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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2019 

ANEXO 09 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de Empresa para Executar Projeto de Decoração Urbana para o 

Evento 47° Festival de Cinema de Gramado, que ocorrerá de 15 a 24 de agosto 

de 2019 na Cidade de Gramado/RS. 

1.2. A empresa deverá realizar a locação e execução dos cenários, elementos de 

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

manutenção, operação dos cenários, dentre outros, dentro do projeto que foi 

definido pela Direção Artística do evento. 

 

2. JUSTIFICATIVA:  

2.1. Devido à importância da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, faz-se 

necessária a decoração dos locais onde serão realizadas as manifestações, 

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

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

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

qualidade e beleza. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A Cenografia do 47º Festival de Cinema de Gramado busca o olhar para o 

futuro. Elementos horizontais ilustram uma sensação de movimento, alguns 

brancos, outros retroiluminados conferem o desenho de movimento, 

complementando a cena, painéis de led com imagens e textos em movimento 

reforçam ainda mais esse conceito do estar aqui, olhando além.  

     Horizontalidade, Movimento, Cores, Luz, Ruído, Velocidade. 
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3.2. Para a Rua Coberta, além do tapete vermelho, totens marcando o percurso, 

com monitores de LCD com conteúdo em movimento. Além de um grande painel 

de Led marcando a entrada do Tapete Vermelho. 

    Para o Palco das Premiações, uma grande área para projeção mapeada, dialoga 

com a identidade visual da fachada. 

 

3.3. ESPAÇOS DO 47º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO 

 

       3.3.1. O Festival de Cinema será apresentado nos seguintes espaços: 

 

        Fachada do Palácio dos Festivais 

 

        Palco Exibição Filmes e Premiação/Palácio dos Festivais 

 

        Rua Coberta/Tapete Vermelho 

 

        Hotel Serra Azul  
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3.4. IMAGENS DO PROJETO/CONCEITO 
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3.5. FACHADA PALÁCIO DOS FESTIVAIS 
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3.6. Elementos que integram a Fachada do Palácio dos Festivais: 

       3.6.1. Pele de Vidro/Aquário 

       3.6.2. Fechamentos laterais 

       3.6.3. Fechamento superior/cobertura 

       3.6.4. Forro interno 

       3.6.5. Deck/tablado + rampa e escada 

       3.6.6. Conjunto de brises aplicada na pele de vidro 

       3.6.7. Painéis de LED 

       3.6.8.  Letreiros de LED 

       3.6.9.  Letra-Caixa Luminosa 47_ 

       3.6.10. Marquise acesso 

 

       3.6.1. Pele de Vidro/Aquário 

Construção e Instalação de estrutura tipo Pele de vidro, composta por 

esquadrias fixas metálicas em tubos retangulares metálicos. Caixilharia 

em metal acabamento em pintura automotiva na cor branco com 

acabamento brilho e vidro temperado incolor de espessura mínima 6mm, 
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dimensão dos montantes/tubos em metalon L5 x P10cm, na vertical para 

estruturar conjunto e fixar os vidros.  

                 3.6.1.1. Acesso principal 

                 Porta de Acesso ao espaço do Aquário, a ser instalada na estrutura da 

Pele de Vidro com folha dupla em vidro temperado incolor 8mm. 

Vão total aproximadamente 195cm. Duas folhas de L95 H264cm. 

Prever fechadura e trava de fechamento. 

Prever puxadores padrão segundo exigência PPCI. 

2 puxadores tubulares alumínio acabamento cor branco ou similar 

H130cm.  

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

para a implantação das esquadrias. 

Prever ajustes da modulação nas extremidades laterais da fachada, caso 

necessário. 

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

 

Fornecer projeto estrutural e responsabilidade técnica. 

 

      3.6.2. Fechamentos Laterais 

      Os fechamentos laterais são executados com estrutura interna autoportante, 

revestidos com bagum costurado na cor branca acetinado. Portas de vidro 

laterais dão acesso à parte interna do Aquário. [Ver desenhos com vãos cotados 

e escadas/rampas de acesso secundário] 

       Dimensões aproximadas dos fechamentos: L395cm H450cm. 

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

 

       3.6.3. Fechamento Superior [cobertura]  

O Fechamento superior do Aquário é feito em telha/chapa metálica, conforme 

indicação nos desenhos, em material resistente às intempéries com inclinação e 
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calha para recolhimento da água pluvial. O fechamento inicia sobre a fachada 

frontal da pele de vidro e segue com inclinação até atingir a parte inferior da 

marquise existente.  

Prever vedação e dimensionamento suficiente da calha para chuvas locais. 

 

      3.6.4. Forro interno 

      O forro interno será em estrutura de MDF, revestido em tecido bagum branco 

costurado acetinado, este forro é fixado abaixo da laje externa existente, desde 

a parede/fachada externa do Palácio até a pele de vidro a ser construída, 

nivelando o pé-direito interno como um plano único. 

       Área aproximada de 90m². 

       Altura de instalação a partir do nível do deck = 390cm [aproximadamente] 

[abaixo marquise existente]  

 

      [ conferir dimensões e fixações no local para a execução das peças ]. 

      Para qualquer necessidade de fixação na fachada, marquise, paredes do 

Palácio, faz-se necessário projeto estrutural. Qualquer instalação deverá 

ser reparada e as estruturas do Palácio dos Festivais deverão ser 

entregues como estavam na vistoria pré-montagem. 

 

      3.6.5. Deck/Tablado e Rampa e Escada de Acesso 

Novo Deck/Tablado estruturado em chapa compensado naval lisa revestido com 

carpete vermelho. Todo o novo conjunto - tablado, Rampa, Escada de Acesso 

serão revestidos com carpete vermelho. 

       3.6.5.1. O conjunto é construído sobre o deck existente, sendo necessário o 

nivelamento de altura em relação ao nível do piso do espaço interno do 

Palácio.  

