
                      

 

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

 

 

EDITAL DE PREGÃO N.º 061/2018 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa habilitada para a locação, montagem, desmontagem, 

iluminação e manutenção do Projeto de Cenografia do 10° Festival de 

Gastronomia de Gramado, que se realizará no período de 06 a 16 de setembro 

de 2018, na Cidade de Gramado/RS. 

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

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

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

Artística do Evento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur é responsável pela realização dos 

principais Eventos da Cidade de Gramado, entre eles o Festival de Gastronomia. 

Estes Eventos fomentam o Turismo durante o período em que acontecem, 

destacando-se a importância no setor turístico da Cidade. Para isto faz-se 

necessária contratação de empresa especializada para a execução do projeto 

de Decoração Urbana para o 9° Festival de Gastronomia da Cidade de 

Gramado. 

2.2. O Festival de 2018 é uma ligação entre culturas de Brasil e Uruguai, buscamos 

inspiração entre o antigo e o moderno, trazendo uma mescla de elemento 

rústicos entre madeira e azulejos associados a cores e materiais mais frios como 

o preto e o cimento. Tudo sem perder o aconchego, a elegância e o colorido de 

Gramado. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Rua Pedro Benetti 

3.1.1. O toldo, os stands, os pórticos de entrada, mesas, cadeiras, palco e demais 

elementos que compõem a cenografia serão colocados diretamente no piso da 

rua, fixado por tirantes em sapatas de concreto. 

3.1.2. A circulação dos visitantes ocorrerá pela frente dos stands, entre as mesas e 

cadeiras. A disposição dos stands de forma desencontrada proporciona uma 

área de serviço mais reservada e uma costa mais limpa e organizada para o 

evento. 

3.1.3. Serviços elétricos a serem executados para 26 stands na extensão da Rua    

Pedro Benetti: 

3.1.3.1. 04 Rede elétrica 4x10mm² 

3.1.3.2. 26 pontos de energia spot de led para placa das casas; 

3.1.3.3. 182 pontos de luz (06 pontos para cada stand); 

3.1.3.4. 8 pontos de tomadas (03 pontos para cada stand); 

3.1.3.5. 2 disjuntores (rede separada para tomadas e luz); 

3.1.3.6. 52 pontos para luminárias (02 em cada stand). 

3.1.4. Vistas 
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3.1.5. Planta de aplicação na Avenida Pedro Benetti 

 



                      

 

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

 

 

3.1.6. Cobertura: 

3.1.6.1. Cobertura em estrutura metálica com lona cristal transparente, formato 

abóbada. 

3.1.6.1.1. Comprimento: 90metros 

3.1.6.1.2. Largura: 15metros 

3.1.6.1.3. Altura dos pilares nas extremidades da estrutura pede-se 3,30metros 

no mínimo. 

3.1.6.1.4. Quantidade: 1 unidade 

 

3.1.7. Palco: 

3.1.7.1. Estrutura de madeira ou Q30, revestimento lateral em compensado 

bitola mínima de 8mm, mesmo revestimento na escada. Piso em 

compensado bitola mínima 20mm, com cobertura de carpete preto, cololado 

diretamente no piso, sem grampos com acabamento perfeito rente a borda, 

nas laterais  acabamento em pintura acrílica na cor preto acetinado ou semi-

brilho. Quantidade: 1 unidade. 
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3.1.8. Stand: Espaço destinado aos restaurantes, venda de bebidas e 

