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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2019 

ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa habilitada para aquisição, locação, montagem, 

desmontagem, iluminação e manutenção do Projeto de Cenografia do 11° Festival de 

Cultura e Gastronomia de Gramado, que se realizará no período de 05 a 23 de 

setembro de 2019, na Cidade de Gramado/RS. 

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

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

cenários entre outros, dentro do projeto que foi definido pela Direção Artística do 

Evento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

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

principais Eventos da Cidade de Gramado, entre eles o Festival de Cultura e 

Gastronomia. Estes Eventos fomentam o Turismo durante o período em que 

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

se necessária contratação de empresa especializada para a execução do projeto de 

Decoração Urbana para o 11° Festival de Cultura e Gastronomia da Cidade de 

Gramado. 

2.2. O Festival de 2019 é uma ligação entre culturas de Brasil e Chile. A cenografia 

busca referência no país convidado que une uma arquitetura moderna com uma 

paisagem diversificada que tem montanhas com neve, vulcões, floresta com enormes 

árvores e desertos, além de uma combinação cultural de elementos coloniais 

espanhóis e indígenas. 

2.3. As cores estão baseadas na Bandeira do Chile e Brasil, o branco traz o moderno 

e contemporâneo da arquitetura e o colorido fica nos detalhes com o uso de estampas 

chilenas que são inspiradas na arte andina.  
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Rua Pedro Benetti: O toldo, os stands, os pórticos de entrada, mesas, cadeiras, 

palco e demais elementos que compõem a cenografia serão colocados diretamente 

no piso da rua, a circulação dos visitantes ocorrerá pela frente dos stands, entre as 

mesas e cadeiras. A disposição dos stands de forma desencontrada proporciona uma 

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

 

3.2. Projeto 3D anexo, n˚ 01,02, 03, 05, 06. Projeto elétrico anexo, n˚ 119. Projeto 

hidráulico anexo, n˚ 120. 

3.2.1. Cobertura Pedro Benetti 

3.2.1.1. Unidade 01: Cobertura em estrutura metálica com lona cristal transparente, 

formato abóbada, para cobrir toda a extensão da Avenida. Especificações: 

Comprimento: 95 metros; Largura: 15 metros; Altura: Altura dos pilares nas 

extremidades da estrutura pede-se 3,30 metros no mínimo. 

3.2.1.2. Unidade 02: Cobertura em estrutura metálica com lona cristal transparente, 

formato abóbada, para cobrir um pedaço da calçada, frente a localização dos stands 

“Caixa e Bebidas” para formação da fila de atendimento. Especificações: 

Comprimento: 10 metros; Largura: 5 metros; Altura: Altura dos pilares nas 

extremidades da estrutura pede-se 3,30 metros no mínimo.  
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3.2.2. Stand: São os espaços destinado aos restaurantes, venda de bebidas e 

bilheteria, no total de trinta e cinco unidades, sendo elas: 

3.2.2.1. Uma bilheteria; 

3.2.2.2. Uma venda de bebidas não alcoólicas; 

3.2.2.3. Doze para bebidas alcóolicas (vinho e cerveja); 

3.2.2.4. Vinte e uma para restaurantes. 

3.2.2.5. Observação: A estrutura e medida dos stands é a mesma para todos 

 

3.2.2.6. Detalhamento da construção dos stands 

3.2.2.6.1. Deverá ser construído em estrutura de madeira, vigas de 0,10m x 0,10m, 

paredes e teto em MDF, piso em tablado de compensado de 20mm, portas em 

madeira com dobradiças, maçaneta e chave. 

3.2.2.6.2. O acabamento externo e interno das paredes, vigas, portas, e teto deverá 

ser em lixa e tinta própria para madeira na cor branca acetinado, dando três demãos 

de tinta com lixamento entre as demãos para que fique uma pintura lisa e parelha, 

obtendo total cobertura. 