3.6.5.2. O deck deverá receber reforço na parte frontal para sustentar 

fachada   Aquário/Pele de Vidro e conjunto brises + LEDs + elementos, 
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serão executados nichos para instalação dos equipamentos de luz cênica. 

Deverão ser feitos dois recortes no tablado para receber esses 

equipamentos de luz cênica. [ver desenhos] 

3.6.5.3. Onde hoje há uma rampa de acesso ao Palácio,será construída uma 

estrutura de tablado/deck, que cobrirá tudo, com este  novo projeto. [ver 

desenhos]. 

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

definir. 

 

Dimensões aproximadas: 

C20m x L5,20m H65cm.  

 

*Conferir medidas no local e inclinações da rua para a execução do 

conjunto. 

 

3.6.6. Conjunto de Brises Horizontais 

Um conjunto de brises horizontais será aplicado à frente da estrutura da pele de 

vidro. Esses brises são espécies de caixa com diferentes alturas, profundidades e 

comprimentos, serão construídos em estrutura metálica tubular interna, revestidos 

em mdf ultra espessura de 6mm, com acabamento na cor branca. Alguns recebem 

frente em acrílico branco leitoso e iluminação LED RGB interna com 

programação de cores [ ver listagem e descritivos junto aos desenhos]. 

 

3.6.7. Painéis de LED 

Dois painéis de LED fazem parte da fachada, voltados para a parte externa da rua. 

Necessário acesso à parte posterior de cada um dos painéis para manutenção. 

Sendo assim, as esquadrias da pele de vidro imediatamente atrás de cada um deles, 

devem ser esquadrias com portas de giro para acesso a eles, já que os mesmos 

estão junto ao vidro na parte externa da fachada. Internamente, painéis de 
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comunicação visual fazem um fechamento para a parte interna do Aquário. O 

acesso a esse espaço de manutenção se dá pela lateral desses painéis lonados 

impressos. [ver desenhos] 

 

Painéis de LED 

Painel 1: L300 H200cm 

Painel 2: L300 H400cm 

 

Painéis Lonados impressos 

Painel 1: L300 H200cm P60cm 

Painel 2: L300 H400cm P60cm 

 

[prever projeto estrutural para a estrutura de fixação dos painéis de LED junto 

aos montantes metálicos da Pele de Vidro] 

Não poderão ser utilizados estruturas tipo Q30, Q15 ou similares. 

Toda e qualquer estrutura deverá ser executada com o mesmo acabamento da 

estrutura metálica da Pele de vidro e incorporada a ela. 

 

3.6.8. Letreiros de LED 

Compõem a cena, painéis digitais de letreiros de LED. Estão previstos com 

modulação de L100H24cm formando conjuntos. [ver desenhos], devem ser fixados à 

estrutura da pele de vidro. 

Quantidade: 14X módulos de L100Hx 24cm 

Observação: no mercado, há dois tipos desses painéis. Indoor e Outdoor. Devem 

ser adquiridos o modelo outdoor por ficarem sujeitos às intempéries. 
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3.6.9. Letra-Caixa Luminosa 47_ 

Uma letra-caixa do número da edição do Festival faz parte da fachada, ficará junto à 

porta de acesso na frente do painel de LED maior, construída em acrílico leitoso 

vermelho em tonalidade a definir, retroiluminada com led RGB. 

Dimensões: L240 x H120 x P40cm 

Deverá ser fixa no tablado a ser construído. 

 

3.6.10. Marquise de Acesso 

[ver item 19 da listagem dos brises] 

Uma marquise retroiluminada, em estrutura metálica com revestimento em acrílico 

branco leitoso nas faces superior e inferior, marca o acesso ao Palácio. 

Iluminação interna [backlight] LED RGB com programação de cores. 

Os fechamentos frontais e laterais em mdf ultra na cor branca E 6mm. Prever 

escoamento da água da chuva e vedação. 
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3.6.11. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Planta-Baixa - Deck/Tablado 
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3.6.12. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Planta-Baixa Conjunto Pele de Vidro/Deck/Brises 
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3.6.13. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Pele de Vidro/Aquário 
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3.6.14. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Painéis de LED 
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3.6.15. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Fachada/Brises 
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3.6.16. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Fachada Completa 
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3.6.17. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Fachada _ vistas laterais 
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 3.6.18. DESENHOS PALÁCIO DOS FESTIVAIS 

Fachada _ corte transversal 
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3.6.19. LEGENDA ELEMENTOS DA FACHADA 

 

           3.6.19.1.Especificações e Dimensões 

 

01 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (870x16cm | prof.=30cm) 

 

02 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (655x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (360x12cm) 

 

03 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (280x8cm | prof.=30cm) 

 

04 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (420x8cm | prof.=30cm) 

 

05 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura (100x8cm | prof.=20cm) 

 

06 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (120x8cm | prof.=20cm) 

 

07 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (100x8cm | prof.=20cm) 

 

08 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (100x8cm | prof.=20cm) 
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09 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (200x8cm | prof.=20cm) 

 

10 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (100x8cm | prof.=20cm) 

 

11 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (150x8cm | prof.=30cm) 

 

12 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (500x8cm | prof.=30cm) 

 

13 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (205x8cm | prof.=30cm) 

 

14 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (455x8cm | prof.=30cm) 

15 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (175x16cm | prof.=20cm) 

 

16 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (455x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (360x12cm) 

 

17 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (820x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (480x12cm) 
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18 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (625x16cm | prof.=50cm) 

 

19 – MARQUISE caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 

6mm, com acabamento em pintura branca (445x16cm | prof.=100cm), retro-

iluminada em cima e embaixo com chapa de acrílico branco leitoso, sendo 

marquise para vão de entrada 

 

20 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1015x8cm | prof.=50cm) 

 

