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EDITAL DE PREGÃO N.º 082/2018 

ANEXO 09 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO: 

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

especializada para produção, manutenção, montagem, pintura, limpeza e 

transporte dos adereços e elementos cenográficos que irão compor o 

espetáculo cênico “Natal pelo Mundo” integrante da programação do 33º Natal 

Luz de Gramado. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

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

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

Gramado, que nesta edição completa 33 anos. Os eventos do município de 

Gramado fomentam o turismo durante o período em que acontecem, 

destacando-se a importância no setor turístico da cidade. Na programação do 

Natal Luz realizam-se quatro principais espetáculos: “Show de Acendimento 

om os Senhores do Tempo”, “Natal Pelo Mundo”, “Grande Desfile Os 

sentimentos de Natal” e “Reencontros de Natal”, além da “Parada de Natal” 

que ocorre gratuitamente durante o evento nas principais ruas da cidade. 

2.2. Para a perfeita realização do espetáculo “Natal Pelo Mundo”, faz-se 

necessária a contratação de empresa especializada para confecção e 

manutenção de adereços e elementos de composição do espetáculo, 

conforme especificado no presente no projeto básico. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

PREMILINARES: 

Deve-se fazer uma visita ao acervo para constatar a situação das 

cenografias e adereços EXISTENTES NO ACERVO, caso peças descritas 

neste memorial estejam AUSENTES OU DANIFICADAS elas deverão ser 

refeitas parcialmente ou totalmente de acordo com este documento. Todos 

os elementos descritos deverão ser restaurados: passando por limpeza, 

manutenção, reparos estruturais, pintura, decoração e iluminação. Serão 

fornecidas referências para produção de arquivos digitais, essa produção 

é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser aprovada pela 

direção artística antes da execução e ou instalação. 

 

3.1.1. Mantas de Chenile - Quantidade: 2 

3.1.1.1. Descrição: 01 (uma) manta de chenile vermelha com 2,1m x 1,2m; 

01 (uma) manta de chenile laranja com 2,1m x 1,2m; 

3.1.1.2. Serviços: Higienização e pequenos reparos de costura. 

 

 

3.1.2. Calendário do Advento - Quantidade: 1 
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3.1.2.1. Descrição: Adereço cenográfico de contagem regressiva para o 

Natal com gavetinhas numeradas com os dias do mês, até o dia 25, 

coloridas adesivagem de motivos natalinos, medindo 30cm x 45cm e 

decoração natalina de ramos e botinha de Noel; 

3.1.2.2. Serviços: Limpeza, restauração de pintura, adesivagem e retoques 

na decoração. 

 

 

 

Árvore de Natal Alemanha - Quantidade: 1 

3.1.2.3. Descrição: Árvore de Natal com 1,20m de altura, confeccionada 

sobre estrutura móvel de marcenaria com rodas, decorada com 

elementos e cores alusivas ao país, incluindo 26 laços de cetim com 

entretela nas cores amarela, preta e vermelho, 14 bolas gliteradas 

amarelas, 25 estrelas gliteradas amarelas, 9 bolas gliteradas pretas, 14 

bolas gliteradas vermelhas, 3 conjuntos de fitas de cetim, nas cores 

amarelo, vermelho e preto, festão amarelo, galhos naturais decorativos 

amarelos gliterados, 1 bateria automotiva 50Ah, 1 inversor 220v 200w, 

3 cordões natalinos de led branco quente. 

 

3.1.2.4. Serviços: Revisão estrutural, decoração, carga de bateria 
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(substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. 

 

 

3.1.3. Bandeja com Biscoitos Natalinos - Quantidade: 1 

3.1.3.1. Descrição: Bandeja metálica de aproximadamente de 30cm de 

diâmetro com guardanapo e 18 biscoitos natalinos cenográficos de 

tecido com cerca de 10 x 15cm; 

3.1.3.2. Serviços: Higienização, eliminação de manchas dos tecidos e 

restauração dos detalhes em tinta auto relevo. 
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3.1.4. Lareira Dupla Face (Lado Casa de Sofia) - Quantidade: 1 

3.1.4.1. Descrição: Lareira dupla face, sendo de um lado a lareira da Casa 

de Sofia, decorada com 3 caixas de presentes decoradas, 4 bonecos 

natalinos de tecido, 1 abajur de metal com lâmpada 12v acionada por 

bateria automotiva 50Ah e decoração natalina composta por ramos, 

folhas, flores e bolas (material de decoração existente no acervo); Fogo 

falso tipo flame light composto por retalhos de seda movimentados por 

um “cooler” e lâmpadas dicroicas ou led 12v acionados por bateria 

automotiva 50Ah; 

