
                     
 

                                                                                                        
 

PREGÃO N.º 099/2018 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para elaboração, produção, montagem e manutenção do 

projeto de palco, rotunda, elementos de composição, estruturas e painéis de led para o 

espetáculo “Reencontros de Natal” e estruturas e painéis de led para o espetáculo “Natal 

pelo Mundo”, integrantes da programação do 33º Natal Luz de Gramado, que ocorrerá 

entre os dias 25 de outubro de 2018 e 13 de janeiro de 2019. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

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

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

completa 33 anos. Os eventos no município de Gramado fomentam o turismo durante os 

períodos em que acontecem, destacando-se na importância do setor turístico na cidade. 

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

Acendimento dos Senhores do Tempo”, “Grande Desfile Os sentimentos de Natal”, “Natal 

pelo Mundo” e “Reencontros de Natal”, sendo somente este último alvo do presente 

Projeto Básico; 

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

contratação de empresa especializada para realização dos serviços objeto deste Projeto 

Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. PALCO 

3.1.1. O palco circular deverá ser confeccionado em estrutura metálica com base 

estrutural confeccionada a partir de vigas treliçadas de perfil metálico “U” enrijecido 10cm 

e complementos de plano que servirão de base para o revestimento confeccionado em 

ferro tubular 40mm x 40mm nas dimensões propostas no detalhamento técnico, com 

revestimento em compensado naval 18mm e pintura em esmalte sintético branco fosco 

em toda sua base e faces laterais. Prever tratamento anti ferrugem para todas as 

estruturas metálicas e anti infiltração para todos os revestimentos. 



 

 

3.1.2. Estrutura metálica principal em formato de quadrado confeccionada em treliças de 

perfil metálico “U” enrijecido 10cm, modulado à base de box truss da estrutura dos painéis 

de led, com distanciamento suficiente a fim de não gerar esforços adicionais à base 

estrutural dos leds; Braços principais de treliça metálica em perfil metálico “U” enrijecido 

que deverão ser fixados no quadrado, estrutural principal avançando além das 

extremidades da ilha em diversos pontos a fim de manter-se o formado circular do palco; 

 

 

 



 

 

 

 

IMAGENS A SEGUIR MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

A NOVA ESTRUTURA CENTRAL É QUADRADA E NÃO HEXAGONAL. 

 



 

 

 

3.1.3. Complemento de todos os vãos entre as treliças de perfil “U” com estrutura 

confeccionada com tubos metálicos 40mm x 40mm com vãos livres não superiores à 1m² 

e apoio de todos os encontros de solda sobre o terreno da ilha; 

IMAGENS A SEGUIR MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

A NOVA ESTRUTURA CENTRAL É QUADRADA E NÃO HEXAGONAL. 

 



 

 

 

 

 



 

 

3.1.4. Prever nivelamento de toda a estrutura metálica com barrotes de madeira em todos 

os pontos de apoio onde o terreno apresente desníveis de contato com a seção inferior 

das estruturas metálicas; 

3.1.5. Prever tratamento de toda a estrutura metálica com fundo anti ferrugem; 

3.1.6. Madeiramento de toda a base e faces laterais do palco em compensado naval 

18mm com tratamento anti infiltração e pintura em esmalte sintético branco fosco. A 

forração deverá receber recorte absolutamente circular em todo o entorno do palco, 

devendo-se ajustar às extremidades da estrutura metálica; Área de aproximadamente 

700m²; Prever manutenções na pintura durante todo o evento; Prever furação do piso para 

escoamento pluvial. 

IMAGENS A SEGUIR MERAMENTE ILUSTRATIVA. 

A NOVA ESTRUTURA CENTRAL É QUADRADA E NÃO HEXAGONAL. 

 

3.1.7. Antes da confecção desta estrutura é indispensável que a empresa contratada 

realize uma visita técnica ao local junto à produção técnica do evento para visualização do 

espaço, conferência de medidas e esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre o projeto; 

 

 

 



 

 

3.1.8. Tenda para banda e coral 

3.1.8.1. Tenda para banda e coral do espetáculo, confeccionada em estrutura metálica em 

formato “V” com 2 seções de 10m de comprimento x 2,5m de profundidade x 2,7m de 

altura no centro do conjunto de caimento para as duas extremidades, que deverá ser 

instalada sobre o palco, em frente à face principal do conjunto de painéis de led, com 

fechamento em chapas de acrílico transparentes e calha para escoamento pluvial. Toda a 

estrutura metálica deverá receber tratamento anti ferrugem e pintura em esmalte sintético 

branco fosco. 