21 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (980x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (620x12cm) 

 

22 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1127x8cm | prof.=30cm) 

 

23 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1127x8cm | prof.=30cm) 

 

24 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1155x8cm | prof.=30cm) 

 

25 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1127x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (480x12cm) 
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26 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1155x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico vermelho branco leitoso na frente (360x12cm) e outra 

chapa de acrílico vermelho fixada na lateral direita (60x12cm) 

 

27 - Lettering de LED (100x24cm - 14 unidades)  

 

28 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (1155x24cm | prof.=30cm) 

 

29 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (790x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (420x12cm) 

 

30 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (2030x8cm | prof.=50cm) 

 

31 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (2030x8cm | prof.=30cm) 

 

32 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (2030x8cm | prof.=30cm) 

 

33 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (610x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (606x12cm) 

 

34 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (400x8cm | prof.=50cm) 
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35 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (400x24cm | prof.=30cm) 

 

36 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=50cm) 

 

37 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=30cm) 

 

38 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (525x16cm | prof.=30cm) 

 

39 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (605x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

 

40 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=50cm) 

 

41 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (605x8cm | prof.=30cm) 

 

42 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (605x8cm | prof.=30cm) 

 

43 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (555x8cm | prof.=30cm) 
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44 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (370x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

 

45 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (450x8cm | prof.=50cm) 

 

46 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (505x8cm | prof.=30cm) 

 

47 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (420x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (416x12cm) 

 

48 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (310x16cm | prof.=50cm) 

 

49 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (460x8cm | prof.=50cm) 

 

50 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (410x16cm | prof.=20cm), com chapa de 

acrílico vermelho fixada na lateral esquerda (140x12cm) 

 

51 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (280x8cm | prof.=30cm) 

 

52 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (280x8cm | prof.=30cm) 
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53 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (635x8cm | prof.=30cm) 

 

54 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (605x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (360x12cm) 

 

55 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (550x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (300x12cm) 

 

56 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (225x24cm | prof.=30cm) 

 

57 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (605x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente e chapa de acrílico 

vermelho fixada na lateral esquerda (685x12cm) 
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3.6.20. PALCO – PALÁCIO DOS FESTIVAIS  

            O Palco terá 2 cenas. 

            Prever montagem e desmontagem de cada cena conforme sinalizado. 

 

 

 

Cena 1: Para exibição dos filmes durante a semana 

 

Cena 2: Premiação Final 
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            3.6.20.1. Compõe a CENA 1 

          

-Avanço de Palco 

-Conjunto Painéis  

-Letreiros de LED 

-Letra-Caixa Luminosa 47_ 

-Guarda-Corpo Escada 

-Púlpitos 

 

                           Imagem conceito 
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            3.6.20.2. CENA 1 

             

Planta-Baixa 
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              3.6.20.3. Avanço de Palco 

               Ampliação de palco: Executar avanço de palco lateral (lateral 

direita do palco) para Mestres de Cerimônia, conforme dimensões 

no desenho esquemático. Dimensionar estrutura para trânsito e 

peso de pessoas e cenografia. Conferir alturas, dimensões e 

ângulos do palco no local. Este avanço será nivelado com o palco. 

Piso, frentes e laterais revestidos com carpete preto, este avanço 

permanece para a cena 2. 

 

               L 318m x P 2,36m x P1,73m x H 1,20m. 

               [ conferir altura no local] 

 

               3.6.20.4. Conjunto Painéis (3 Painéis- Cena 1) 

                            Painel central e dois painéis laterais, serão executados em mdf na 

cor branco fosco. São independentes entre si e móveis. Cada 

módulo é montado sobre um tablado/base onde são instalados 

rodízios embutidos, pois deverão ser movimentados durante a 

exibição de filmes para as laterais do palco, para que a tela 

existente seja completamente liberada. 

Cada um dos 3 módulos tem tapadeira preta fixa na parte posterior, 

para que quando deslocadas, a parte preta fique aparente, não 

interferindo assim, na luminosidade da tela durante os filmes. A 

cada break, o conjunto volta para a posição original, ilustrada nas 

imagens do projeto. 

Os painéis são formados por brises horizontais, assim como na 

fachada. Esses “brises” são fixos à tapadeira estruturada preta de 

fundo, com várias espessuras. São executados em mdf. Alguns 

brises horizontais são em acrílico branco leitoso e retroiluminados. 
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              3.6.20.5. Letreiros de LED 

Assim como na fachada, os letreiros de LED se fazem presentes 

no Palco, estão previstos com modulação de L100H24cm formando 

conjuntos. 

                           [ver desenhos] 

                           Devem ser fixados à estrutura dos painéis em mdf. 

                           Quantidade: 5X módulos de L100H24cm 

 

              3.6.20.6. Letra-Caixa Luminosa 47_ 

Uma letra-caixa do número da edição do Festival faz parte do   

conjunto, colocada no painel central, e construída em acrílico 

leitoso vermelho em tonalidade a definir, retroiluminada com led 

RGB. 