3.1.4.2. Serviços: retoques na textura de massa corrida e pintura, revisão 

estrutural, revisão das rodas, manutenção do sistema de fogo falso 

(flame light), incluindo a manutenção da grade de madeira, troca do 

tecido, carga da bateria (substituição em caso de mau funcionamento) 

e instalação da iluminação. OBSERVAÇÃO:  OS  ITENS 3.1.5 E 3.1.6 

TEM A MESMA BATERIA. 
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3.1.5. Lareira Dupla Face (Lado Cena Itália) - Quantidade: 1 

3.1.5.1. Descrição: Lareira dupla face, sendo de um lado a lareira da cena da 

Itália, decorada com 2 caixas de presentes decoradas, 1 guirlanda 

natalina decorada com folhas e ramos, 1 arranjo central de folhas e 

ramos, 2 arranjos laterais de folhas e ramos com velas eletrônicas a 

pilha e 3 meias cenográficas natalinas, sendo uma verde, uma 
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vermelha e uma marrom; Fogo falso tipo flame light composto por 

retalhos de seda movimentados por um “cooler” e lâmpadas dicroicas 

ou led 12v acionados por bateria automotiva 50Ah; 

3.1.5.2. Serviços: retoques na textura acrílica e pintura, revisão estrutural, 

revisão das rodas, manutenção do sistema de fogo falso (flame light), 

incluindo a manutenção da grade de madeira, troca do tecido, carga da 

bateria (substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. OBSERVAÇÃO:  OS ITENS  3.1.5 E 3.1.6 TEM A MESMA 

BATERIA.  

 

 

 

 

3.1.6. Vassoura de Palha Bruxa Befana - Quantidade: 1 

3.1.6.1. Descrição: Vassoura de palha com cabo de madeira cenográfica 

irregular com aproximadamente 1,50m de comprimento. Leva um sino 

de 15cm de comprimento e 10 cm de diâmetro na extremidade e 

decoração natalina na extensão do cabo; 
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3.1.6.2. Serviços: Revisão e restauro da palha da vassoura, restauração e 

pintura do cabo, limpeza e polimento do sino e revisão e reparos da 

decoração do cabo. 

 

3.1.7. Saco de Presentes - Quantidade: 1 

3.1.7.1. Descrição: Saco de presentes cenográficos de 90cm x 1,20m com 

duas alças, aplicação de fitas natalinas e enchimento com fibra 

sintética; 

3.1.7.2. Serviços: Higienização e pequenos reparos de costura. 
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3.1.8. Árvore de Natal Itália - Quantidade: 1 

3.1.8.1. Descrição: Árvore de Natal com 1,20m de altura, confeccionada 

sobre estrutura móvel de marcenaria com rodas, decorada com 

elementos e cores alusivas ao país, incluindo 56 bolas vermelhas 

gliteradas pequenas, 21 bolas vermelhas gliteradas grandes, 30 bolas 

brancas gliteradas pequenas, 18 bolas brancas gliteradas grandes, 44 

bolas verdes gliteradas pequenas, 19 bolas verdes gliteradas grandes, 

3 tiras de festão natalino e 3 tiras de fita tela natalina nas cores branco, 

vermelho e verde, 5 flores de acrílico branco no topo da árvore, galhos 

naturais decorativos brancos gliterados, 1 bateria automotiva 50Ah, 1 

inversor 220v 200w, 3 cordões natalinos de led, sendo um branco, um 

verde e um vermelho. 

3.1.8.2. Serviços: Revisão estrutural, decoração, carga de bateria 

(substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. 
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3.1.9. Presépio Cristão Napolitano - Quantidade: 1 

3.1.9.1. Descrição: Presépio cristão estilo napolitano com elementos 

representativos da cena do nascimento do menino Jesus em uma 

pequena manjedoura, com altura média dos componentes de 20cm de 

altura; 

3.1.9.2. Serviços: Restauração, pintura e decoração. 

 

 

3.1.10. Árvore de Natal África - Quantidade: 1 

3.1.10.1. Descrição: Árvore natalina africana esculpida em isopor em base 

móvel com rodas, com 18 bichos de tecido e 6 mandalas de crochê de 

aproximadamente 20cm de altura nas cores alusivas ao país; 