bilheteria.Deverá ser construído em estrutura de madeira, paredes e teto em 

mdf, piso em tablado de compensado 20mm. O acabamento externo em 

madeira maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares e vigas de 

madeira, com entrelaçamento de aço de construção de 12,5mm .Paredes 

pintadas em tinta acrílica e porta lado interno também, acompanhando a cor de 

fundo do stand que será adesivado com estampa imitando azulejo português. O 

teto interno será pintado na cor preta com sobreposição de placa de madeira e 

luminárias de caixa de fruta. As laterais externas que não estiverem coladas em 

outro stand serão adesivadas com fotos de alimentos do livro que será lançado 

no festival conforme projeto.  O fundo externo do corredor de serviço, formado 

pelos stands será adesivado com estampa de pedras, todas as imagens serão 

fornecidas pelo contratante e confeccionadas pela contratada. Toda a parte de 

madeira deverá ser com acabamento em lixa e pintura com polistein 

castanheira e transparente 1x1. O tampo do balcão deverá ser de melamina 

preta, inclusive borda. Segue projeto construtivo com medidas e imagem 3D 

para completo entendimento. Quantidade : 25 unidades. 
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3.1.8.1. Detalhamento Stand - Planta baixa 
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3.1.8.2. Vista Lateral Stand 
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3.1.8.3. Corte Stand 
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3.1.8.4. Montagem Conjunto  Stand - Vista Superior 
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3.1.8.5. Montagem Conjunto Stand - Vista Frontal 
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3.1.8.6. Montagem Conjunto Stand - Corte Longitunal 
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3.1.8.7. Detalhes do Stand: 

3.1.8.7.1. Luminária: Arandelas de ferro, na cor preto acetinado, com vidro liso 

na cor amarelo e lâmpada do tipo filamento SW. A luminária será aprovada 

mediante apresentação de amostra. Mão Francesa para colocação das 

arandelas em madeira de demolição e ferro trabalhado na cor preto 

acetinado. Quantidade : 36 peças 
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3.1.8.7.2. Lustre caixa de fruta: Caixa em madeira de demolição, acabamento 

lixado e polisten castanheira com transparente 1x1, com lâmpada 

incandescente, respectivamente 2 para cada stand, 4 para stand 

Patrocinador e 4 para cozinha experimental. 56 peças 
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3.1.8.7.3. Placas para stands: Moldura em ferro trabalhado, com pintura  na cor 

preto acetinato com encaixe para placa de PS que deverá ser adesivado 

com nome dos restaurantes/bebidas/bilheteria (arte fornecida pela 

contratante). Quantidade: 26 peças. 
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3.1.9. Stand Especial Patrocinador: Similar ao stand padrão, porém outro formato e 

tamanho construtivo, segue imagem 3D e planta construtiva com detalhamento. 

Quantidade: 1  
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3.1.9.1. Detalhamento Stand Patrocinador - Vista Lateral 
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3.1.9.2. Detalhamento frente stand patrocinador- Vista Frontal 
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3.1.10. Mesas: Estrutura de ferro, com tampo em mdf, com pinturaem acrilico semi-

brilho ou acetinado na cor azul,  tampo em adesivo vínilico resistente a limpeza 

com imagem fornecida pelo contratante. Quantidade: 72. 

 

3.1.11. Cadeiras: 

3.1.11.1. tipo diretor em estrutura de madeira natural com lona nas cores 

amarelo, vermelho e azul, sendo 48 unidades de cada cor. 144 unidades. 

 

3.1.11.2. Dobrável de madeira, em madeiras natural dobrável. 144 unidades. 
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3.1.12. Ombrelones: Ombrelone suspenso, pés de madeira com 3m de diametro, 

lona branca. Quantidade : 20  

 

3.1.13. Lustres Teto: Lustres suspensos por corrente para iluminação do ambiente a 

noite, fixados na cobertura, similar as arandelas, porém em tamanho maior e 

com vidro transparente para passar boa iluminação, lamapada incandescente 

ou cor warm. Quantidade : 17 
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3.1.14. Carro Janta: Carcaça de carro antigo, sobre rodas e pneus, sem uma das 

laterais, com adequação de uma mesa de jantar decorada com vaso de flores e 

toalha, usando o banco de traz do próprio carro que deverá ser  forrado em 

veludo com duas almofadas e duas cadeiras ou puff, no local dos bancos 

dianteiros que entrem em harmonia com o ambiente,  as cores e estampadas 

escolhidas para decorar o carro internamente deverão passar por aprovação 

prévia do responsável pelo projeto cenográfico e fiscal de contrato. A carcaça 

deverá ser pintada na cor amarela interna e externamente, a leteral que não for 

cortada deverá ser adesivada  no exterior do carro com referência ao Festival ( 

arte fornecida pelo contratante). O mesmo deverá estar em perfeitas condições 

de uso, pessoas devem poder sentar para fotografar, bem como, usar para 

fazer a refeição. Quantidade: 1 unidade 
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3.1.15. Pia: Estilo fonte de concreto, feito de compensado naval com pintura 