Dimensões: L90 H40 P40cm 

Deverá ser fixa no tablado que estrutura os brises do conjunto do 

meio. 
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              3.6.20.7. PAINEL CENTRAL 

 

               Vista frontal 

 

 



                      

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

 

 

3.6.20.8. PAINEIS LATERAIS 

 

Vistas frontais 

Painel esquerdo 

 

 

Painel direito 
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3.6.20.9. ELEMENTOS CENA 1 

 

3.20.9.1. Legenda 

01 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (250x16cm | prof.=30cm) 

02 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (250x8cm | prof.=50cm) 

03 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (250x8cm | prof.=30cm) 

04 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (175x8cm | prof.=30cm) 

05 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (205x8cm | prof.=50cm) 

06 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (205x8cm | prof.=30cm) 

07 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (285x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

08 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (255x8cm | prof.=50cm) 

09 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (40x8cm | prof.=30cm) 

10 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (40x8cm | prof.=30cm) 

11 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (255x8cm | prof.=50cm) 

12 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm,  com 

acabamento em pintura branca (255x8cm | prof.=30cm) 

13 - lettering de LED (100x24cm - 06 unidades)  
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14 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (550x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente  

(240x12cm) 

15 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=50cm) 

16 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (550x8cm | prof.=30cm) 

17 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (550x8cm | prof.=30cm) 

18 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (550x8cm | prof.=50cm) 

19 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (385x8cm | prof.=30cm) 

20 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (190x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, 

com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (186x12cm) 

21 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (385x8cm | prof.=50cm) 

22 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (415x8cm | prof.=30cm) 

23 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (415x8cm | prof.=50cm) 

24 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, com 

acabamento em pintura branca (335x24cm | prof.=30cm) 

 

             3.6.20.9.2. Guarda-Corpo Escada 

              Deverá ser executado guarda-corpo metálico na cor preta para a        

escada existente do lado esquerdo do palco. 
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[ conferir e adequar às medidas do local. Ver fixação no local] 

 

3.6.20.9.3. Tela para legendas 

                 “ps branco fosco – L200 x H60cm – 1X 

 

3.6.20.9.4.  Púlpitos 

02 púlpitos em acrílico vermelho, deverão ser executados sob medida em 

acrílico 8mm, conforme detalhamento. 

  Quantidade: 2X 
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3.6.20.10. CENA 2 

 

Imagem Conceito 
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 3.6.20.10.1. Compõem a Cena 2: 

-Avanço de Palco 

-Conjunto Painéis  

-Letreiros de LED 

-Letra-Caixa Luminosa 47_ 

-Guarda-Corpo Escada 

-Púlpitos 

 

Para a montagem da Cena 2, teremos como prazo de montagem, 

sábado, das 00h às 12h.  

CENA 2 

Planta-Baixa 
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            3.6.20.10.2. Avanço de Palco 

             [ permaneceu da cena 1] 

             Ampliação de palco: Executar avanço de palco lateral (lateral direita do 

palco) para Mestres de Cerimônia, conforme dimensões no desenho 

esquemático. Dimensionar estrutura para trânsito e peso de pessoas e 

cenografia. Conferir alturas, dimensões e ângulos do palco no local. Este 

avanço será nivelado com o palco. Piso, frentes e laterais revestidos em 

carpete preto. 

L 318m x P 2,36m x P1,73m x H 1,20m. 

[ conferir altura no local] 

 

             3.6.20.10.3. Conjunto Painéis 

             3 Painéis desenham a Cena 2. 

             Painel central e dois painéis laterais. 

             Todos são executados em mdf na cor branco fosco. São independentes 

entre si. Cada um dos 3 módulos tem tapadeira preta fixa na parte posterior. 

             Os painéis são formados por brises horizontais, assim como na fachada. 

Esses “brises” são fixos à tapadeira estruturada preta de fundo, com várias 

espessuras. São executados em mdf. Alguns brises horizontais são em 

acrílico branco leitoso e retroiluminados. 

             Os 3 conjuntos de painéis da cena 1 permanecem na Cena 2 e são 

complementados na altura. 

 

             3.6.20.10.4. Letreiros de LED 

             [alguns permaneceram da cena 1 + novos para Cena 2] 

Assim como na fachada, os letreiros de LED se fazem presente no    Palco. 

Estão previstos com modulação de L100H24cm formando conjuntos. 

[ver desenhos] 

Devem ser fixados à estrutura dos painéis em mdf. 
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             3.6.20.10.5. Letra-Caixa Luminosa 47_ 

             [permaneceu da cena 1] 

Uma letra-caixa do número da edição do Festival faz parte do conjunto, e 

ficará no painel central, será construída em acrílico leitoso vermelho em 

tonalidade a definir, retroiluminada com led RGB. 

Dimensões: L90 H40 P40cm 

Deverá ser fixa no tablado que estrutura os brises do conjunto do meio. 

3.6.20.10.6. PAINEL CENTRAL 

Vista frontal 
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3.6.20.10.7. PAINEL ESQUERDO 

 

Vista frontal 
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3.6.20.10.8. PAINEL DIREITO 

 

Vista frontal 
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3.6.20.10.9. ELEMENTOS CENA 2 

 

                   3.6.20.10.9.1. Legenda 

01 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(261x12cm) 

02 - Lettering de LED (100x24cm - 09 unidades) 

03 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (235x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(231x12cm) 

04 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=30cm) 

05 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x16cm | prof.=30cm) 

06 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (245x8cm | prof.=30cm) 

07 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=30cm) 

08 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (200x16cm | prof.=30cm) 

09 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (235x16cm | prof.=30cm) 

10 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=30cm) 

11 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (295x8cm | prof.=30cm) 
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12 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (245x8cm | prof.=30cm) 

13 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (295x8cm | prof.=30cm) 

14 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=30cm) 

15 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (210x8cm | prof.=30cm) 

16 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (245x8cm | prof.=30cm) 

17 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(200x12cm) 

18 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=50cm) 

19 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(261x12cm) 

20 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (215x8cm | prof.=50cm) 

21 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (80x24cm | prof.=30cm) 

22 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (65x24cm | prof.=30cm) 

23 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (225x8cm | prof.=30cm) 
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24 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (300x16cm | prof.=30cm) 

25 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x8cm | prof.=50cm) 

26 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x8cm | prof.=30cm) 

27 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (265x16cm | prof.=30cm) 

28 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1185x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapas de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(120x12cm e 240x12cm ) 

29 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (965x16cm | prof.=20cm) 

30 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (995x8cm | prof.=20cm) 

31 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (970x8cm | prof.=20cm) 

32 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (970x8cm | prof.=20cm) 

33 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (995x8cm | prof.=20cm) 