3.1.10.2. Serviços: Restauração de fibragem e pintura, revisão da base 

estrutural e rodas e decoração. 
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3.1.11. Prato com Peru Cenográfico - Quantidade: 1 

3.1.11.1. Descrição: Prato de 36cm de diâmetro com peru cenográfico com 

decoração de frutas e verduras artificiais; 

3.1.11.2. Serviços: Limpeza, restauração de pintura e fixação das frutas e 

verduras artificiais. 
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3.1.12. Mesas de Madeira Redondas - Quantidade: 2 

3.1.12.1. Descrição: 02 (duas) mesas de madeira redondas com rodas com 

cerca de 80cm de diâmetro; 

3.1.12.2. Serviços: Limpeza, revisão estrutural, revisão das rodas e 

tratamento da madeira com betume. 

 

3.1.13. Violão Cena México - Quantidade: 1 

3.1.13.1. Descrição: 01 (um) violão adesivado com imagens alusivas ao 

país, com alça e capa de proteção; 

3.1.13.2. Serviços: Limpeza, revisão do conjunto de cordas e revisão da 

aderência da plotagem. 
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3.1.14. Pares de Maracas Cena México - Quantidade: 3 

3.1.14.1. Descrição: 03 (três) pares de maracas cenográficas esculpidas e 

fibradas com pintura alusiva ao país; 

3.1.14.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura. 

 

 

3.1.15. Canecas de Chocolate Cena Rússia - Quantidade: 2 

3.1.15.1. Descrição: 02 (duas) canecas de chocolate quente cenográficas 

em metal bege com aproximadamente 10cm de altura com 

adesivamento de chocolate nas bordas; 

3.1.15.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura e adesivamentos. 

 

 

 

3.1.16. Burritos Mexicanos - Quantidade: 2 

3.1.16.1. Descrição: 02 (dois) burritos mexicanos

 cenográficos com aproximadamente 25cm de comprimento; 

3.1.16.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura. 
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3.1.17. Garrafa de Tequila Mexicana - Quantidade: 1 

3.1.17.1. Descrição: 01 (uma) garrafa de Tequila mexicana cenográfica 

esculpida e fibrada com pintura artística com aproximadamente 30cm 

de altura; 

3.1.17.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura. 

 

3.1.18. Vidro de Rémédio - Quantidade: 1 

3.1.18.1. Descrição: 01 (um) vidro de remédio cenográfico esculpida e 

fibrada com pintura artística com aproximadamente 20cm de altura; 

3.1.18.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura. 
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3.1.19. Hot Dog - Quantidade: 2 

3.1.19.1. Descrição: 02 (dois) hot dog cenográficos em

 pratos com aproximadamente 25cm de diâmetro; 

3.1.19.2. Serviços: Limpeza e restauração de pintura. 

 

 

3.1.20. Árvore de Natal Estados Unidos / Rússia - Quantidade: 1 Este elemento 

precisa ser revisado cuidadosamente e restaurado de acordo com o modelo 

existente  

3.1.20.1. Descrição: Árvore de Natal dupla face em base estrutural móvel 

sobre rodas com sistema de iluminação próprio composto por bateria 

automotiva 50Ah e inversor 220v 200w, representando Estados Unidos 

de um lado e Rússia do outro. Na composição Estados Unidos, fundo 

metade azul metade branco, com fitas vermelhas sobrepostas na parte 

branca e estrelas brancas gliteradas com clusters na parte azul; Na 

composição da Rússia, fundo bordô com sobreposição de tecidos 

decorativos nas bordas, festões dourados cruzados e 20 lâmpadas 

incandescentes âmbar; Festões dourados no acabamento das bordas; 

3.1.20.2. Serviços: Revisão estrutural, revisão do conjunto de rodas, 

revisão dos tecidos de forração, aplicação da decoração, carga de 

bateria (substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. 
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3.1.21. Árvore de Natal Nordeste / Rio De Janeiro / São Paulo - Quantidade: 1  