impermeabilizante imitando concreto, pia de louça branca embutida e torneira 

borboleta em metal. Quantidade: 2. 
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3.1.16. Pórtico de acesso pela rua São Pedro: Ripados de madeira com 

acabamento em madeira maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares 

e  vigas de madeira, com entrelaçamento de aço de construçao de 12,5mm  

apioados em conjunto de 3 stands. Contem caixas de madeira com 

acabamento em ferro estilo floreira, para colocação de elementos cenográficos 

decorativos de cozinha como panelas, bules, chaleiras, colheres e etc., e 

quadro com identificação do evento. Toda a parte de madeira deverá ser com 

acabamento em lixa e pintura com polistein castanheira e transparente 1x1. 

Quantidade 1 unidade. 

 



                      

 

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

 

 

  

 



                      

 

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

 

 

 

 

 



                      

 

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

 

 

3.1.16.1. Referências Objetos 
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3.1.16.2. 3.1.29.7 Banner de identificação do evento: Tamanho 3m x 1.80m 

(moldura 10cm). Quantidade : 1 

 

3.1.16.3. Plantas suspensas: Samambaia chorona grande para aplicaçao no 

pórtico da Av São Pedro. Quantidade: 08  

   

3.1.16.4. Plantas altas: Oliveiras de no minimo 1,80m dentro de vasos de 

concreto liso, na cor natural de concreto (cinza). Tamanho 50cm de largura 

(boca) por 60 cm de altura minimo, para colocação das oliveiras. 
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Quantidade: 25. 

  

 

3.1.17. Escultura em Caracol: desenvolvida em madeira de demolição com estrutura 

em ferro, conforme projeto em anexo, para colocação no meio da Avenida 

Borges de Medeiros em frente a Rua Pedro Bennetti. Solução técnica para 

fixação e estruturação devera ser dada pelo contratado, considerando a 

interação das pessoas e ação das intempéries como vento, chuva, sol. 1 

unidade. 
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3.2. Praça Major Nicoletti: O toldo, os stands, mesas, cadeiras e demais elementos 

que compõem a cenografia serão colocados diretamente no piso da rua, sua 

fixação deverá ser por tirantes em sapatas de concreto. A circulação dos 

visitantes ocorrerá pela frente dos stands, entre as mesas e cadeiras. 

A disposição dos stands de forma desencontrada proporciona uma área de 

serviço mais reservada e uma costa mais limpa e organizada para o evento. 

A área do coreto será usada pelo país visitante em sua volta serão organizados 

stand do acervo da Gramadotur que deverão ser reformados e montados nos 

locais indicados. Para ambientar serão colocados mesas, cadeiras e 

ombrelones. 

Na Avenida Borges de Medeiros, em frente à igreja, na área de estacionamento 

duas vagas serão reservadas para colocação de dois carros antigos com flores e 

identificação do evento afim de integrar todos os locais, que deverão ser 

iluminados de cima, com luminárias pendentes presa em cabos vindos de poste 

a poste. 

3.2.1. Serviços elétricos a serem executados para os 5 stands da Praça Major 

Nicoletti: 

3.2.1.1. 01 Rede elétrica 4x10mm²; 

3.2.1.2. 05 pontos para spot de led; 

3.2.1.3. 35 pontos de luz; 

3.2.1.4. 15pontos de tomadas; 

3.2.1.5. 10 disjuntores (rede separada para tomadas e luz); 

3.2.1.6. 06 pontos para luminárias; 

3.2.2. Lista de material necessário para prestação dos serviços: 

3.2.2.1. 38 CD de sobrepor para 6 disjuntores DIN; 

3.2.2.2. 45 disjuntos mono 25 A; 

3.2.2.3. 45 disjuntor mono 16 A; 

3.2.2.4. 45 IDR 40 A (30mA); 

3.2.2.5. 1000 abraçadeiras Nylon preta 400 x 4,8; 

3.2.2.6. 1000 abraçadeiras Nylon 200 x 4,8; 
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3.2.2.7. 20 fita isolante 19mm x 20m; 