3.2.2.6.3. A parede interna de frente para o balcão de atendimento deverá ser 

adesivada com arte fornecida pelo contratante, nas cores branco, vermelho e azul, 

colocado nesta sequência e assim sucessivamente, do primeiro ao último stand. 
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3.2.2.6.4. A parte inferior externa na frente do stand deverá ser adesivada com 

estampa conforme projeto. 

3.2.2.6.5. O balcão de atendimento deverá ser em MDF, bem como a decoração das 

laterais, teto, parte externa do stand, placa externa de identificação e prateleira 

interna. Todos esses elementos terão acabamento de polistein, nas cores castanheira 

e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três demãos. 

3.2.2.6.6. Os acabamentos laterais dos stands, devido a disposição desencontrada, 

serão diferentes, classificamos aqui como stand 01, stand 02, stand 03 e stand 04. 

3.2.2.6.7. Os stands estão identificados com esta legenda na planta de aplicação o 

que proporciona um maior entendimento para sua colocação.  

3.2.2.6.8. Projeto elétrico anexo, n˚ 121. Projeto hidráulico anexo, n˚ 122. 

3.2.2.7. Modelo Stand 01: São onze unidades deste modelo. Os stands modelo 01 

terão as laterais inferiores externas adesivadas com imagens de comidas fornecidas 

pelo contratante, as laterais superiores partindo da altura do balcão tem elemento 

decorativo em MDF feito em recorte eletrônico, conforme desenho técnico, com 

acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, na 

proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três demãos. Projeto 3D anexo, n˚ 

18. Projeto construtivo anexo, n˚ 19. 

3.2.2.8. Modelo Stand 02: São oito unidades deste modelo. Os stands modelo 02 

terão uma lateral inferior externa adesivada com imagem de comida fornecida pelo 

contratante, a mesma lateral na parte superior partindo da altura do balcão terá 

elemento decorativo em MDF feito em recorte eletrônico, conforme desenho técnico, 

com acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, 

na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três demãos, a outra lateral será 

fechada em MDF liso com acabamento em lixa e tinta própria para madeira na cor 

branca acetinado, dando três demãos de tinta com lixamento entre as demãos para 

que fique uma pintura lisa e parelha, obtendo total cobertura. Serão quarto modelos 

com a árvore ao lado esquerdo e parede lisa ao lado direito e quatro modelos com a 

árvore ao lado direito e a parede lisa ao lado esquerdo, conforme planta de aplicação. 
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Projeto 3D anexo, n˚ 20. Projeto construtivo anexo, n˚ 21. Planta de aplicação anexa, 

n˚ 48a. 

3.2.2.9. Modelo Stand 03: São quatorze unidades ou sete conjuntos deste modelo. 

São dois estandes unidos por uma só parede ao meio, que é composta de 

quadriculados de madeira com acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores 

castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três 

demãos, aplicada na parte superior do stand, na parte inferior, chapa de MDF com 

acabamento em lixa e tinta própria para madeira na cor branca acetinado, dando três 

demãos de tinta com lixamento entre as demãos para que fique uma pintura lisa e 

parelha, obtendo total cobertura, as outras duas laterais em chapa de MDF com 

acabamento em lixa e tinta própria para madeira na cor branca acetinado, dando três 

demãos de tinta com lixamento entre as demãos para que fique uma pintura lisa e 

parelha, obtendo total cobertura. Aplicar sete conjuntos desses entre os stands 01 

conforme planta de aplicação. Projeto 3D anexo, n˚ 22, 23 e 24. Projeto construtivo 

anexo, n˚ 25. Planta de aplicação anexa, n˚ 48b. 

3.2.2.10. Modelo Stand 04: São duas unidades deste modelo. Os stands modelo 04, 

terão as costas em lona impressa, com arte fornecida pelo contratante, um conterá as 

informações da agenda cultural e o outro o mapa de localização, que deverá ser 

grampeado no stand e levar acabamento em moldura de madeira com pintura em 

polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, 

se necessário três demãos, a porta dos fundos será deslocada para lateral, sendo um 

stand com a porta na lateral esquerda e o outro com a porta na lateral direita, conforme 

projeto construtivo e planta de aplicação. Projeto 3D anexo, n˚ 26, 27, 28 e 29. Projeto 

construtivo anexo, n˚ 30. Planta de aplicação anexa, n˚ 48c. 