34 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1075x16cm | prof.=20cm) 

35 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1075x8cm | prof.=20cm) 

36 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1075x16cm | prof.=20cm) 
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37 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1140x8cm | prof.=20cm) 

38 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1155x8cm | prof.=20cm) 

39 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1155x16cm | prof.=20cm), com 

chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

40 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1180x16cm | prof.=20cm) 

41 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (955x8cm | prof.=20cm) 

42 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (710x8cm | prof.=20cm) 

43 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (710x8cm | prof.=20cm) 

44 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (710x8cm | prof.=20cm) 

45 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1100x8cm | prof.=20cm) 

46 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1180x8cm | prof.=20cm) 

47 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1215x8cm | prof.=20cm) 

48 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1260x16cm | prof.=20cm), com 

chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (300x12cm) 

49 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1215x8cm | prof.=20cm) 
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50 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1260x16cm | prof.=20cm), com 

chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente (110x12cm) 

51 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1170x8cm | prof.=20cm) 

52 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1015x24cm | prof.=20cm) 

53 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1170x8cm | prof.=20cm) 

54 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1260x16cm | prof.=20cm), com 

chapas de acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm e 

140x12cm) 

55 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1040x8cm | prof.=20cm) 

56 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1040x8cm | prof.=20cm) 

57 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1260x16cm | prof.=20cm), com 

chapas de acrílico branco leitoso aplicada na frente (180x12cm e 

180x12cm) 

58 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1090x8cm | prof.=20cm) 

59 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (1260x16cm | prof.=20cm), com 

chapas de acrílico branco leitoso aplicada na frente (300x12cm e 

300x12cm) 

60 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (340x16cm | prof.=20cm), retro-
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iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(336x12cm) 

61 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (450x16cm | prof.=20cm) 

62 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=20cm) 

63 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=20cm) 

64 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (340x8cm | prof.=20cm) 

65 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=20cm) 

66 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (450x16cm | prof.=20cm) 

67 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (450x8cm | prof.=20cm) 

68 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (380x16cm | prof.=20cm) 

69 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (390x8cm | prof.=20cm) 

70 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (370x8cm | prof.=20cm) 

71 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (370x16cm | prof.=20cm) 

72 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (315x16cm | prof.=20cm) 

73 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (575x8cm | prof.=20cm) 



                      

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

 

 

74 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (375x8cm | prof.=20cm) 

75 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (375x8cm | prof.=20cm) 

76 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (375x8cm | prof.=20cm) 

77 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (425x8cm | prof.=20cm) 

78 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (295x8cm | prof.=50cm) 

79 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (310x8cm | prof.=30cm) 

80 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (310x8cm | prof.=30cm) 

81 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (335x8cm | prof.=50cm) 

82 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (325x8cm | prof.=30cm) 

83 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (190x16cm | prof.=20cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(186x12cm) 

84 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (420x8cm | prof.=30cm) 

85 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (490x8cm | prof.=50cm) 

86 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (290x16cm | prof.=20cm), retro-
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iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(286x12cm) 

87 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (420x8cm | prof.=30cm) 

 

                  3.6.20.10.9.2. Guarda-Corpo Escada 

[permaneceu da cena 1] 

Deverá ser executado guarda-corpo metálico na cor preta para a escada 

existente do lado esquerdo do palco. 

 

 

 

[ conferir/adequar às medidas do local. Ver fixação no local] 

 

 



                      

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

 

 

                3.6.10.20.9.3. Púlpitos 

                       [permaneceu da cena 1] 

02 púlpitos em acrílico vermelho, [deverão ser      

executados sob medida em acrílico 8mm, conforme 

detalhamento] 

Quantidade: 2X 

 

 

OUTROS FECHAMENTOS E ACABAMENTOS 

 

                3.6.10.20.9.4. Fechamento escada lateral à esquerda 

                          Fechamento com piso, da escada lateral esquerda do palco, 

junto à saída de emergência. Executar espécie de 

"enchimento" nivelando com altura do palco existente. 

Revestir com carpete na cor do carpete existente no local. 

Prever estrutura suficiente para o peso e trânsito de 

pessoas. Este fechamento permanece para a cena 2. 
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                 3.6.10.20.9.5. Bastidor para legendas 

Bastidor em lona fosca branca para projeção das legendas 

dos filmes a ser fixada imediatamente abaixo da tela de 

exibição existente. L12m x H0,90m Quantidade: 1X. Este 

elemento é retirado para a cena 2. 

 

                 3.6.10.20.9.6. Revestimentos laterais e de fundo de palco 

Quadros em bagum preto fosco deverão revestir as 

paredes laterais de palco.  

Dimensões aproximadas de cada revestimento lateral C6m 

x H7m.  

Quantidade: 2X.  

[estes revestimentos permanecem para a Cena 2] 

[conferir medidas e recortes no local] 

 

       3.6.10.20.9.7. House Mix 

Tapadeira em bagum preto dupla-face, para fechamento de 

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

com as seguintes dimensões: 

                              L 3,20m x H 3,00m.  

                              Quantidade: 2X.  

                              Permanecem para a Cena 2. 

 

                   3.6.10.20.9.8. Tapadeiras em Bagum 

                                        Executar dois conjuntos de tapadeira [detalhamento a ser 

entregue] para a cena 1 e 2, para fechamento visual das 

portas de acesso aos camarins. 

[metragem para efeito de orçamento e licitação. O 

detalhamento correto será fornecido após a contratação]. 



                      

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

 

 

L300H350 

Quantidade: 4X 

 

3.6.10.20.9.9. Cortinas existentes do cinema 

Prever a retirada para a Cena 2. 

As mesmas deverão ser reinstaladas na desmontagem. 