3.2.2.8. 10 rolo de fita auto fusão 10m; 

3.2.2.9. 600 m cabo PP 2x1.5mm; 

3.2.2.10. 600 m cabo PP 3x2.5mm; 

3.2.2.11. 600 fixador para cabo 14,5mm preto; 

3.2.2.12. 600 fixador para cabo 10,3mm preto; 

3.2.2.13. 600 fixador para cabo 8mm preto; 

3.2.2.14. 1800 parafusos Philips 3,5 x 16; 

3.2.2.15. 200 tomada simples 2P + T 20 A branca; 

3.2.2.16. 500 parafusos Philips 3,5 x 40; 

3.2.2.17. 200m cabo PP 4 x 6,0mm – preto; 

3.2.2.18. 40 arruelas lisa ¼; 

3.2.2.19. 20 parafusos máquina ¼ x 1; 

3.2.2.20. 20 porca sextavada ¼ ; 

3.2.2.21. 24 conector sapata 50mm²; 

3.2.2.22. 20 conector PF 50mm²; 

3.2.2.23. 800m cabo PP 4 x 10mm; 

3.2.2.24. 8 disjuntor 3x50 A; 

3.2.2.25. 08 quadro de metal 300x300x200; 

3.2.2.26. 01 m de trilho galvanizado DIN; 

3.2.2.27. 10 prensa cabo para cabo 4x10mm²; 

3.2.2.28. 10 prensa cabo para cabo 4x6mm²; 

3.2.3. Manter duas pessoas para manutenção em todo o período do evento; 

3.2.4. Dividir a rede de alimentação da rua Pedro Benetti em 04 redes pegar 

alimentação do gerador; 

3.2.5. Rua coberta dividir a rede de alimentação em 04 redes 01 para stands, 02 

para tenda principal,01 para stands Praça Major Nicoletti; 
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3.2.6. Cobertura – Praça Major Nicoletti: Cobertura em estrutura metálica com lona 

cristal transparente, formato abóbada. Comprimento: 20 metros. Largura: 10 

metros. Altura dos pilares nas extremidades da estrutura pede-se 3,30metros 

no mínimo. 

 

3.2.7. Stand – Praça Major Nicoletti: Espaço destinado aos restaurantes, venda de 

bebidas e bilheteria. Deverá ser construído em estrutura de madeira, paredes e 

teto em mdf, piso em tablado de compensado 20mm. O acabamento externo 

em madeira maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares e vigas de 

madeira, com entrelaçamento de aço de construçao de 12,5mm . Paredes 

pintadas em tinta acrílica e porta lado interno também, acompanhando a cor de 

fundo do stand que será adesivado com estampa imitando azulejo portugues. O 

teto interno será pintado na cor preta com sobreposição de placa de madeira e 

luminárias de caixa de fruta. As laterais externas que não estiverem coladas em 

outro stand serão adesivadas com fotos de alimentos do livro que será lançado 

no festival conforme projeto.  O fundo externo do corredor de serviço, formado 

pelos stands será adesivado com estampa de pedras, todas as imagem serão 

fornecidas pelo contratante e executadas pela contratatada. Toda a parte de 

madeira deverá ser com acabamento em lixa e pintura com polistein 

castanheira e transparente 1x1. O tampo do balcão deverá ser de melamina 

preta, inclusive borda. Segue projeto construtivo com medidas e imagem 3D 

para completo entendimento. Quantidade: 5 unidades. 
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3.2.7.1. Detalhamento Stand - Planta baixa 
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3.2.7.2. Detalhamento Stand - Vista Lateral 
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3.2.7.3. Detalhamento Stand - Corte Stand 
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3.2.7.4. Detalhamento Stand - Montagem Conjunto  Stand 
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3.2.7.5. Montagem Conjunto Stand 
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3.2.7.6. Detalhes do Stand - Praça Major Nicoletti 

3.2.7.6.1. Luminária : (para stand novo e do acervo que deverá ser adaptado). 

Arandelas de ferro, na cor preto acetinado, com vidro liso na cor amarelo e 

lâmpada com filamentos SW. Mão Francesa para colocação das arandelas 

em madeira de demolição e ferro trabalhado na cor preto acetinado. 

