.3.4.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.4.2. L 6,40m x H 2,20m x P0,60m.  

3.9.3.4.3. Quantidade: 1 unidade 

3.9.3.5. BackDroop Aquário Entrevistas 

3.9.3.5.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.5.2. Dupla-face 

3.9.3.5.3. L 3,00m x H 2,20m x P0,60m.  

3.9.3.5.4. Quantidade: 1 unidade 

3.9.3.6. BackDroop Lounge 

3.9.3.6.1. Painel autoportante em impressão lonada.  

3.9.3.6.2. L 4,00m x H 2,20m x P0,60m.  

3.9.3.6.3. Quantidade: 1 unidade 

3.9.3.7. Banners de sinalização para espaços diversos 

3.9.3.7.1. Impressão em lona fosca. Suporte autoportante, tripé metálico ou similar.  

3.9.3.7.2. Quantidade: 04 banners  

3.9.3.7.3. Dimensões: 1,65m x 1,60m 

3.9.4. Outros 

3.9.4.1. Placas em PVC expandido para Borges de Medeiros 

3.9.4.1.1. Quantidade: 55 placas em pvc expandido E10mm 

3.9.4.1.2. Com impressão UV dupla-face  

3.9.4.1.3. Instalação: postes ao longo da Borges de Medeiros. 
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3.9.4.1.4. Dimensões:  0,65m x 2,00m.  

3.9.4.1.5. Impressão, acabamento, instalação e manutenção. 

3.9.4.2. Capa para gradis metálicos 

3.9.4.2.1. Para Rua Coberta, Borges e Garibaldi 

3.9.4.2.2. Lycra impressa com acabamento em ilhós a definir. 

3.9.4.2.3. L180 H240cm  

3.9.4.2.4. Quantidade: 150 unidades 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas. 

4.2. Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa contratada para a 

execução dos serviços. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Apresentar soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos 

instalados, considerando: 

5.1.1. Dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua 

função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente; 

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

entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar 

sua rigidez; 

5.1.3. Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração, sejam no 

solo, canteiros, prédios ou estruturas existentes estão sujeitos à aprovação do 

FISCAL do contrato.  

5.2. Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), 

referente à execução dos serviços; 

5.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos 

serviços, incluindo materiais, equipamentos de sinalização e isolamento, mão-de-
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obra, locomoção, equipamentos de proteção individual (EPl) quando necessário, 

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

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

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores; 

5.4. A decoração deve ser compatível para a instalação da iluminação e passagem 

de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho de terceiros, que obrigatoriamente 

deverão fazer a instalação nas peças produzidas. O responsável pelas 

instalações elétricas será posteriormente indicado pela Gramadotur;  

5.5. O licitante vencedor deverá apresentar ao Fiscal do Contrato cronograma de 

montagem do projeto até 03 (três) dias corridos após a assinatura do contrato, 

prevendo montagem concluída até dia 15 de agosto, um dia de antecedência da 

abertura do Festival. 

5.6. Após a montagem e desmontagem dos elementos decorativos, os locais 

deverão ser entregues totalmente limpos, livre de entulhos, em condições iguais 

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

forrações vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 

responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade; 

5.7. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 31 de 

agosto de 2018. 

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

do evento. 

5.9. Todos os itens deverão ser entregues após o término do evento, no prazo 

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser 

indicado pela Gramadotur. 

5.10. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Gramadotur 

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

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

denunciação à lide da Autarquia; 
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5.11. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

 

6. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. O serviço compreenderá o período de realização da 46ª edição do Festival de 

Cinema de Gramado, incluídos os períodos de montagem e desmontagem; 

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

através de portaria. 

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

contrato. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci 

Silveira 