 

3.1.8.2. A estrutura metálica deverá ser produzida a partir de 9 colunas metálicas 

confeccionadas em tubos metálicos de 2” de diâmetro com sistema de fixação na estrutura 

metálica do palco e sistema de “mão francesa” para suporte da cobertura. Prever 

tratamento anti ferrugem e pintura em esmalte sintético branco fosco para toda a estrutura 

metálica. Dimensões das colunas e avanços de cobertura especificados no desenho 

técnico; 

 

 



 

 

 

 

 

3.1.8.3. Acoplada em toda a extensão de fechamento das seções traseiras da estrutura 

metálica, deverá ser instalada calha de escoamento pluvial direcionado para os tubos das 



 

 

extremidades traseiras da tenda com vazão final para a parte inferior do piso do palco. 

Para isto, deverá ser realizada furação no revestimento de compensado naval no diâmetro 

externo do tubo de apoio traseiro; 

3.1.8.4. Fechamento de toda a cobertura da tenda com chapas de acrílico transparente 

5mm de espessura. Prever sistema de encaixe das chapas de acrílico na estrutura 

metálica e impermeabilização com silicone transparente; 

 

3.1.8.5. Prever estaiamento da estrutura com cabos de aço fixados no interior da estrutura 

de box truss dos painéis de led a fim de evitar movimentação, deformações ou queda da 

estrutura pela eventual ação do vento; 

 



 

 

3.1.9. Escadas palco x balsas 

3.1.9.1. 02 escadas com estruturação metálica confeccionadas em tubos 40mm x 40mm e 

revestimento total em compensado naval 18mm com pintura em esmalte sintético branco 

fosco, para acesso do palco circular às passarelas flutuantes; 

IMAGENS A SEGUIR MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

A NOVA ESTRUTURA CENTRAL É QUADRADA E NÃO HEXAGONAL. 

 

 

3.1.9.2. Estruturas metálicas nas mesmas larguras das passarelas flutuantes com apoio 

central e divisão de degraus que deverá ser conferida no local após a instalação do palco 

e passarelas flutuantes. Prever tratamento com fundo anti ferrugem para toda a estrutura 

metálica; 

3.1.9.3. Revestimento de toda a estrutura em compensado naval 18mm com tratamento 

anti infiltração e pintura em esmalte sintético branco fosco.  



 

 

 

3.1.10. Rotunda 

3.1.10.1. A rotunda tem por objetivo principal ocultar da visão do público as operações 

de produção e backstage do espetáculo. 

3.1.10.2. A estrutura metálica contará com forração dupla de lycra preta, plataforma 

superior para instalação de iluminação (moving lights), revestimento do piso do corredor 

interno de circulação de elenco e equipes em compensado naval, revestimento da 

cobertura do corredor com lona tensionada e calhas para escoamento pluvial. 

3.1.10.3. Detalhamento técnico conforme Apêndice 01. 

IMAGENS A SEGUIR MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 

A NOVA ESTRUTURA CENTRAL É QUADRADA E NÃO HEXAGONAL. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulos rotunda “Modelo 1” 

 

Módulos rotunda “Modelo 2” com abas de sobreposição 



 

 

 

Método de sobreposição intercalada dos módulos “Modelo 1” e “Modelo 2” 

3.1.10.4. Revestimento do barroteamento metálico do corredor de circulação de elenco 

e equipes com compensado naval 18mm com tratamento anti infiltração; 

 

3.1.10.5. Aplicação de lona tensionada e calhas de escoamento pluvial em toda a 

extensão da cobertura do corredor de circulação de elenco; 

 



 

 

 

 

Estaiamento dos módulos com cabos de aço 

3.1.10.6. Revestimento das extremidades superiores dos módulos com compensado 

naval 18mm para fixação de iluminação (moving lights); Prever abas de segurança traseira 

e frontal com 10cm de altura em toda a extensão da plataforma; 

 

3.1.10.7. O revestimento de lycra das faces frontais dos módulos da rotunda será 



 

 

realizado pela contratante, devendo entretanto, a contratada prever pontos de fixação dos 

tecidos em toda a extremidade das faces; 

3.1.10.8. Antes da confecção desta estrutura é indispensável que a empresa contratada 

realize uma visita técnica ao local junto à produção técnica do evento para visualização do 

espaço, conferência de medidas, cálculos de desnível que exijam adequação das bases 

de fixação dos módulos ao terreno e esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre o projeto; 

 

3.2. PAINÉIS DE LED 

3.2.1. Espetáculo Reencontros de Natal 

3.2.1.1. Painel de led cenário: 

3.2.1.1.1. 3 Painéis de led -  3,84m x 7,20m (LxA); 

3.2.1.1.2. 3 Painéis de led – 6,36m x 4,30m (LxA); 

3.2.1.1.3. 3 Painéis de led – 2,55m x 5,76m (LxA); 

3.2.1.1.4. 3 Painéis de led - 1,89m x 4,30m (LxA); 

3.2.1.1.5. 3 Painéis de led – 3,80m x 3,58m (LxA); 