Quantidade: 14 
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3.2.7.6.2. Lustre caixa de fruta – Praça Major Nicoletti: Caixa em madeira de 

demolição, acabamento lixado e polisten castanheira com transparente 1x1, 

com lâmpada incandescente. Respectivamente 2 para cada stand, 4 para 

stand Patrocinador e 4 para cozinha experimental. Quantidade: 10. 
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3.2.8. Placas para stands novos e do acervo – Praça Major Nicoletti: Moldura em 

ferro trabalhado, com pintura  na cor preto acetinato com encaixe para placa de 

PS que deverá ser adesivado com nome dos restaurantes/bebidas/bilheteria  

(arte fornecida pela contratante). Quantidade: 9 
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3.2.9. Stands para o coreto – Praça Major Nicoletti: Serão fornecidos pelo 

contratante e deverão ser reformados, adaptando placa de identificação e 

luminárias iguais aos dos demais stands e pintados com polistein castanheira e 

transparente na proporção 1x1. Quantidade: 4. 

3.2.10. Mesas – Praça Major Nicoletti: Estrutura de ferro, com tampo em mdf, com 

pinturaem acrilico semi-brilho ou acetinado na cor azul,  tampo em adesivo 

vínilico resistente a limpeza com imagem fornecida pelo contratante. 

Quantidade:  20 unidades. 

 

3.2.11. Cadeiras – Praça Major Nicoletti 

3.2.11.1. Tipo diretor em estrutura de madeira natural com lona nas cores 

amarelo, vermelho e azul. 40 unidades. 

 

3.2.11.2. Dobrável de Madeira, em madeiras natural dobrável. 40unidades  
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3.2.12. Ombrelones – Praça Major Nicoletti: Ombrelone suspenso pés de madeira 

3m de diametro lona branca. Quantidade: 8. 

 

3.2.13. Lustres Teto – Praça Major Nicoletti: Lustres suspensos por corrente para 

iluminação do ambiente a noite, fixados na cobertura, similar as arandelas, 

porém em tamanho maior e com vidro transparente para passar boa 

iluminação, lampada incandescente ou cor warm. Quantidade: 10. 

    

3.2.14. Carros floreira -  Praça Major Nicoletti: Carcaça de carro antigo, sobre rodas 

e pneus, decorada com flores e plantas tipo samambaia. Adesivagem no 



                      

 

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

 

 

exterior do carro com referência ao Festival ( arte fornecida pelo contratante). O 

mesmo deverá estar em perfeitas condições de uso, pessoas devem poder 

sentar para fotografar, a carcaça deverá ser pintada na cor vermelha e amerela 

respectivamente. Quantidade - 2  

   

   

3.2.15. Pia – Praça Major Nicoletti: Estilo fonte de concreto, feito de compensado 

naval com pintura impermeabilizante imitando concreto, pia de louça branca 

embutida e torneira borboleta em metal. Quantidade : 1 
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3.2.16. Plantas suspensas – Praça Major Nicoletti: Samambaia chorona grande para 

aplicaçao entorno do coreto. Quantidade: 08  
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3.2.17. Plantas altas – Praça Major Nicoletti: Oliveiras de no minimo 1,80m dentro 

de vasos de concreto liso, na cor natural de concreto (cinza). Tamanho 50cm 

de largura(boca) por 60 cm de altura minimo, para colocação das oliveiras. 

Quantidade: 10 

 

   

3.3. Rua Coberta: Os stands, mesas, cadeiras e demais elementos que compõem a 

cenografia serão colocados diretamente no piso da rua, fixados por tirantes em 

sapatas de concreto. 

A circulação dos visitantes ocorrerá de ponta a ponta da rua. No lado da avenida 

Borges de Medeiros encontra-se o Pórtico de entrada onde ficará concentrado 

os stands, mesas, cadeiras e palco, afim de fazer uma união com a Praça Major 

Nicoletti. Será feito um caminho pela dimensão da rua coberta que passará entre 

os restaurantes usando-se de lustres suspensos, bancos de ferro e madeira com 

luminárias de pé e tempereiras expositores, unindo ao Festival os stands das 
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universidades e a cozinha experimental, finalizando o caminho com um carro 

janta.  