- Descrição: Árvore de Natal tripla face em base estrutural móvel 

sobre rodas com sistema de i luminação próprio composto por 

bateria automotiva 50Ah e inversor 220v 300w, representando 

em cada face, Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste. Na 

composição do Rio de Janeiro, representação do calçadão em 

tecidos diversos contornados por f ita led branca; Na 

composição São Paulo, representação de prédios em cena 

noturna em MDF com pintura artística, com retro i luminação de 

f ita led branca nos vazados do MDF; Na composição do 

Nordeste, 65 f lores de fuxico de 3 tamanhos, 17 bandeirolas de 

chita em 3 tamanhos, fundo em juta xadrez e juta marrom e 

f itas de cet im coloridas; Acabamento das quinas com festão 

natalino verde e 2  jogos de lâmpadas coloridas tipo globinho 

compostos por 50 Leds de alto brilho cada globo alterna duas 

cores, verde/vermelho e azul/vermelho, potência Máxima 3W, 

comprimento aproximado 5m cada jogo. 
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3.1.21.1. Serviços: Revisão estrutural, revisão do conjunto de rodas, 

revisão dos tecidos de forração, aplicação da decoração, carga de 

bateria (substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. 

 

 

 

3.1.22. Árvore de Natal Gramado - Quantidade: 1 

3.1.22.1. Descrição: Árvore de Natal com 4m de altura construída sobre 

estrutura metálica com rodas e decoração natalina composta por 3 

bonecos de neve, 11 flores prateadas, 11 arabescos prateados, 6 bolas 

forradas com tecido azul, 6 presentes forrados com tecido azul, 18 

laços prateados, festões nevados, 6 cordões de lâmpadas natalinas 

brancas em formato de pérolas, fita tela prateada, galhos naturais 

brancos gliterados, bateria automotiva 50Ah e inversor 220v 200w; 

3.1.22.2. Serviços: Revisão estrutural, revisão das rodas, manutenção e 

montagem da árvore, decoração com os elementos propostos, carga 

de bateria e instalação da iluminação. 
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3.1.23. Bolo Cenográfico - Quantidade: 1 

3.1.23.1. Descrição: 01 (um) bolo cenográfico de isopor e forração e 

decoração em EVA; 

3.1.23.2. Serviços: Revisão e restauração da forração e decoração em EVA. 
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3.1.24. Árvore de Natal Casa de Sofia - Quantidade: 1 

3.1.24.1. Descrição: Árvore de Natal com 1,20m de altura, confeccionada 

sobre estrutura móvel de marcenaria com rodas e decoração composta 

por folhas douradas e 2 laços no topo da árvore, 10 flores gliteradas 

douradas, 4 flores vermelhas, 10 laços de fita aveludada, 10 laços de 

fitas vermelhas, 26 bolas revestidas de entretela dourada, 70 bolas 

vermelhas, 16 bolas douradas, fitas de cetim bronze, galhos naturais 

gliterados, 1 bateria automotiva 50Ah, 1 inversor 220v 200w, 3 cordões 

natalinos de led em formato de pérola branco quente; 

3.1.24.2. Serviços: Revisão estrutural, decoração, carga de bateria 

(substituição em caso de mau funcionamento) e instalação da 

iluminação. 
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3.1.25. Carrocinha de Hot Dog - Quantidade: 1 

3.1.25.1. Descrição: Carrocinha de hot dog cenográfica em marcenaria com 

rodas, aproximadamente 1,20m de altura com toldo, adesivagem 

alusivo à bandeira americana e 06 bisnagas de molhos cenográficas; 

3.1.25.2. Serviços: Revisão estrutural, restauração de pintura, restauração 

dos eixos e rodas e revisão da fixação da plotagem, caso seja 

necessário refazer a adesivagem, os arquivos digitais, vetores e 

arquivos para recorte eletrônico deverão ser produzidos pela 

contratada com as referências e aprovação da direção artística. 

 

 

3.1.26. Coroa do Advento - Quantidade: 1 

3.1.26.1. Descrição: Coroa do advento com cerca de 1m de diâmetro 

trançada com fita, com 04 velas eletrônicas a pilha nas cores do 

advento, 14 bolas natalinas, 2 sinos natalinos, galhos e ramos 

natalinos, o  festão verde desta coroa deverá ser refeito 

3.1.26.2. Serviços: Reconstrução da base da coroa a partir da estrutura 

metálica, decoração e revisão das velas eletrônicas. 



                     
  

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

 

 

3.1.26.3. Banco de Praça - Quantidade: 01 

3.1.26.4. Descrição: Banco de praça de ferro e madeira com rodas para a 

cena Rússia; 

3.1.26.5. Serviços: Revisão estrutural, revisão das rodas, tratamento da 

madeira e restauração de arabesco de ferro fundido. Ele deverá 

suportar o peso de uma bailarina que faz cena em pé em cima do 

mesmo. O assento deve ser adaptado para ter uma única madeira.  