3.2.1.1.6. 3 Painéis de led -  4,45m x 3,58m (LxA); 

3.2.1.1.7. 3 Painéis de led -   2,53m x 4,30m (LxA); 

3.2.1.1.8. Totalizando em 356m², divididos em 21 painéis de led SMD, com mínimo de 

7.000 nits de brilho, pixel pitch entre 10mm e 13mm*, todos os painéis de led devem 

pertencer ao mesmo lote e mesmo fabricante. Estes painéis de Led, jamais poderão ser 

instalados com as medidas inferiores descritas acima; podendo sim ser superior, desde 

que respeitando a proporção de cada painel de led, levando em consideração o tamanho 

e local (torre quadrangular metálica) onde serão instalados, e com autorização prévia da 

direção artística do 33º Natal Luz de Gramado.  

3.2.1.1.9. *Pixel pitch podendo exceder no máximo 5%, do valor máximo descrito  

3.2.1.1.10. Painéis de led serão instalados em estruturas metálicas conforme as 

medidas e aspectos de cada painel, junto com os painéis de led serão instalados pela 

equipe de cenografia molduras ao contorno dos painéis, essas estruturas serão fixadas a 

uma estrutura (torre metálica quadrangular). 

3.2.1.1.11. Apesar dos painéis de led conter medidas, aspectos e posicionamentos 

diferentes, os vídeos que serão reproduzidos terão continuidade. Durante a instalação 

deve ser levado em consideração o posicionamento e a configuração dos painéis, para 

termos uma excelente continuidade dos vídeos entre um painel e outro.  

3.2.1.1.12. Além de exibir vídeos que ilustram o espetáculo, os painéis de led também 



 

 

exibirão transmissão simultânea. 

 

    *imagem ilustrativa (mosaico face 01) 

*imagem ilustrativa (painel com moldura metálica) 

3.2.1.1.13. Sistema de configuração (processadores, send card)  

3.2.1.1.13.1. 07 Processadores de led, de acordo com as configurações do painel, com 

ajuste de brilho, ajuste de resolução, ajuste de aspecto, entrada de DVI-D, SDI, HDMI, e 

2 saídas DVI-D; 

3.2.1.1.13.2. 16 send card full hd com as conexões: 2 rj45, 1 DVI-D, 1 usb; 

3.2.1.1.13.3. 07 Distribuidores/Amplificadores DVI-D 1 entrada 4 saídas, compatível com 

HDCP; 

3.2.1.1.13.4. 01 Notebook com software especifico para configuração do painel de led  

3.2.1.1.14. Sistema de Energia 

3.2.1.1.14.1. Mainpower com disjuntor trifásico, indicador digital de presença de tensão  

3.2.1.1.14.2. (F+N, F+T, N+T), seletor de voltagem, com aterramento, voltímetro, 

amperímetro   

3.2.1.1.14.3. Aterramento em conformidade a NBR  

3.2.1.1.14.4. Todas ART’s de todo sistema elétrico e estrutural  

3.2.1.1.15. Software/Programa 

3.2.1.1.15.1. 05 Licenças de software de mapeamento multi tela, correção geométrica, 

ajuste de blend, multipista de áudio e vídeo, linha do tempo.   

3.2.1.1.15.2. Ajuste de arquivo individual de opacidade, posição, aspecto, geométrico.  

3.2.1.1.15.3. Reprodução de várias camadas de vídeo com resolução full hd, ultra hd 

simultâneo  

3.2.1.1.15.4. Reprodução de áudio multicanal (8 canais) com controle e ajuste individual 

de arquivo  

3.2.1.1.15.5. Suporte de vídeo não comprimido (Apple ProRes)  



 

 

3.2.1.1.15.6. Suporte de áudio WAV 48 Khz 16 bits 

3.2.1.1.15.7. Suporte de vídeo MOV, WMV, AVI, DV/MPEG 1,2,3,4, H264, AVC  

3.2.1.1.15.8. Suporte de imagens, JPEG, PSD, TIFF, PNG  

3.2.1.1.15.9. Suporte de modelagem 3D, 3DS, OBJ, DAE, LWO/LWS, LXO  

3.2.1.1.15.10. Protocolo de comunicação e sincronismo, DMX, MID, TCP/IP, 

ARTNET, SMPTE  

3.2.1.1.16. Computadores  

3.2.1.1.16.1. 05 Computadores, Processador 3,5Ghz, 8 núcleos, 32Gb de ram DDR4, 

placa de vídeo 4Gb DDR5, 6 saídas de monitores DVI, conexão 4 portas USB 3.0, 4 portas 

USB 2.0, Firewire 6 e ou 8, LAN 10/100/1000 Mbps, HD 240Gb SSD em Raid 0 

3.2.1.1.16.2. 04 Placas de captura de vídeo, drivers e suportes compatíveis com o 

software e computadores descritos acima, conexão de entrada (dvi, hdmi, sdi)  