A disposição dos stands de forma desencontrada proporciona uma área de 

serviço mais reservada e umas costas mais limpa e organizada para o evento. 

3.3.1. Serviços a serem executados para 05 stands e Cozinha experimental na 

extensão da Rua Coberta: 

3.3.1.1. 01 Rede elétrica 4x10mm² 

3.3.1.2. 05 pontos de energia para spot; 

3.3.1.3. 35 pontos de luz; 

3.3.1.4. 15 pontos de tomadas; 

3.3.1.5. 10 disjuntores (rede separadas para tomadas e luz); 

3.3.1.6. 45 pontos para luminárias; 

3.3.2. Cozinha experimental: 

3.3.2.1. 01 Rede elétrica 4x10mm² (cozinha); 

3.3.2.2. 01 Rede elétrica de 4x6mm (ar condicionado) 

3.3.2.3. 06 pontos de tomadas; 

3.3.2.4. 04 ponto de luz; 

3.3.2.5. 02 disjuntores (para tomadas e luz) 

3.3.2.6. 06 pontos para luminárias; 

3.3.2.7. Locação e Instalação de dois aparelhos de ar  condicionado 60.000 btus; 

3.3.3. Vistas - Pórtico Borges de Medeiros – Rua coberta 
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3.3.4. Palco - Rua Coberta: Estrutura de madeira ou Q30, revestimento lateral em 

compensado bitola mínimade 8mm, mesmo revestimento na escada. Piso em 

compensado bitola mínima20mm, com cobertura de carpete preto, cololado 

diretamente no piso, sem grampos com acabamento perfeito rente a borda, nas 

laterais  acabamento em pintura acrílica na cor preto acetinado ou semi-brilho.    

Quantidade: 1 unidade 
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3.3.5. Stand - Rua Coberta: Espaço destinado aos restaurantes, venda de bebidas e 

bilheteria. Deverá ser construído em estrutura de madeira, paredes e teto em 

mdf, piso em tablado de compensado 20m. O acabamento externo em madeira 

maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares e vigas de madeira, com 

entrelaçamento de aço de construçao de 12,5mm . Paredes pintadas em tinta 

acrílica e porta lado interno também, acompanhando a cor de fundo do stand 

que será adesivado com estampa imitando azulejo portugues. O teto interno 

será pintado na cor preta com sobreposição de placa de madeira e luminárias 

de caixa de fruta. As laterais externas que não estiverem coladas em outro 

stand serão adesivadas com fotos de alimentos do livro que será lançado no 

festival conforme projeto.  O fundo externo do corredor de serviço, formado 

pelos stands será adesivado com estampa de pedras, todas as imagem serão 

fornecidas pelo contratante. Toda a parte de madeira deverá ser com 

acabamento em lixa e pintura com polistein castanheira e transparente 1x1. O 

tampo do balcão deverá ser de melamina preta, inclusive borda. Segue projeto 

construtivo com medidas e imagem 3D para completo entendimento. 

Quantidade 6. 
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3.3.5.1. Vista Lateral Stand 
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3.3.5.2. Corte Stand 
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3.3.5.3. Montagem Conjunto  Stand Rua Coberta 
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3.3.5.4. Montagem Conjunto Stand – Rua Coberta – Vista Frontal 
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3.3.5.5. Montagem Conjunto Stand – Rua Coberta – Vista Lateral 
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3.3.5.6. Detalhes do Stand: Rua Coberta 

3.3.5.6.1. Luminária: Arandelas de ferro, na cor preto acetinado, com vidro liso na 

cor amarelo e lâmpada incandescente. Mão Francesa para colocação das 

arandelas em madeira de demolição e ferro trabalhado na cor preto 

acetinado. Luminárias serão aprovadas mediante amostra Quantidade: 11 
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3.3.5.6.2. Lustre caixa de fruta: Caixa em madeira de demolição, acabamento 

lixado e polisten castanheira com transparente 1x1, com lâmpada 

incandescente. Respectivamente 2 para cada stand, 4 para stand 

Patrocinador e 4 para cozinha experimental. Quantidade: 16. 
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3.3.5.6.3. Placas para stands – Rua Coberta: Moldura em ferro trabalhado, com 

pintura  na cor preto acetinato com encaixe para placa de PS que deverá ser 

adesivado com nome dos restaurantes/bebidas/bilheteria (arte fornecida pela 

contratante). Quantidade: 2; 