 

 

 

3.1.27. Poste Rússia - Quantidade: 1 

3.1.27.1. Descrição: Poste duplo com rodas decorado com guirlanda 

natalina e 2 lâmpadas 12v acionadas por bateria 50Ah; 

3.1.27.2. Serviços: Revisão da fixação das lanternas do poste, reposição de 

vidros quebrados, decoração e instalação da iluminação. 
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3.1.28. Mesa Itália - Quantidade: 1 

3.1.28.1. Descrição: Mesa de madeira sobre rodas com travas para que os 

atores possam subir na mesma; 

3.1.28.2. Serviços: Revisão e manutenção estrutural, troca de um dos pés 

que encontra-se quebrado, revisão das rodas e tratamento da madeira 

com betume. 
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3.1.29. Elementos Cenográficos Cena Itália 

3.1.29.1. Descrição: Conjunto de elementos cenográficos típicos, a serem  

dispostos na mesa da cena da Itália composto, por 1 toalha de mesa 

xadrez, 4 pratos, 4 copos, 1 prato de massa, 2 colheres, 2 pães de 

forma, 1 tábua de queijo e salame, 2 pratos e garrafão de vinho. 

 

 

 

3.1.30. Cadeiras de Madeira - Quantidade: 2 

3.1.30.1. Descrição: 02 (duas) cadeiras em estilo colonial com almofada 

xadrez seguindo o mesmo tecido da toalha de mesa, sendo uma usada 

na apresentação e outra como “stand by” na cena Itália; 

3.1.30.2. Serviços: Revisão estrutural e tratamento da madeira. 
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3.1.31. Cacto Cenográfico - Quantidade: 1 

3.1.31.1. Descrição: Cacto cenográfico esculpido em isopor e fibrado com 

pintura artística sobre base móvel com rodas; 

3.1.31.2. Serviços: Revisão da base estrutural, revisão das rodas, 

restauração de fibra e pintura. 
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3.1.32. Poltronas com Rodas - Quantidade: 1 

3.1.32.1. Descrição: 01 (uma) poltrona nova conforme modelo e cores da 

imagem de referência; Deverá ser instalado conjunto de rodas para que 

o elemento possa ser conduzido pelo elenco até a posição na cena 

durante o espetáculo. 

 

 

3.1.33. Vela de Sofia - Quantidade: 2 

3.1.33.1. Descrição: 02 (duas) velas eletrônicas com luz de led e 

funcionamento a base de pilha que é acendida ao ser rosqueada, 

sendo uma para as apresentações e outra à disposição da 

contraregragem para uso no caso de algum contratempo. 
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3.1.34. Pandeiros - Quantidade: 20 

3.1.34.1. Descrição: 20 (vinte) pandeiros italianos, estilo tarantela, com 

25cm de diâmetro, enfeitados com fitas brancas verdes e vermelhas. 

Devem ser muito leves e visíveis. Conforme imagem de referência. 

Estes pandeiros deverão estar acessíveis aos bailarinos já no período 

de ensaios, pois são usados em uma coreografia. 

 

 

 

3.1.35. Livrinho e Lápis Cenográficos - Quantidade: 1 

3.1.35.1. Descrição: 01 (um) livrinho de anotações cenográfico de 15cm x 

10cm e 01 lápis cenográfico de 15cm de comprimento x 1,5cm de 

diâmetro, conforme imagens de referência. 
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3.2. Fornecimento e Instalação Camarim Papai Noel - Quantidade: 1 

3.2.1. Descrição: Camarim com aproximadamente 1,8m x 1,8m x 2,1m 

de altura, confeccionado em madeira MDF 20mm para o ator que interpreta 

o Papai Noel do espetáculo, que deverá ser instalado na lateral direita da 

house mix; Prever forração de toda a estrutura com lycra preta com fenda 

na porta de acesso; O ambiente deverá contar com iluminação adequada e 

ventilador; Para a confecção deste camarim é indispensável visita técnica 

ao local para adequação dos recortes de encaixe nos patamares superiores 

da arquibancada. 

 

 

 

 

3.3. Aplicação do Linóleo - Quantidade: 1  

OBSERVAÇÃO: o piso deve resistir a passagem constante dos elementos 

cenográficos sobre rodas, também deve criar condições favoráveis para os 

bailarinos. 