3.2.1.1.17. Monitores  

3.2.1.1.17.1. 03 Monitores “22”polegadas, full HD, Led, conexão (DVI-D, HDMI) 

3.2.1.1.18. Periféricos de áudio  

3.2.1.1.18.1. 02 Placas de áudio com 8 entradas e 10 saídas analógicas, 24-bit/192khz, 

conexão USB e firewire, MIDI, saída de fone   

3.2.1.1.18.2. 02 Monitores de áudio ativos  

3.2.1.1.18.3. 16 Direct Box/Isoladores  

3.2.1.1.19. Periféricos de vídeo   

3.2.1.1.19.1. 01 Matrix 16x16, conexões de entrada e saída DVI-D independentes, 

compatível com HDCP, captura de edid  

3.2.1.1.19.2. 02 Distribuidores/Amplificadores DVI-D (1entrada, 4 saídas) 

3.2.1.1.19.3. 02 Distribuidores SDI-HD (1 entrada, 4 saídas) 

3.2.1.1.19.4. 01 Monitor 21 polegadas (full hd, 2 entradas sdi-hd) 

3.2.1.1.19.5. 01 Hub/Switch (08 portas RJ45 10/100/1000 Mbps) 

3.2.1.1.19.6. 01 Roteadores WiFi (4 portas LAN e 1 porta WLAN 10/100 Mbps) 

3.2.1.1.20. Cabos de sinal e comunicação de vídeo  

3.2.1.1.20.1. 30 cabos cat6 ambiente externo blindado 150m 

3.2.1.1.20.2. 30 cabos cat6 ambiente externo blindado 50m  

3.2.1.1.20.3. 10 cabos cat6 2m  

3.2.1.1.20.4. 08 cabos firewire 800 

3.2.1.1.20.5. 08 cabos firewire 400 

3.2.1.1.20.6. 08 cabos firewire 400/800 



 

 

3.2.1.1.20.7. 08 cabos de fibra óptica multimodo, 6 vias 

3.2.1.1.20.8. 12 cabos usb A/B 2m 

3.2.1.1.20.9. 30 cabos dvi-d 2m 

3.2.1.1.20.10. 15 cabos dvi-d/hdmi 2m  

3.2.1.1.20.11. 15 cabos hdmi 2m  

3.2.1.1.20.12. Eletro dutos para passagens de cabos de sinal 200m  

3.2.1.1.21. Cabos de sinal de áudio  

3.2.1.1.21.1. 02 cabos 8 vias p10/p10 mono 2m  

3.2.1.1.21.2. 02 cabos 8 vias xlr macho e femea 10m 

3.2.1.1.22. Cabos de energia  

3.2.1.1.22.1. De acordo com a necessidade para ligação de todos os equipamentos, 

salientando que toda alimentação do sistema de painel de led deverá ser pego do grupo 

de geradores, sendo a empresa contratada, responsável pela busca e distribuição de 

energia.  

3.2.1.1.22.2. Eletrodutos para passagem de cabos de acordo com a metragem de cabos, 

conforme determinação do Corpo de Bombeiro. 

3.2.1.1.23. Sistema de Interatividade - Software/Programa 

3.2.1.1.23.1. Software costumizado para buscar hashtag especifica a partir do facebook 

3.2.1.1.23.2. Software costumizado com interface web de moderação das imagens com 

servidor local apache e banco mysql, devendo habilitar o operador/moderador a classificar 

cada uma das fotos, de forma individual ou em grupo 

3.2.1.1.23.3. Software costumizado de exibição das imagens mapeadas para os painéis 

de led, com acesso via rede cabeada ao banco mysql e aos conteúdos transferidos  

3.2.1.1.24. Sistema de Interatividade - Computadores/Notebooks 

3.2.1.1.24.1. 01 Computador (core i5, 16gb ram, windows 10, ssd 256gb, placa de rede, 

placa de video com conexão DVI-D 

3.2.1.1.24.2. 01 Notebook (core i5, 8gb ram, placa de rede, 15 polegas ou superior, 

Windows 10 

3.2.1.1.25. Recursos Humanos  

3.2.1.1.25.1. 01 Operador do sistema de gerenciamento durante todo o espetáculo   

3.2.1.1.25.2. 01 Programador do sistema de interatividade, com suporte local ou remoto 

durante o espetáculo  

3.2.1.1.25.3. 03 Técnicos de manutenção durante os espetáculos  

3.2.1.1.25.4. Técnicos e montadores, suficiente para montagem das estruturas e 



 

 

equipamentos, dentro do prazo estipulado pela organização do espetáculo, levando em 

consideração, tempo de ensaio e inicio de evento   

3.2.1.2. Estrutura torre quadrangular 15m x 25m x 15m 

3.2.1.2.1. Estrutura metálica (aço, alumínio), em formato quadrado nas dimensões de 15m 

x 25m x 15m (LxAxP), que será montada na ilha existente no lago Joaquina Rita Bier. O 

interior da mesma deverá ser projetado de forma a servir de camarim para os músicos. 