 

 

3.3.6. Stand Especial Universidade - Rua Coberta: Serão fornecidos pelo contratante 

e deverão ser reformados, adaptando placa de identificação e luminárias iguais 

aos dos demais stands e pintados com polistein castanheira e transparente na 

proporção 1x1. Quantidade: 2 

3.3.7. Mesas – Rua coberta: Estrutura de ferro, com tampo em mdf, com pinturaem 

acrilico semi-brilho ou acetinado na cor azul,  tampo em adesivo vínilico 
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resistente a limpeza com imagem fornecida pelo contratante. Quantidade:  20 

unidades. 

 

3.3.8. Cadeiras – Rua coberta: 

3.3.8.1. Tipo diretor em estrutura de madeira natural com lona nas cores 

amarelo, vermelho e azul. Quantidade: 32 unidades. 

 

3.3.8.2. Dobrável de madeira, em madeiras natural dobrável. Quantidade 32; 
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3.3.9. Ombrelones – Rua Coberta: Ombrelone suspenso pés de madeira 3m de 

diametro lona branca. Quantidade: 3. 

 

3.3.10. Pórtico de acesso pela rua Garibaldi: Tramados de madeira com 

acabamento em madeira maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares 

e vigas de madeira, apoiados em conjunto de 3 stands. Contem caixas de 

madeira com acabamento em ferro estilo floreira, para colocação de elementos 

cenográficos decorativos de cozinha como panelas, bules, chaleiras, colheres e 

etc... Segue projeto construtivo e fotos de referência dos objetos. 1 unidade. 

(atrás da cozinha experimental) 
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3.3.10.1. Detalhamento Pórtico Rua Garibaldi – Paneleiro. Quantidade dos 

objetos: 6 unidades. 
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3.3.11. Pórtico Borges de Medeiros 
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3.3.11.1. Detalhamento Paneleiro. 
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3.3.12. Carro Janta - Rua Coberta: Carcaça de carro antigo, sobre rodas e pneus, 

sem uma das laterais, com adequação de uma mesa de jantar decorada com 

vaso de flores e toalha, usando o banco de traz do próprio carro que deverá ser  

forrado em veludo com duas almofadas e duas cadeiras ou puff, no local dos 

bancos dianteiros que entrem em harmonia com o ambiente,  as cores e 

estampadas escolhidas para decorar o carro internamente deverão passar por 

aprovação prévia do responsável pelo projeto cenográfico e fiscal de contrato. 

A carcaça deverá ser pintada na cor amarela interna e externamente, a leteral 

que não for cortada deverá ser adesivada  no exterior do carro com referência 

ao Festival ( arte fornecida pelo contratante). O mesmo deverá estar em 

perfeitas condições de uso, pessoas devem poder sentar para fotografar, bem 

como, usar para fazer a refeição. Quantidade: 1. 

 

3.3.13. Lustres Teto – Rua Coberta: Lustres suspensos por corrente para iluminação 

do ambiente a noite, fixados nacobertura, similar as arandelas, porém em 

tamanho maior e com vidro transparente para passar boa iluminação, 

lamapada incandescente ou cor warm. Quantidade: 18. 
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3.3.14. Plantas suspensas – Rua Coberta: Samambaia chorona grande para 

aplicaçao no Portico de Borges e na Cozinha experimental. Quantidade: 12. 

   

3.3.15. Plantas altas – Rua Coberta: Oliveiras de no minimo 1,80m dentro de vasos 

de concretoVasos de concreto. Vasos de concreto liso, na cor natural de 

concreto (cinza). Tamanho 50cm de largura(boca) por 60 cm de altura. Para 

colocação das oliveiras. Quantidade: 24. 
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3.3.16. Bancos em madeira e ferro: Tamanho aproximado : 1,60m x 0,60m. 