3.3.1. Descrição: Aquisição e instalação de linóleo preto fosco 1,8mm de 

espessura no piso do palco, área estimada em 150m² que contemplará 

palco principal e proscênio; o piso deve atender às seguintes 
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especificações técnicas: cores grafite, preto ou cinza escuro, sem brilho, 

mantas com 2m de largura espessura de 1,8mm o piso deve ser flexível, 

anti refletante e anti derrapante com coeficiente de atrito estático médio: 

0,196 e coeficiente de atrito dinâmico médio: 0,492. Indicado para todos os 

gêneros de dança.  

3.3.2. Aquisição e instalação de carpete preto 1,8mm de espessura no 

piso dos camarins laterais estimados em 180m². 

 

3.4. Máquinas de Papel Picado - Quantidade: 2 

3.4.1 Descrição: Locação, instalação e abastecimento de 02 (duas) 

máquinas de papel picado Super Turbo Paper Elétrica CO², que deverão 

ser instaladas NO ALTO das laterais do palco, invisíveis ao público, para 

projeção de papel picado metalizado colorido ao final de todas as 

apresentações. As máquinas deverão ser abastecidas a cada 

apresentação, durante toda a temporada do evento, com papel picado 

metalizado colorido, que será projetado durante aproximadamente 5 

minutos por apresentação. 
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3.4. Construção: ARTIGAS (URUGUAY) E CAMINITO (ARGENTINA) 

3.4.1.  CENOGRAFIA URUGUAY – ARTIGAS – Monumento ao General 

Artigas, deve ter a base com aparência de pedras e jardim, a bandeira 

estática e um ator irá subir e descer do cavalo cenográfico. 

 

3.4.1.2. Construção: Base de metal com 08 rodas loucas de 15cm de 

altura, bem estruturado com fechamento em chapa de madeira e 

preparado para instalar 1 cavalo cenográfico (existente do acervo do 

desfile); 3 mastros de 80cm de altura reforçados e soldados na estrutura 

para serem utilizados como cambão; 1 mastro de 4m de altura soldado na 

estrutura da base, com bandeira esculpida em forma desfraldada; A base 

terá um detalhe de canteiro de flor em três lados (laterais e frontal) e na 

parte frontal terá detalhe tridimensional em isopor esculpido e fibrado com 

letra caixa aplicada: GENERAL ARTIGAS.  

3.4.1.3 Acabamentos: cenografia nas cores bronze metálico no cavalo, 

mastros e letra caixa; detalhes dos mastros em dourado velho, textura de 

pedra na base e detalhe frontal, bandeira do Uruguay em tinta esmalte 

pintada nos dois lados.  As cores utilizadas para pintar a cenografia 

deverão ser aprovadas com a direção artística pois, os mesmos tons 

deverão ser utilizados no figurino e outros adereços não especificados 

aqui. 

3.4.1.4 Adereços: pequena cerquinha metálica contornando o jardim na 

cor branca, 03 pombas de asas fechadas instaladas na cerquinha. 

Detalhe de serralheria para apoio do ator ao subir/descer na estrutura da 

base e depois no cavalo. 

 

3.4.1.5.  Posicionamento e fixação do cavalo: REVISÃO DO CAVALO 

DO ACERVO DESFILE (CARROS ALEGÓRICOS) PARA QUE ATENDA 

AS NECESSIDADES DA CENA (UM ATOR SOBE EM CIMA). DEVERÁ 

SER INSTALADO SELA E BARRA DE APOIO PARA SUBIR E DESCER. 

O cavalo deve estar posicionado e fixado de forma segura para que um 
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ator possa subir e descer durante a cena, deverá ter espaço entre a 

bandeira e o cavalo para a movimentação do ator. É necessária uma 

reunião com a equipe de cenografia antes de executar este item. 

 

 

  

 

3.4.1.6. Medidas gerais: Base 2,90x1,45m e 55cm de altura (escalonada 

e com detalhe de escada). Mastro 3,50m de altura e bandeira 2,50m 

(formato desfraldada).  
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Vista perspectiva 

 

Vista frontal 
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Detalhamento - indicações 
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Detalhamento - cotas 
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Detalhamento - indicações 
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Detalhamento – cotas (planta) 
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Referencias de cor 
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3.4.2. CENOGRAFIA ARGENTINA – CAMINITO – Reprodução livre da 

arquitetura do Caminito de Buenos Aires com uma construção de dois 

pisos maior na frente (um ator sobe até a sacada e tem uma sombra na 

parte de baixo), e um volume na lateral representando outros edifícios. 