3.2.2.11. Pia: Na parede lateral externa do stand instalar uma pia, feita com barril e 

panela de alumínio antiga, colocar uma torneira de inox alta e na parede sobre a pia 

aplicar um espelho retangular com moldura em madeira de demolição e sobre o 

espelho aplicar uma luminária tartaruga, conforme item 3.1.3.5. Projeto 3D anexo, n˚ 

37. Projeto construtivo anexo, n˚ 38. Referências anexas, n˚ 39 e 40. 
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3.2.2.12. Área de serviço: Espaço destinado a colocação dos botijões de gás, pia e 

lixo, compartilhados a cada três stands. Fica nas costas dos stands, virado para a 

calçada, aplicar na meia parede que esconde os botijões e pia uma floreira retangular 

contendo doze unidades de temperos com altura mínima de 30cm em cada floreira, 

especificamente salsa e cebolinha, sempre voltado para o lado da calçada. Projeto 3D 

anexo, n˚ 41, 42, 43 e 44. Projeto construtivo anexo, n˚ 45. Planta de aplicação anexa, 

n˚ 48 abc. 

 

3.2.2.13. Luminária Fouet – 84 unidades: Duas luminárias para cada stand e 

quatorze para cozinha experimental, composta de um fouet de inox, com cabo de inox 

de 45 cm, construída com bocal preto, fio transparente e lâmpada LED decorativa. 

Somando um total de oitenta e quatro unidades. Projeto 3D anexo, n˚ 35. Referência 

anexa, n˚ 36. 

3.2.2.14. Pingente canecas- 864 unidades: São ao total oitocentas e sessenta e 

quatro unidades, sendo elas de cores diferente, ou seja, duzentas e dezesseis da 

cada cor, respectivamente amarelo, vermelho, azul e verde, serão em cada pingente, 

vinte e quatro canecas plásticas de cor lisa, especificamente seis amarelas, seis 

vermelhas, seis azuis e seis verdes, penduradas por fio de nylon em diversas alturas. 

Aplicadas vinte e quatro em cada stand e vinte e quatro na recepção da cozinha 
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experimental. Segue desenho ilustrativo. Projeto 3D anexo, n˚ 32. Referência anexa, 

n˚ 33. 

3.2.2.15. Luminária Tartaruga - 118 unidades: Serão colocadas dentro e fora dos 

stand e cozinha experimental, no total de cento e dezoito unidades. Sendo três 

unidades por stand, duas internas, uma externa no fundos e treze para a cozinha 

experimental. Projeto 3D anexo, n˚ 34. 

3.2.2.16. Placa identificação Stand: São trinta e cinco unidades. Placa feita em MDF 

com recorte eletrônico, acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores 

castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três 

demãos, com aplicação de adesivo com logo dos restaurantes, fornecido pelo 

contratante. Formato imitando uma tábua de carne de madeira. Projeto construtivo 

anexo, n˚ 31. 

3.2.2.17. Iluminação com lâmpada decorativa: Total de duzentas e vinte e quatro 

unidades. Lâmpadas de LED decorativas ou lâmpadas de filamento, de diversas 

formas, no mínimo seis padrões diferentes, na cor warm ou branco quente, 

penduradas direto do toldo por cabo branco preso a bocal branco. 

3.2.2.18. Reservatório de água com grade para segurar o toldo: Serão vinte e duas 

unidades. Todas as unidades deverão ser revestidas de lona impressa com arte 

fornecida, conforme desenho ilustrativo e aplicada chapa de MDF com acabamento 

em lixa e pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 

1x1, com duas demãos, se necessário três demãos, simulando um tampo de mesa, 

em quatorze unidades deverá ser aplicado ao redor banco em madeira com 

acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, na 

proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três demãos, conforme desenho 

construtivo anexo e planta de aplicação. Projeto 3D anexo, n˚ 17. Planta de aplicação 

anexa, n˚ 48 abc. 