Quantidade:12. 
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3.3.17. Luminarias de pé em ferro: Na cor preto com lampada incandescente, Altura 

minima 1,80m. Quantidade: 6. 
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3.3.18. Tempereira expositor Rua Coberta. Quantidade – 4; 

  

 



                      

 

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

 

 

3.3.19. Cozinha experimental  - Rua Coberta. Quantidade - 1  

3.3.19.1. Vistas Externas 

 

 



                      

 

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

 

 

 

 

 



                      

 

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

 

 

3.3.19.2. Detalhamento Cozinha Experimental - Floreiras 
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3.3.19.3. Detalhamento interno cozinha experimental 
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3.3.20. Pórtico Avenida Garibaldi: Ripados de madeira com acabamento em madeira 

maciça e/ou caixa de compensado simulando pilares e vigas de madeira, 

apoiados em conjunto de 3 stands. Contem caixas de madeira com 

acabamento em ferro estilo floreira, para colocação de elementos cenográficos 

decorativos de cozinha como panelas, bules, chaleiras, colheres e etc... 1 

unidade. Segue projeto construtivo e fotos de referência dos objetos. 
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3.3.20.1. Banner  

 

3.3.20.2. Banner  
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3.3.21. Cavaletes para exposição a céu aberto do livro de gastronomia: Deverá ser 

distribuídos nos canteiros do meio das avenidas desde a praça das Bandeiras 

até a frente do Hotel Casa da Montanha, alternando, um com identificação do 

evento o outro dois com fotos do livro de gastronomia em posições contrarias, 

um para quem vem outro para quem vai. Quantidade – 30. 
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3.4. Escultura para rótula Avenida das Hortênsias com Borges de Medeiros  

3.4.1. Escultura construída com estrutura de ferro, panela em alumínio ou flandres e 

empilhamento de panelas e utensílios verdadeiros em inox, alumínio e ferro, 

simulando um molho saindo da panela. 
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3.4.2. Detalhamento da escultura: Quantidade aproximada de utensílios :  300 

unidades tamanhos   diversos 
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3.5. Observações importantes 

3.5.1. Toda solução técnica construtiva deverá ser dada pelo contratado, tendo que 

obrigatoriamente atender ao projeto e as normas de segurança estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados, considerando a ação das 

intempéries.  

3.5.2. Toda e qualquer alteração necessária deverá ser submetida ao responsável 

direto pela criação do projeto e só poderá ser realizada se aprovada por ele e 

pelo fiscal do contrato.  

3.5.3. Todas as madeiras deverão ter acabamento em polisten castanheira diluído 

em 1 pra 1 de polisten transparente.  

3.5.4. As cores devem ser escolhidas junto a responsável direto pela criação do 

projeto e deverá ser fornecida amostra do material pintado bem como impresso 

para aprovação.  

3.5.5. As quantidades de elementos decorativos podem variar, pois depende dos 

elementos selecionados.  

3.5.6. Todos as artes para impressão serão fornecidas pela contratante.  

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que 

devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas as 

facilidades para que possa desempenhar seus serviços; 

4.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

5. 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; 
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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. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, e possuir responsável técnico com fornecimento de ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica; 

5.3. Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com 

o fiscal do contrato que acompanhará os serviços; 

5.4. As prévias dos projetos deverão ser entregues à Fiscalização do Contrato para 

conferência antes de qualquer efetiva entrega parcial ou total. Fica a cargo da 

Fiscalização solicitar correções, melhorias e/ou complementações. Todas as 

solicitações deverão ser realizadas via e-mail, ou por escrito, para que se tenha 

registro das mesmas. 

5.5. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por 

quaisquer imperfeições quanto ao projeto, este será executado pela empresa e 

seus respectivos custos não serão reembolsados pela contratante. 

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

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

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

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

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

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores; 

5.7. 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;  
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5.8. 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 05 de setembro de 2018, um dia de 

antecedência da abertura do Festival. 

5.9. 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; 

5.10. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 22 de 

setembro de 2018. 

5.11. Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos 

tributários exigidos; 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. O serviço compreendera o período de realização do Festival de Gastronomia 

de Gramado, incluindo períodos de montagem e desmontagem; 

6.2. A empresa deverá apresentar um cronograma com as etapas de trabalho; 

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

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci 

Silveira e Cacá Peressoni 

 

 

 