Deverá ter luz interna e externa com acionamento por bateria. Um ator 

estará posicionado na sacada enquanto a cenografia estiver se 

movimentando no palco, outro ator irá subir na base durante a cena. 

 

3.4.2.1. Construção: Base de metal com 08 rodas “loucas” de 15cm de 

altura, bem estruturado com fechamento em chapa de madeira e 

preparado para instalar uma fachada em formato de cone de triângulo 

com dois andares, sendo: na parte de baixo vitrine com iluminação interna 

e silhueta de casal, e na parte superior uma sacada iluminação interna e 

acesso por escada metálica na parte traseira – tipo escada de pé (com 

inclinação de 15º), fechamento com tecido preto no fundo e corrimão de 

segurança no segundo piso. Todas as janelas terão iluminação interna e a 

cenografia terá decoração natalina com festões de luz, festões verdes, 

bolas de natal e guirlandas. Detalhes em serralheria artística na sacada, 

na placa lateral (estilo bandeira) e luminária de parede. Na parte traseira 

deverão ter 04 puxadores metálicos (02 em cada lado) para que a 

cenografia seja levada por contrarregras 

 

3.4.2.2. Acabamentos: fechamentos das “paredes” em madeira com 

textura, chapa metálica ondulada de dois tipos, ripado de madeira com 

duas espessuras e posicionamentos, telhados cenográficos com volume. 

diversas cores, acabamento de frisos e engrossamentos volumétricos nas 

paredes. 

 

3.4.2.3. Adereços: 03 Adesivos fosco e fileteados (referência) para a 

placa lateral, frontal e detalhe da parede lateral - arquivos digitais e 

vetores deverão ser produzidos pela contratada com as referências e 
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aprovação da direção artística. Cavalete de madeira para ser colocado em 

frente ao edifício maior com placa de madeira, placa de madeira para ser 

pendurada na parede lateral do edifício maior, banquinho de madeira e 

gato magro em posição de pulo (escultura fibrada e pintada deve ser 

tridimensional). 

 

3.4.2.4 Instrumento tipo Bandoneon que será que será “tocado” em cena 

pelo ator, o mesmo deverá estar preparado para não reproduzir som. 

Deverá proporcionar ao ator executar os movimentos típicos de um 

músico bandoneonista. O instrumento deve ser real,com estojo, com fole, 

teclados e botões obedecendo o padrão  característico do bandoneon  

tocado no tango argentino: no mínimo 71 botões como modelo Reinische 

Tonlage constante nas fotos de referencia a seguir. 

.  

 

 

 

 

3.4.2.5. Medidas gerais: Base com 2,30 x 1,50m e 20cm de altura. Altura 

total da cenografia 4,30m. 

 

3.4.2.6. Decoração: Decoração natalina e festões de luzes natalinas. 

Guirlanda de festão verde e bolas de natal diâmetro 50cm. 20 linhas de 

festão farto verde com bolinhas de natal de 2 tamanhos (10 e 15cm)  
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3.4.2.7. Iluminação: 06 janelas pequenas iluminação interna – fita led. 01 

janela grande (silhueta) iluminação interna -fita led . 01 ambiente sacada 

2º andar iluminação interna fita led e par led. 

01 par led, 20m de fita led branca. Iluminação com guirlandas de 

decoração na parte de fora. 10 Festões de luz de 5m. 1 bateria 

automotiva 50Ah, 1 inversor 220v 200w, 3 cordões natalinos de led em 

formato de pérola branco quente; 

 

 

 

 

Vista frontal 
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Vista perspectiva 01 

 

Vista perspectiva 02 
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Detalhamento – cotas (frontal) 
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Detalhamento - indicações 
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Detalhamento – indicações e cotas (lateral) 
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Detalhamento – parte de trás 
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Detalhamento – cotas (planta) 
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Detalhamento – cotas e indicações (serralheria 

artística)
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Detalhamento – indicações (segundo 

andar)
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Detalhamento – indicações 

(terreo)
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Detalhamento – cotas e indicações (lateral) 
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Referencias de adesivos de fileteados 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

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

  4.2.Responsabilizar-se pelo transporte dos adereços até local próprio para 

execução dos serviços alvo deste projeto básico; 