3.2.3. Pórticos  
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3.2.3.1. Pórtico de acesso pela rua São Pedro: É uma unidade com recortes em 

MDF tratado ou MDF ultra de uso especial externo, resistente a intempéries, em 

formato de galhos conforme projeto abaixo. É uma composição de três tamanhos 

diferentes do mesmo recorte que deverão ser encaixados e arranjados de forma que 

cubra todo o beiral do toldo, tendo sua sustentação no galho maior e apoio na própria 

estrutura do toldo. Deverão ser entrelaçados e fixados uns aos outros por arruela e 

porca em formato de borboleta, que deverão ficar aparentes. Segue projeto 

construtivo. A formação visual deverá obedecer exatamente a que se encontra no 

desenho. O acabamento externo e interno deverá ser em lixa e tinta própria para 

madeira na cor branca acetinado, dando três demãos de tinta com lixamento entre as 

demãos para que fique uma pintura lisa e parelha, obtendo total cobertura, em frente 

a esta estrutura de pórtico, deverá ser instalado um conjunto de três pirâmides em 

recorte em MDF tratado ou MDF de uso especial externo, resistente a intempéries, 

em três tamanhos distintos e sobrepostas umas às outras. Segue projeto construtivo. 

A formação visual deverá obedecer exatamente ao que se encontra no desenho. 

O acabamento externo e interno deverá ser em lixa e tinta própria para madeira na 

cor branca acetinado, dando três demãos de tinta com lixamento entre as demãos 

para que fique uma pintura lisa e parelha, obtendo total cobertura. 
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3.2.3.1.1. Na lateral esquerda deverá ser construído e instalado um jardim com 

contenção de tijolos de demolição, contendo vasos com plantas naturais, pimenta 

vermelha e amarela e seis cactos da espécie candelabro e/ou mandacaru, sendo um 

na altura de 1,30m, dois de 1,00m, e três de entre 0,60m a 0,30m respectivamente e, 

para cobrir totalmente o fundo do canteiro até a altura dos vasos colocar casca de 

árvore. 

3.2.3.1.2. Na lateral direita, deverão ser adquiridos e instalados seis barris de 

carvalho originais e antigos, cincos deles na posição deitados, nos quais deverá ser 

apoiado um quadro contendo a identidade do evento, que deverá ser executado em 

PS adesivado e moldura em madeira de demolição, a frente destes deverá ser 

adquirido e instalado um vaso no formato de meio barril, todo preenchido por pimentas 

vermelhas naturais e adquirido, além de ser instalado, uma placa em madeira de 

demolição que deverá ser adesivada com um mapa contendo a distância daquele 

ponto até o Chile, com a seta apontando em direção ao País convidado, presa em um 

galho de árvore no formato forquilha, ao lado do primeiro pé do pórtico, instalar o sexto 

barril na posição em pé, onde deverá ser adquirido e instalado uma decoração 

temática contendo um bule em alumínio com no mínimo 40cm de altura e alça de 

madeira, duas panelas em alumínio de tamanhos diferentes colocadas uma sobre a 

outra. Todos devem conter temperos, respectivamente manjericão em duas cores, 

sendo roxo e verde, sálvia, hortelã e pimenta vermelha, todos os temperos devem 

aparecer no mínimo 30cm acima dos recipientes. Projeto 3D anexo, n˚ 01, 02, 03. 

Projeto construtivo anexo, n˚ 04, 05, 06, 07 08, 09, 10, 11, 12,13,14,15,16. 

3.2.3.2. Pórtico de acesso pela rua Borges de Medeiros: É uma unidade, mesma 

descrição do item 3.1.10.1 Pórtico de acesso pela rua São Pedro, somente inverter os 

lados, o canteiro deve ficar para o lado da Padaria São Pedro. Projeto 3D anexo, n˚ 

01, 02, 03. Projeto construtivo anexo, n˚ 04, 05, 06, 07 08, 09, 10, 11, 12,13,14,15,16. 