 

 

3.6.21. RUA COBERTA 

 

3D entrada Tapete Vermelho 

 

 

             3.6.21.1. Elementos que compõem a Rua Coberta: 

3.6.21.1.1.Tablado/Tapete Vermelho 

3.6.21.1.2. Tablado 1 – Acesso Garibaldi 

3.6.21.1.3.Tablado 2 – Orquestra 

  3.6.21.1.4.Tablado Complementar Borges de Medeiros [noite cena 2] 
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3.6.21.1.5.Conjunto Brises Horizontais 

3.6.21.1.6.Tótens Vermelhos 

3.6.21.1.7. Kikitos 

 

                          3.6.21.1.1.Tapete/Tablado Vermelho 

 O tablado estará do primeiro ao último dia do evento, todos os 

tablados são estruturados em madeira com acabamento em carpete 

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

carpete ser grampeado nas laterais do tablado, como acabamento. 

 

                         Tablado/Tapete Vermelho 

                          10cm de altura / 150cm de largura / 100m lineares 

                          [comprimento exato será fornecido no detalhamento após 

contratação]. 

 

                          3.6.21.1.2. Tablado 1 – Acesso Garibaldi 

O tablado estará do primeiro ao último dia, o tablado será 

estruturado em madeira, forrado com carpete vermelho 3mm, com 

rampa de acesso forrada em carpete vermelho (ver desenho) 
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                          3.6.21.1.3.Tablado 2 – Orquestra 

O tablado estruturado em madeira, forrado com carpete vermelho 

3mm, 10cm de altura /  área do tablado de 10 x 8 m  

com rampa de acesso para Borges de Medeiros forrada em carpete 

vermelho 

 

                         3.6.21.1.4.Tablado Complementar Borges de Medeiros 

Este tablado complementar será colocado apenas para o dia da 

premiação, será estruturado em madeira forrado com carpete 

vermelho 3mm.  

[ instalação sexta-feira à noite ] 

10cm de altura / 150cm de largura / 20m de comprimento  

Conferir medidas e inclinações no local. 

 

                          3.6.21.1.5. Conjunto de Brises Horizontais 

                          Uma estrutura composta por montantes metálicos verticais e brises 

horizontais será instalada no tablado 1 – do Acesso pela Garibaldi. 
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Esses brises são espécies de caixa com diferentes alturas, 

profundidades e comprimentos, serão construídos em estrutura 

metálica tubular interna, revestidos em mdf ultra espessura de 6mm, 

com acabamento na cor branca. Alguns recebem frente em acrílico 

branco leitoso e iluminação LED RGB interna com programação 

de cores [ ver listagem e descritivos junto aos desenhos], essa 

estrutura/conjunto é frente e verso. 

 

                          3.6.21.1.5.1.Painel de LED 

Dois painéis de LED fazem parte desse conjunto. 

São montados um de costas para o outro, ficando um painel voltado 

para a Garibaldi e o outro voltado para a Rua Coberta/Tapete 

Vermelho 

[prever projeto estrutural para a estrutura de fixação dos 

painéis de LED junto aos montantes metálicos do Conjunto de 

Brises] 

Não poderão ser utilizados estruturas tipo Q30, Q15 ou 

similares. 

Toda e qualquer estrutura deverá ser executada com o mesmo 

acabamento da estrutura metálica dos Brises e incorporada a 

ela. 

  

                          3.6.21.1.5.2. Letreiros de LED 

                          Compõem a cena, painéis digitais de letreiros de LED. Estão 

previstos com modulação de L100H x 24cm formando conjuntos, 

devem ser fixados à estrutura dos brises. [ ver desenhos] 

Observação: no mercado, há dois tipos desses painéis. Indoor e 

Outdoor. Devem ser adquiridos o modelo outdoor por ficarem 

sujeitos às intempéries. 
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                         3.6.21.1.5.3. Letra-Caixa Luminosa 47_ 

                          Letra-caixa do número da edição do Festival faz parte da fachada, 

ficará junto à porta de acesso na frente do painel de LED maior, será 

construída em acrílico leitoso vermelho em tonalidade a definir, 

retroiluminada com led RGB. 

 

                          3.6.21.1.5.4. Conjunto de Brises Horizontais 

                          Planta-baixa do Conjunto 
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                           3.6.21.1.5.5. Conjunto de Brises Horizontais 

Vistas Frontal – LED 
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                         3.6.21.1.5.6. Conjunto de Brises Horizontais 

              Vistas Frontal – LED+ Estrutura + 47_ 
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                         3.6.21.1.5.7.Conjunto de Brises Horizontais 

                         Vistas Frontal – Completa 
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                         3.6.21.1.5.8. Conjunto de Brises Horizontais 

                         Vistas Posterior 
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                         3.6.21.1.5.9. CONJUNTO BRISES TABLADO GARIBALDI 

 

                                            3.6.21.1.5.9.1. LEGENDA ELEMENTOS 

 

01 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(535x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, com chapa de 

acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

02 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(390x8cm | prof.=50cm) 

03 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(560x8cm | prof.=30cm) 

04 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(560x8cm | prof.=30cm) 

05 - lettering de LED (100x24cm - 04 unidades)  

06 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(505x8cm | prof.=30cm) 

07 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(370x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, com chapa de 

acrílico branco leitoso aplicada na frente (240x12cm) 

08 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(450x8cm | prof.=50cm) 
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09 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(470x8cm | prof.=30cm) 

10 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(395x16cm | prof.=20cm), retro-iluminada, com chapa de 

acrílico branco leitoso aplicada na frente (391x12cm) 

11 - caixa com estrutura metálica e revestimento em 

MDF Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca 

(320x16cm | prof.=50cm) 

 

                          3.6.21.1.6. Tótens ao longo do Tapete Vermelho 

                 Tótens autoportantes em marcenaria com TV 80” embutida. Brises 

horizontais em md ultra na cor branca em diferentes espessuras, 

alturas e comprimentos. Alguns, em acrílico branco leitoso 

retroiluminado. As peças são frente e verso. 47_letra-caixa em de 

acrílico vermelho. 