4.3 Manutenção total dos itens que já compõem o acervo (Apêndice I) e 

produção total dos itens não constantes no acervo (Apêndice II) em até 15 

(quinze) dias antes do início do evento; 

4.4 As manutenções e confecções englobarão, principalmente, serviços de 

limpeza, carpintaria, serralheria, resinagem, fibragem, pintura, montagem, 

iluminação e decoração; 

4.5 Reposição dos itens que forem inutilizados ou extraviados durante a 

temporada de espetáculos, primando pela qualidade e integridade das 

apresentações; 

4.6 Responsabilizar-se pelo zelo de todo patrimônio público utilizado na 

execução deste contrato, com a restituição do mesmo ao acervo no final do 

evento que corresponde a pós-produção; 

4.7 Manutenção, limpeza e embalagem de todos os itens que compõem o 

espetáculo cênico “Natal pelo Mundo”, para devolução e armazenamento em 

acervo ao final do evento até a data limite 31 de janeiro de 2019; 

4.8 Realizar inventário contendo relatório de todos itens devolvidos. 

4.9     Prestar os serviços de produção, manutenção, montagem, pintura, 

limpeza e transporte dos adereços e elementos de composição para o 

espetáculo “Natal pelo Mundo”, devendo consultar a Gramadotur e a Direção 

Artística do evento para aprovação dos serviços; 

4.10 Responsabilizar-se pela realização de todos os serviços previstos neste 

Projeto; 

4.11 Fornecer todos os materiais necessários para produção e execução do 

presente projeto básico; 

4.12 Acompanhar todos os ensaios gerais e espetáculos, prestando os serviços 

de manutenção aos adereços, sempre que necessário; 

4.13 Estima-se a realização de 25 (vinte e cinco) espetáculos, sendo que, 
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dentre estes, 23 (vinte e três) já estão confirmados; 

4.14 Estima-se a realização de 15 (quinze) ensaios. 

4.15 Responsabilizar-se pela contratação de profissionais em número 

suficiente para perfeita realização dos serviços; 

4.16 Responsabilizar-se pela remuneração de todos os seus contratados para 

a execução dos serviços previstos neste Projeto Básico, bem como a 

imediata substituição de profissionais no caso de ausências ou a não 

correspondências das funções pretendidas com a contratação; 

4.17 Coordenar todas as equipes ao fiel cumprimento deste projeto básico; 

4.18 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 deste Projeto Básico, sendo inclusive vedada 

denunciação a lide e chamamento ao processo; 

4.19 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 provocaram; 

4.20 A utilização de materiais e/ou instalação de equipamentos deverá seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

4.21 Em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não estiverem 

disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a utilização 

e/ou instalação, deverão ser previamente comunicados ao fiscal do contrato, 

que em contato com o responsável direto pela produção da cenografia e 

direção artística do espetáculo, decidirão acerca da substituição por de igual 

qualidade e/ou aparência. 

4.22 Todas as estruturas metálicas (chassis), madeiramentos e rodados deverão 

passar por conferência estrutural a ser realizada por engenheiro da 

contratada, que emitirá laudo e anotação de responsabilidade técnica (ART), 
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assegurando que as mesmas não oferecem risco à montagem e utilização. 

 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1 Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos eventuais dúvidas; 

5.2 Permitir livre acesso da Contratada nos locais indicados para a prestação de 

serviços. 

 

6 DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS: 

6.1 Imediatamente após a contratação, a empresa contratada deverá 

agendar reunião com a direção artística do evento a fim de esclarecer 

eventuais dúvidas sobre espaços para a montagem e questões técnicas 

pertinentes a viabilização da perfeita harmonia com o ambiente, camarins, 

espaços e dinâmicas de produção e operação do espetáculo, além de 

estudo do local de montagem em relação aos ângulos de visibilidade e 

acesso para o público, incluindo ajustes que poderão ser sugeridos pela 

direção artística. 

      6.2  Entrega de tudo montado e em funcionamento: 15.10.2018 

6.3 Entrada de equipamentos de sonorização e iluminação: 16.10.2018 

6.4  Ensaios: 18/10/2018 à 24/10/2018 

6.5 Estreia do espetáculo: 26/10/2018 

6.6 Evento: 25/10/2018 à 13/01/2019 

6.7  Desmontagem: 14/01/2019 à 31/01/2019 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Cristiane Menegasso 

Taborda 

 

 