3.2.3.3. Iluminação pórticos: Adquirir e instalar quatro holofotes slim LED 50w branco 

quente e quatro holofotes LED 100w RGB, para regular na cor amarelo e vermelho 

em direção às árvores brancas. Projeto elétrico anexo, n˚ 126 e 127. 
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3.2.4. Frente Cozinha Experimental  

 

3.2.4.1. Equipamentos para Lounge em frente a Cozinha Experimental: Segue 

mapa de aplicação e detalhamento, após a obra do piso, adquirir e instalar seis bancos 

de cimento e quatro luminárias pretas de ferro, mesmo padrão da já existente na 

praça, que deverão permanecer também, após o evento. Projeto 3D anexo, n˚ 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Planta de aplicação anexa, n˚85. 

3.2.4.2. Equipamentos a serem colocados sob cobertura Cozinha 

Experimental:  

3.2.4.2.1. Instalar sob este toldo 10 luminárias fouet; 

3.2.4.2.2. Em frente a esta estrutura do toldo, lado esquerdo, apoiado na estrutura da 

cobertura, deverá ser instalado um barril de carvalho original e antigo, no qual deverá 

ser apoiado placa feita em MDF com recorte eletrônico, acabamento em lixa e pintura 

em polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas 

demãos, se necessário três demãos, com aplicação de adesivo identificando o espaço 

"Cozinha Experimental", fornecido pelo contratante, no formato imitando uma tábua 

de carne de madeira, a frente destes deverá ser adquirido e instalado um vaso no 

formato de meio barril, todo preenchido por pimentas vermelhas naturais, além de ser 

instalado uma placa em madeira de demolição que deverá ser adesivada com um 
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mapa contendo a distância daquele ponto até o Chile, com a seta apontando em 

direção ao País convidado, presa em um galho de árvore no formato forquilha. 

3.2.4.2.3. Do outro lado, um quadro contendo a identidade do evento, que deverá ser 

executado em PS adesivado e moldura em madeira de demolição, apoiado 

diretamente no chão, nas laterais da porta de vidro, entrada principal da cozinha 

experimental, colocar dois barris na posição em pé, com uma decoração temática 

contendo um bule em alumínio com no mínimo 40cm de altura e alça de madeira, 

duas panelas em alumínio de tamanhos diferentes colocadas uma sobre a outra, todos 

devem conter temperos, respectivamente manjericão em duas cores, sendo roxo e 

verde, sálvia, hortelã e pimenta vermelha, todos os temperos devem aparecer no 

mínimo 30cm acima dos recipientes. 

3.2.4.3. Detalhamento da Cozinha Experimental 

3.2.4.3.1. Espaço destinado a cozinha, onde ficamos professores que ministraram a 

s oficinas destinadas ao público em geral, deverá ser adquirido ser adquirido, 

reformado e adaptado um container de quarenta pés, aproximadamente 12m de 

comprimento, realizando pintura interna branca e externa em laranja, nele deverá ser 

instalados vidros fixos, espaço para botijão de gás com acesso pelo exterior, divisória 

interna para formação de uma dispensa, onde deve ser instalada uma porta par rua e 

outra para o interior com dobradiças, maçantes e chaves, uma das laterais de 12m 

deverá ter abertura com porta comporta sistema garagem com dobradiça e com 

amortecimento na parte de cima, de forma que funcionará como um toldo, a parte de 

baixo deverá encaixar no piso do Salão da Cozinha Experimental, o travamento das 

portas quando fechadas deve ser interno, a saída e entrada deverão acontecer pela 

porta ad dispensa. Sobre o chão do container deverá ser instalado piso vinílico padrão, 

imitando madeira e teto forrado me MDF pintado de branco, mesmo padrão das 

paredes. Nas paredes instalar trabalho de madeira conforme projeto, mesmo trabalho 

instalado em frente ao balcão de produção, este balcão deverá ser produzido em MDF 

com acabamento em melamina branca, com tampo de pedra preto, deverá conter pia 

de inox, um cooktop de cinco bocas, prateleiras internas voltadas para dentro do 

container, na frente trabalho em madeira. 
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3.2.4.3.2. Salão de aula e recepção da cozinha experimental, deveram ser 

adquiridos, e construídos em estrutura de madeira, vigas de 0,10m x 0,10m, paredes 

em vidro e MDF, teto em MDF, piso em tablado de compensado de 20mm de 

espessura, portas em vidro com dobradiças, maçaneta e chave. 