Dimensionada para suportar as cargas e ação do vento. Estrutura onde serão instalados 

os painéis de led. Toda a estrutura será revestida em tecido cenográfico. A estrutura 

deverá ter contrapeso eficiente para manter a estabilidade global considerando os ventos 

e intemperes baseados na norma NBR 6123 e de acordo com o projeto estrutural 

elaborado pela contratada e demais normas vigentes. Considerando o projeto artístico do 

espetáculo, a estrutura não poderá comtemplar cabos de aço para o estaiamento na face 

externa da mesma. Toda a estrutura deverá ter aterramento conforme normas brasileiras 

NBR 5410. Deverão ser apresentados previamente, memoriais de cálculo de estrutura e 

aterramento, métodos construtivos e todos os detalhes necessários para a implementação 

da estrutura, além de ART’S de todas as etapas (projetos, memoriais, laudos de 

estabilidade, estrutural e de execução), com especificações para suportar esforços 

solicitantes permanentes de torção e flexão, com visitas periódicas durante a realização 

de todo o evento, devendo ser feito uma vistoria e entrega de laudo após a entrega dos 

serviços ao encarregado nomeado pela Gramadotur.  

3.2.1.3. Painel de led Transmissão ao vivo 

3.2.1.3.1. 03 Painéis de led - 9,00m x 5,00m (LxA) Totalizando em 135m², divididos em 3 

painéis de led SMD com mínimo de 7.000 nits de brilho, pixel pitch entre 10mm e 13mm*, 

todos os painéis de led devem pertencer ao mesmo lote e mesmo fabricante. 

3.2.1.3.2. Instalação do painel de led deve ser considerado o tamanho descrito acima, 

com uma margem de 7%(superior ou inferior as medidas iniciais em relação a área m²), 

mantendo a proporção de (1.777/16:9)  

3.2.1.3.3. *Pixel pitch máximo, podendo exceder no máximo 5% do valor descrito acima 

3.2.1.3.4. Estes painéis de led serão utilizados para transmissão simultânea do 

espetáculo, vídeos de patrocinadores e avisos. Painéis de led serão posicionados, para o 

melhor ângulo de visualização do público, em comum acordo com a direção artística do 

33º Natal Luz de Gramado.   

3.2.1.4. Sistema de configuração (processadores, send card)  

3.2.1.4.1. 03 Processadores de led, de acordo com as configurações do painel, com ajuste 



 

 

de brilho, entrada de DVI-D, SDI, HDMI, e 2 saídas DVI-D 

3.2.1.4.2. 04 send card full hd com as seguintes conexões cada: 2 rj45, 1 DVI-D, 1 usb  

3.2.1.4.3. 02 Scallers com entrada DVI-D, VGA, SDI, saída DVI-D, VGA, SDI com recurso 

de pip, freeze, blackout, ajuste de transição, ajuste de resoluções e frequências 

3.2.1.4.4. 02 Distribuidores/Amplificadores DVI-D 1 entrada 4 saídas 

3.2.1.4.5. 01 Monitor 32 polegadas para monitoramento 

3.2.1.4.6. 01 Computador com software instalado de acordo com o modelo de painel de 

led  

3.2.1.4.7. 01 Computador com software para player, 2,8Ghz, 16Gb ram, placa de vídeo 

4gb dedicado, hd 128 ssd 

3.2.1.4.8. 02 Direct box/isoladores 

3.2.1.5. Sistema de energia  

3.2.1.5.1. Main power, com disjuntor trifásico, indicador digital de presença de tensão  

3.2.1.5.2. (F + N, F+T, N + T), seletor de voltagem, com aterramento, voltímetro, 

amperímetro 

3.2.1.5.3. Aterramento em conformidade a NBR 

3.2.1.5.4. Todas ART’s de todo sistema elétrico e estrutural 

3.2.1.6. Cabos de Sinal  

3.2.1.6.1. 06 Cabos CAT6 externo blindado 150m  

3.2.1.6.2. 04 Cabos CAT6 externo blindado 50m  

3.2.1.6.3. 02 Cabos CAT6 externo blindado 200m  

3.2.1.6.4. 04 Cabos USB A/B 2m  

3.2.1.6.5. 06 Cabos DVI-D 2m  

3.2.1.6.6. 06 Cabos HDMI 2m  

3.2.1.6.7. 02 Cabos SDI 3m 

3.2.1.6.8. 02 P2/P10 estéreo 

3.2.1.6.9. Eletrodutos para passagem de cabos de acordo com as metragens de cabos 

3.2.1.7. Cabos de Energia 

3.2.1.7.1. De acordo com a necessidade para ligação de todos os equipamentos, 

salientando que toda alimentação do sistema de painel de led deverá ser pego do grupo 

de geradores, sendo a empresa contratada responsável pela busca e distribuição de 

energia. 