   [ver desenhos direito/esquerdo]  
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Quantidade 

8 unidades ao longo da Rua Coberta - 4 lado esquerdo e 4 lado 

direito 

 

 

 

                        3.6.21.1.6.1. TOTEM DIREITO 4x 
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                         3.6.21.1.6.2. TOTEM ESQUERDO 4x  

                         

                     

 

 

                        3.6.21.1.6.3. TOTENS 

 

                                         3.6.21.1.6.3.1. LEGENDA ELEMENTOS 

 

01 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF 

Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca (120x8cm | 

prof.=10cm), retro-iluminada, com chapa de acrílico branco 

leitoso aplicada na frente (116x4cm) 

02 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF 

Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca (58x4cm | 

prof.=10cm) 

03 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF 

Ultra 6mm, com acabamento em pintura branca (58x4cm | 

prof.=10cm) 
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04 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (135x4cm | prof.=10cm) 

05 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (135x4cm | prof.=10cm) 

06 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (70x8cm | prof.=10cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico branco leitoso aplicada na frente 

(66x4cm) 

07 - número '47' em letra-caixa de acrílico (60x27cm - prof.: 8cm - 02 

unidades) 

08 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (80x8cm | prof.=10cm) 

09 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (125x8cm | prof.=10cm), retro-

iluminada, com chapa de acrílico vermelho aplicada na frente 

(121x4cm) 

10 - caixa com estrutura metálica e revestimento em MDF Ultra 6mm, 

com acabamento em pintura branca (115x4cm | prof.=10cm) 

 

3.6.21.1.7. Kikitos de Fibra 

        Kikitos existentes em fibra de vidro a serem restaurados e   instalados 

nos seus respectivos locais, para esta restauração faz-se necessária a 

visita ao depósito da Gramadotur para avaliar quais as avarias e 

necessidades de reparos nas peças. Sendo necessários reparos em 

fibra de vidro, pintura total de cada peça em pintura automotiva metálica 

dourada em tonalidade a definir. Além da instalação e retirada nos locais 

definidos. 
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3.6.21.1.7.1. 02 (duas) unidades de H 4,60m, sendo 01 (um) no Pórtico 

Entrada chegando por Porto Alegre e 01 (um) na Rótula da Av. Borges 

de Medeiros com a Av. das Hortênsias. 

3.6.21.1.7.2. 01 (uma) unidade de H 3,25m na Rua coberta em frente ao 

Palácio com fixação em base preta redonda. [ base preta redonda D2m 

deve ser executada] 

3.6.21.1.7.3. 02 (duas) unidades de H 2,60m, sendo 01 (um) na entrada 

da Rua Coberta e 01 (um) em Rótula a definir. 
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3.7. SERRA AZUL 

Secretaria dividido por estruturas em octanorm conforme layouts e imagens de 

projeto ilustrativas. 

          3.7.1. Elementos do Hotel Serra Azul 

             3.7.1.1. Totem Externo 

             3.7.1.2. Balcão Loja Festival de Cinema 

             3.7.1.3. Balcão Alimentação 

             3.7.1.4. Balcão Credenciamento 

 ]           3.7.1.5. Divisorias em Octanorm para Salas 

             3.7.1.6. Backdrops de Comunicação Visual 

             3.7.1.7.Tótens de Sinalização 

 

3.7.1.2. Balcão Loja Festival de Cinema 

3 balcões brancos em marcenaria com frente em polionda retroiluminado 

e Comunicação Visual formando um “U”. 

Dimensões: L200H100P70cm 

Quantidade: 3X 

Área de Adesivo: 3X L200H100cm 

Parte interna com prateleiras e com portas e chaves. 

 

             3.7.1.3.Balcão Alimentação 

Balcão branco em marcenaria com frente em polionda retroiluminado e 

Comunicação Visual aplicada no polionda. 

Dimensões: L200H100P70cm 

L200H100cm 

Parte interna com prateleiras e com portas e chaves. 

 

              3.7.1.4. Balcão para credenciamento 

    Balcão em mdf com frente em polionda retroiluminado.  
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    L 2,00 x H 1,00m x P 0,60m.  

    Quantidade: 5X.  

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

  Prever iluminação interna por fluorescentes e prateleiras na parte de trás 

do móvel mais comunicação visual. 

Prever adesivo de recorte duas cores. 5X L 2,00m x H 1,00m. 

 

 

 

 

 

 



                      

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

 

Para a divisão das Salas da Secretaria será utilizado o sistema de octanorm 

com os seguintes fechamentos: vidro, vidro adesivado e TS branco, 

conforme layout.  

 

3.7.1.5.1. TRAVESSAS AÉREAS EM OCTANORM PARA ILUMINAÇÃO 

Prever em todas as estruturas de Octanorm [ secretaría, salas, aquário de 

entrevistas ], travessas em octanorm superior para travamento e suporte de 

iluminação com lâmpadas tuboled. 

Quantidade: 100m lineares a serem distribuídos posteriormente no 

detalhamento. 

 

3.7.1.5.2. CARPETE 

Carpete cinza 3mm em toda a área de montagem de octanorm 

 

3.7.1.5.3. ESPAÇO TRANSFER 

Espaço junto à entrada de Acesso. 