3.2.4.3.3. O acabamento externo e interno dos elementos de madeira e MDF deverão 

ser de polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas 

demãos, se necessário três demãos. 

3.2.4.3.4. As paredes das laterais serão intercaladas entre as vigas, um vidro 

transparente liso e uma chapa lisa de MDF para parte interna e um trabalho de 

madeira quadriculada para parte externa e assim sucessivamente. Na frente para rua 

Borges de Medeiros, deverá ocorrer o mesmo trabalho sendo um dos espaços 

preenchidos com a parte interna em vidro e a externa em trabalho de madeira 

quadriculada. Conforme projeto construtivo e imagem 3D. 

3.2.4.3.5. Internamente as paredes lisas de MDF terão aplicação de nichos em MDF 

com espaço para identificação dos patrocinadores. Também conforme projeto 

construtivo e imagem 3D. 

3.2.4.3.6. Esta estrutura deverá ter a lateral oposta a Av. Borges de Medeiros 

encostada em um container de 12m, onde será montada a cozinha experimental. 

Encostar a primeira viga na lateral direita do container e a segunda 10m depois em 

direção a lateral esquerda. Sobram 2m de container onde na parte interna dele será 

montada uma dispensa e na parte externa segue estrutura de madeira, onde será 

montada uma recepção, horta e pia de apoio para a cozinha experimental. Segue 

projeto construtivo e imagem 3D. 

3.2.4.3.7. Para a recepção deverão ser adquiridos, construídos e instalados cinco 

bancos com estrutura em madeira que deverá ser forrado com lona estampada, 

imagem fornecida e assento em MDF com acabamento em polistein, nas cores 

castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três 

demãos. Entre os bancos colocar dois barris, servindo de mesa de centro.  
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3.2.4.3.8. Deverá ser adquirido e instalado para ambientação deste espaço um abajur 

tripé, com cúpula de tecido, todo na cor preto, conforme referência. Aplicar para 

iluminar quatro luminárias fouet e decorar com as canecas pendentes.  

3.2.4.3.9. Na parede do container que fica para fora do salão de aula, ao lado da porta 

de vidro da entrada, aplicar quadro com programação da cozinha experimental, 

imagem fornecida para impressão, que deverá ser construído em PS adesivado e 

moldura em madeira de demolição. Segue projeto construtivo.  

3.2.4.3.10. Distribuir nas laterais externas, junto às paredes de MDF  

3.2.4.3.11. Quatro Cactus Mandacaru e/ou Candelabro com no mínimo 1,50 de 

altura, colocados em vasos de polietileno na cor cinza imitando concreto, formato oval 

com mínimo de 0,60m de altura. 

3.2.4.3.12. Projeto 3D anexo, n° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74,75,76 - Projeto construtivo anexo, n˚ 82, 83, 

84,. Referências anexas, n˚ 77 e 78. Planta de aplicação anexa, n˚ 85. 

3.2.4.4. Equipamentos e acessórios para a cozinha experimental, que deverão ser 

instalados, como: 

3.2.4.4.1. Dois televisores de quarenta e duas polegadas instalados na parede de 

trás do container no canto superior, sem fios aparentes; 

3.2.4.4.2. Um quadro contendo a identidade do evento, que deverá ser executado 

em PS adesivado e moldura em madeira de demolição; 

3.2.4.4.3. Um aparelho split inverter de 30.000 btus;  

3.2.4.4.4. Os pontos de iluminação seguem na planta elétrica. Projeto elétrico 

anexo, n˚ 123. Projeto hidráulico anexo, n˚ 124. 