3.2.1.7.2. Eletrodutos para passagem de cabos de acordo com as metragens de cabos, 

conforme determinação do Corpo de Bombeiro 



 

 

3.2.1.8. Estrutura/Acondicionamento e Proteção 

3.2.1.8.1. Estrutura é fornecida pela empresa contratada, fornecedora dos painéis de led, 

assim como a montagem e desmontagem da mesma 

3.2.1.8.2. Ela deve ser montada levando em consideração as medidas do painel de led e 

a carga do mesmo, sendo que o painel de led será montado a partir de 8 metros de altura, 

levando em consideração a base da estrutura, estrutura deve ser dimensionada para 

suporta a carga e ações do vento. 

3.2.1.8.3. Estrutura dever ser aterrada em conformidade as normas brasileiras 

3.2.1.8.4. Laudo estrutural e ART é de responsabilidade da empresa contratada  

3.2.1.8.5. Todo o acondicionamento e proteção dos painéis de led é de responsabilidade 

da empresa contratada 

 

 

Estrutura meramente ilustrativa sem escalas 

3.2.1.9. Descritivo de montagem Painel de led Cenário 

3.2.1.9.1. São 21 painéis de led com tamanhos e aspectos diferentes, eles serão 

instalados em estruturas metálicas, fixada em uma estrutura quadrangular, montada no 

centro do palco onde ocorrerá o espetáculo. Nas estruturas metálicas além de instalar os 

painéis de led serão instaladas molduras cenográficas, dando um aspecto de quadros 

artísticos. Estes painéis de led serão posicionados em alturas e distancias diferentes. 

3.2.1.9.2. Nestes painéis de led serão exibidas diversas imagens formando um mosaico, 

ou as vezes imagens independentes e transmissão simultânea  

3.2.1.9.3. No gerenciamento destas imagens precisamos mapear as mesmas no led, 

levando em consideração a continuidade e mantendo o aspecto de cada imagem. 

3.2.1.9.4. Sistema de interatividade, será usado para o público interagir com espetáculo, 

usando uma hashtag criada pelo os organizadores do evento, para postar suas fotos, e 

através de um filtro de imagens serão exibidas em alguns painéis de led do cenário. 

3.2.1.9.5. Para execução destes sistemas, precisamos de pessoas qualificadas, com 



 

 

capacidades técnicas para montar, programar e operar o espetáculo. 

3.2.1.9.6. Lembrando que toda montagem deve ser respeitada as normas de segurança 

elétrica e estrutural, sendo de responsabilidade da empresa contratada, fornecer os laudos 

e ART. 

3.2.2. Espetáculo Natal pelo Mundo 

3.2.2.1. Painel de led no fundo do palco  

3.2.2.1.1. Painel de led 12m x 8m (LxA) 

3.2.2.1.2. Totalizando em 96m², pixel pitch até 6mm, todos os painéis de led devem 

pertencer ao mesmo lote e mesmo fabricante. 

3.2.2.1.3. Painel de led será instalado, no fundo do palco, usando a estrutura do palco, 

para fixar o mesmo. Fornecedora do painel de led, deverá fornecer bumpers, talhas, cintas 

de carga com e sem catracas, para instalação do painel  

 

Imagem ilustrativa 

3.2.2.2. Painel de led móvel  

3.2.2.2.1. 01 Painel de led 2,88m x 1,72m 

3.2.2.2.2. 01 Painel de led 1,72m x 2,88m 

3.2.2.2.3. 01 Painel de led 2,30m x 2,88m 

3.2.2.2.4. 01 Painel de led 2,30m x 1,72m 

3.2.2.2.5. Totalizando em 21m², pixel pitch até 6mm, todos os painéis devem pertencer 

ao mesmo lote e fabricante do painel de led do fundo do palco. 

3.2.2.2.6. Medida de cada placa deve ser de 0,48m até 0,576m, mantendo a proporção 

de cada placa (1:1) 

3.2.2.2.7. Painel de led será instalado em estruturas com movimentos (carrinhos), 

fornecido pela empresa contratada fornecedora do painel de led. Estas estruturas moveis, 

serão instaladas dentro da área do palco 



 

 

 

Imagem ilustrativa 

3.2.2.3. Gerenciamento, mapeamento e sincronismo de conteúdo  

3.2.2.3.1. Software/Programa  

3.2.2.3.1.1. 05 Licenças de software de mapeamento multitelas, correção geométrica, 

ajuste de blend, multipista de áudio e vídeo, linha do tempo.  