Divisórias em Sistema Octanorm 50x220cm 

Fechamento Polionda Cristal 4mm 

5 metros lineares 

Testeira em Octanorm 5m x 0,20m 

Balcão em Octanorm L5m x H1m  

Quantidade: 2X 

 

  3.7.1.5.4. OCTORM EM VIDRO ADESIVADO 

42 metros lineares de vidro adesivado, entre esquadrias fixas e portas de 

acesso às salas [ ver layout e legenda dos fechamentos ] 

42 metros lineares de TS branco entre-salas 
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              3.7.1.5.5. ALTURA DAS BANCADAS 

              Regulagem de altura das bancadas de trabalho para 76cm 

              3.7.1.5.6.  ELÉTRICA E TOMADAS 

                 Prever elétrica e réguas para todas as salas e bancadas de trabalho 

conforme necessidades a serem sinalizadas após  

 

3.8. ENTREGA DO ESPAÇO 

       O ESPAÇO DO SERRA AZUL DEVERÁ ESTAR PRONTO 

IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 13/8 ÀS 10h. 

       3.8.1. SECRETARIA SERRA AZUL 

       PLANTA-BAIXA 
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3.9. ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO  

 

3.9.1. Totem Percurso e Espaços 

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

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

Quantidade: 10 totens.  

Incluir impressão adesivo na face frontal e instalação. 

         

3.9.2. BACKDROOPS 

 

3.9.2.1. Backdroop entrada 

Painel autoportante em impressão lonada.  

L 7,20m x H 2,20m x P 0,60m.  

Quantidade: 1X, [este backdroop envelopa um aparador e dois espelhos 

existentes. Conferir a medida exata em visita técnica ao local após a 

contratação] 

 

            3.9.2.2. BackDroop Fundo de Palco 

 Painel autoportante em impressão lonada.  

 L 4,00m x H 2,20m x P0,40m.  

 Quantidade: 1X  
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           3.9.2.3. BackDroop Lateral de Palco 

Painel autoportante em impressão lonada.  

L 2.00m x H 2,20m x P0,40m.  

Quantidade: 1X [medida a conferir após visita técnica no local] 

 

3.9.2.4. BackDroop Sala de Debates 

Painel autoportante em impressão lonada.  

L 8,50m x H 2,20m x P0,40m.  

Quantidade: 1X [medida a conferir após visita técnica no local] 

 

3.9.2.5. BackDroop Espaço Entrevistas 

Painel autoportante em impressão lonada em U 

L 6,00m x H 2,20m x P0,40m.  

Quantidade: 1X  

L 2,00m x H 2,20m x P0,40m.  

Quantidade: 2X  

 

3.9.2.6. BackDroop Lounge 

Painel autoportante em impressão lonada.  

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

Quantidade: 1X  

 

          3.9.2.7.BackDroop Loja 

Painel autoportante em impressão lonada.  

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

Quantidade: 1X  
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           3.9.2.8. BackDroop Extra 

Painel autoportante em impressão lonada.  

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

Quantidade: 1X  

 

           3.9.2.9. Sinalização Acessos Serra Azul 

           ps + impressão adesivo  

2X 40x190cm 

1X 44x300cm 

A serem aplicados em estrutura/superfície existente do prédio. 

Conferir medidas no local 

 

3.9.2.10. Banners de sinalização para espaços diversos 

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

Quantidade: 04 banners  

Dimensões: 1,65m x 1,60m 

 

3.9.2.11.  Impressão Adesivos para Sinalização Diversa 

6X 20x30cm – impressão adesivada 

 

3.9.2.12. OUTROS 

Totem TEATRO ELIZABETH ROSENFELD 

Dois totens autoportantes – um interno, outro externo. 

Totens tem o mesmo desenho do totem direito da Rua Coberta, porém sem a 

TV. No lugar da TV, impressão digital em adesivo fosco. 

Área Adesivo: L125H220cm | Quantidade: 2X 
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3.9.2.13. Placas em PVC expandido para Borges de Medeiros 

Quantidade: 55 placas em pvc expandido E10mm 

Com impressão UV dupla-face  

Instalação: postes ao longo da Borges de Medeiros. 

Dimensões:  0,65m x 2,00m.  

Impressão, acabamento, instalação e manutenção. 

 

3.9.2.14. CAPA PARA GRADIS METÁLICOS 

Para Rua Coberta, Borges e Garibaldi 

Lycra impressa com acabamento em ilhós a definir. 

L180 H240cm  

| Quantidade: 150X 

 

3.9.2.15. PLACA P/ SINALIZAÇÃO “Estamos em Montagem” 

“ps + impressão adesivo para instalação nos gradis da montagem. 
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30x40cm | Quantidade: 4X 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Faz-se necessário um cronograma de produção e montagem, que será feito a 

partir das definições de prazo da Gramadotur e da empresa licitada contratada. 

 

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: 

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

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

5.3. 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; 

5.4. Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos deverão 

ser aferidas no local. 

5.5. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais necessários à 

execução do serviço; 

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 
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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. O responsável pelas instalações 

elétricas será posteriormente indicado pela Gramadotur;  

5.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais e remuneração dos 

profissionais contratados, bem como todas as obrigações da execução contratual, 

incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, 

seguros e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 

obrigações pertinentes à execução dos serviços, sendo inclusive vedada 

denunciação a lide e chamamento ao processo, e possuir responsável técnico pela 

EXECUÇÃO com fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 

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

tributários exigidos. 

5.10. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a 

concordância e a aprovação do fiscal do contrato, durante sua execução. 

5.11. A execução do serviço deverá seguir as indicações e procedimentos 

recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

5.12.A empresa vencedora do certame deve se responsabilizar pela aprovação dos 

equipamentos, assim como ligação e funcionamento. 

5.13. 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;  



                      

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

 

 

5.14. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 30 de 

agosto de 2019. 

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

término do evento. 

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

estipulado, devidamente acondicionados para armazenagem em local a ser indicado 

pela Gramadotur. 

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

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

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

denunciação à lide da Autarquia; 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por quaisquer 

imperfeições quanto ao desempenho para à execução da obra, devendo refazer, 

sem custos para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o 

Memorial Descritivo. 

6.2. O serviço compreenderá o período de realização da 47ª edição do Festival de 

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

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

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

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

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci 

Silveira           

 

 