3.2.2.3.1.2. Ajuste de arquivo individual de opacidade, posição, tamanho, geométrico.  

3.2.2.3.1.3. Reprodução de várias camadas de vídeo com resolução full hd, ultra hd 

simultâneo  

3.2.2.3.1.4. Reprodução de áudio multicanais (8 canais) com controle e ajuste individual 

de arquivo 

3.2.2.3.1.5. Suporte de vídeo não comprimido (Apple ProRes)  

3.2.2.3.1.6. Suporte de áudio WAV 48 Khz 16 bits  

3.2.2.3.1.7. Suporte de vídeo MOV, WMV, AVI, DV/MPEG 1,2,3,4, H264, AVC  

3.2.2.3.1.8. Suporte de imagens, JPEG, PSD, TIFF, PNG  

3.2.2.3.1.9. Suporte de modelagem 3D, 3DS, OBJ, DAE, LWO/LWS, LXO  

3.2.2.3.1.10. Protocolo de comunicação e sincronismo, DMX, MID, TCP/IP, ARTNET, 

SMPTE  

3.2.2.3.2. Computadores  

3.2.2.3.2.1. 05 Computadores, Processador 3,5Ghz, 8 núcleos, 32Gb de ram DDR4, 

placa de vídeo 4Gb DDR5, 6 saídas de monitores DVI, conexão 4 portas USB 3.0, 4 portas 

USB 2.0, Firewire 6 e ou 8, LAN 10/100/1000 Mbps, HD 240Gb SSD em Raid 0 

3.2.2.3.3. Monitores  

3.2.2.3.3.1. 02 Monitores “22”polegadas, full HD, Led, conexão (DVI-D, HDMI) 

3.2.2.3.4. Placas e periféricos de áudio  

3.2.2.3.4.1. 02 Placas de áudio com 8 entradas e 10 saídas analógicas, 24-bit/192khz, 

conexão USB e firewire, MIDI, saída de fone  

3.2.2.3.4.2. 02 Distribuidores P10 balanceado (4 saídas)  



 

 

3.2.2.3.4.3. 02 Monitores de áudio amplificado  

3.2.2.3.4.4. 05 Direct Box/Isoladores  

3.2.2.4. Processadores/Matrix, distribuidores e conversores de áudio e video  

3.2.2.4.1. Processadores  

3.2.2.4.1.1. 05 Processadores de led, de acordo com as configurações do painel, com 

ajuste de brilho, entrada de DVI-D, SDI, HDMI, e 2 saídas DVI-D  

3.2.2.4.1.2. 08 send card full hd com as seguintes conexões cada: 2 rj45, 1 DVI-D, 1 

usb  

3.2.2.4.1.3. 01 Matrix 8x8, conexões de entrada e saída DVI-D independentes, 

compatível com HDCP, captura de edid  

3.2.2.4.2. Distribuidores  

3.2.2.4.2.1. 02 Distribuidores/Amplificadores DVI-D (1 entrada, 2 saídas)  

3.2.2.4.2.2. 03 Distribuidores/Amplificadores DVI-D (1 entrada, 4 saídas)  

3.2.2.4.2.3. Matrix MIDI com 4 entradas independentes e 6 saídas, 96 canais MIDI, 

SMPTE (23.976,24,25,29.97 drop, 29.97 non drop, 30) USB  

3.2.2.4.2.4. 01 Roteadores WiFi (4 portas LAN e 1 porta WLAN 10/100 Mbps)  

3.2.2.4.2.5. 02 Hub/Switches (08 portas RJ45 10/100/1000 Mbps)  

3.2.2.4.3. Conversores e EDID  

3.2.2.4.3.1. 08 Edids 

3.2.2.4.3.2. 10 Adaptadores DVI-D (fêmea) /HDMI (macho)  

3.2.2.4.3.3. 10 Adaptadores DVI-D (macho) /HDMI (fêmea) 

3.2.2.5. Energia 

3.2.2.5.1. Mainpower  

3.2.2.5.1.1. Mainpower, com disjuntor trifásico, indicador digital de presença de tensão  

3.2.2.5.1.2. (F + N, F+T, N + T), seletor de voltagem, com aterramento, voltímetro, 

amperímetro  

3.2.2.5.1.3. Aterramento em conformidade a NBR  

3.2.2.5.2. Nobreaks  

3.2.2.5.2.1. 02 Nobreaks 6KWA, estabilizador, by-pass automático, tensões de saída 

bivolt  

3.2.2.6. Cabos  

3.2.2.6.1. Cabos de sinais  

3.2.2.6.1.1. 10 Cabos CAT6 blindado 150m  

3.2.2.6.1.2. 03 Cabos CAT6 blindado 50m  



 

 

3.2.2.6.1.3. 06 Cabo CAT6 blindado 2m  

3.2.2.6.1.4. 04 Cabos USB  

3.2.2.6.1.5. 30 Cabos DVI-D 2m  

3.2.2.6.1.6. 06 Cabos HDMI 2m  

3.2.2.6.1.7. 06 Cabos DVI-D/HDMI 2m  

3.2.2.6.1.8. 06 Cabos P2/P10 estéreo  

3.2.2.6.1.9. 06 Cabos P10/P10 estéreo  

3.2.2.6.2. Cabos de energia  

3.2.2.6.2.1. De acordo com a necessidade para ligação de todos os equipamentos, 

salientando que toda alimentação do sistema de led deverá ser pego do grupo de 

geradores, sendo a empresa contratada, responsável pela busca e distribuição de energia.  

3.2.2.7. Estruturas/Acondicionamento e proteção  

3.2.2.7.1. Estrutura dos Carrinhos  

3.2.2.7.1.1. 04 estruturas metálicas móveis, para suporte e movimentação dos painéis 

de led  

3.2.2.7.1.2. As estruturas devem suportar e dar estabilidade para o painel de led durante 

a movimentação do mesmo  

3.2.2.7.1.3. Dois carrinhos não devem superar uma profundidade de 0,50m  

3.2.2.7.1.4. Dois carrinhos devem ser instalados sob trilhos, com uma profundidade 

máxima de 0,20m  

3.2.2.7.1.5. Devem ser instaladas haste para operação e movimentação do mesmo, 

levando em consideração que a operação será manual ou automatizada, desde que 

atenda as necessidades, do espetáculo  

3.2.2.7.1.6. Laudo estrutural e ART é de responsabilidade da empresa contratada   

3.2.2.7.1.7. Todo o acondicionamento e proteção dos painéis de led é de 

responsabilidade da empresa contratada 

3.2.2.8. Recursos Humanos  

3.2.2.8.1. 01 Operador do sistema de gerenciamento durante todo o espetáculo   

3.2.2.8.2. 02 Técnicos de manutenção durante os espetáculos  

3.2.2.8.3. Técnicos e montadores, suficiente para montagem das estruturas e 

equipamentos, dentro do prazo estipulado pela organização do espetáculo, levando em 

consideração, tempo de ensaio e início de evento. 

 

 



 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou da 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 dos 

serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Prestar os serviços de produção, montagem e manutenção dos itens descritos no 

presente memorial descritivo durante toda a temporada do evento, devendo submeter 

todos os elementos à aprovação da Direção Artística; 

5.2. Realizar a conferência de todas as estruturas antes e após todas as apresentações, 

viabilizando e realizando quaisquer manutenções ou substituições de materiais e 

estruturas que se fizerem necessárias para o perfeito e seguro andamento dos 

espetáculos; 

5.3. Fornecer todos os materiais necessários para produção e execução do presente 

memorial descritivo; 

5.4. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários para a 

execução dos serviços alvo deste memorial descritivo; 

5.5. Responsabilizar-se pela contratação de profissionais em número suficiente para 

perfeita realização dos serviços; 

5.6. Responsabilizar-se pela remuneração de todos os seus contratados para a execução 

dos serviços previstos, bem como a imediata substituição de profissionais no caso de 

ausências ou a não correspondências das funções pretendidas com a contratação; 

5.7. Coordenar todas as equipes ao fiel cumprimento dos serviços; 

5.8. Responsabilizar-se pelo zelo de todo patrimônio público utilizado na execução deste 

contrato, com a restituição no final do evento que corresponde a pós-produção; 

5.9. Responsabilizar-se pelas obrigações sociais de proteção aos profissionais por ela 

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 decorrentes dos serviços, 

sendo inclusive vedada denunciação a lide e chamamento ao processo; 

5.10. Manter um ambiente de ordem e respeito nos locais de trabalho, promovendo o bem-

estar geral e as relações de cordialidade entre todos os envolvidos nesta produção, 



 

 

repudiando atos de agressão física e moral e se necessário afastando os elementos que 

os provocarem; 

5.11. A empresa contratada deverá 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 encarregado nomeado 

pelos agentes da Gramadotur, incluindo emissão de ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) pelo engenheiro responsável da empresa contratada. 

 

6. ETAPA DOS SERVIÇOS: 

6.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá agendar 

reunião com a coordenação técnica do evento a fim de solucionar quaisquer dúvidas 

pertinentes a execução do presente projeto. Deverão ainda ser realizadas quantas visitas 

técnicas forem necessárias no local de instalação do palco e elementos, a fim de uma 

perfeita adequação dos elementos e dimensões de seus módulos constitutivos ao espaço 

e estruturas paralelas como, por exemplo, estruturas de leds e passarelas flutuantes. 

6.2. Entrega de tudo montado e em funcionamento: 20/10/2018 

6.3. Estreia do espetáculo: 27/10/2018 

6.4. Evento: 25/10/2018 à 13/01/2019 

6.5. Desmontagem: 14/01/2019 à 30/01/2019 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci 