3.3. Lounge Praça Major Nicoletti (Espaço do Ócio Criativo): Deverá ser 

adquirido e instalado na Praça Major Nicolletti, entre as duas pérgolas, direto sobre a 

grama, respeitando todas as instalações existentes como a placa, luminária e 

arbustos, seis chaise produzidas em MDF tratado ou MDF ultra de uso especial 

externo, resistente a intempéries, com acabamento em lixa e pintura em polistein, nas 

cores castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário 

três demãos, tendo colada por toda a extensão da parte superior grama sintética e 
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aplicado identidade visual do evento nas costas, feito em PS adesivado e fixado com 

fita dupla face 3M, para uso externo. 

 

3.3.1. Adquirir e instalar três redes de tecido nas cores vermelho, amarelo e branco, 

todas lisas, sem estampas ou listras, com acabamento em madeira, fixadas em pilares 

de madeira redonda que deverão ser adquiridas e instaladas no gramado com 

estrutura que suporte o peso de um casal sentado na rede, aproximadamente 200kg. 

3.3.2. Adquirir e instalar na lateral esquerda a frente do arbusto existente, uma placa 

feita em MDF com recorte eletrônico, com suporte tipo cavalete, e acabamento em 

lixa com pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 1x1, 

com duas demãos, se necessário três demãos, com aplicação de adesivo 

identificando o espaço, arte fornecida pelo contratante, no formato imitando uma 

tábua de carne de madeira.  

3.3.3. Na lateral direita, encostado na coluna da pérgola, adquirir e instalar um quadro 

feio em PS adesivado com moldura em madeira de demolição contendo a 

programação cultural do evento, arte fornecida pelo contratante. 

3.3.4. Projeto 3D anexo, 86, 87, 88, 89, 90, 91Projeto construtivo anexo, n˚ 92, 93, 

95, 96, 98 Referências anexas, n˚ 94, 97. Projeto elétrico anexo, n˚ 125. 
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3.4. Iluminação 

3.4.1. Serão em número de quarenta e quatro unidades para o Espaço “Ócio Criativo”. 

Iluminação com lâmpada decorativa. 

3.4.2. Lâmpadas de LED decorativas ou lâmpadas de filamento, de diversas formas, 

no mínimo seis padrões diferentes, na cor warm ou branco quente, penduradas abaixo 

dos sombrites, conferir altura no local. 

3.5. Rótula Avenida das Hortênsias com Borges de Medeiros: Instalação artística 

que deverá ser construída e instalada na rótula da Avenida Borges de Medeiros com 

a Avenida das Hortênsias, no último andar da rótula já existente, a instalação feita 

com uma estrutura de caixa em metal, ao qual deverá ser fechada por cortina de tecido 

branco cru capaz de projetar sombra de dentro para fora, sendo aplicado nas duas 

laterais externas, frente Av. Borges de Medeiros talheres gigantes feitos com recorte 

eletrônico em MDF ou material similar resistente as intempéries com em acabamento 

em lixa e pintura em polistein, nas cores castanheira e transparente, na proporção 

1x1, com duas demãos, se necessário três demãos.   

 

3.5.1. Nas laterais externas frente Av. da Hortênsias aplicar uma placa feita em MDF 

com recorte eletrônico, e acabamento em lixa e pintura em polistein, nas cores 

castanheira e transparente, na proporção 1x1, com duas demãos, se necessário três 
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demãos, com aplicação de adesivo identificando o evento, arte fornecida pelo 

contratante no formato imitando uma tábua de corte de carne de madeira. Projeto 3D 

anexo, n˚ 99, 100, 101. Projeto construtivo anexo, n˚103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110. Referência anexa, n˚ 102. 

3.5.2. Iluminação da rótula Av. Das Hortênsias: A iluminação nesta instalação é muito 

importante pois é ela que será responsável pelo efeito noturno deste elemento. Será 

necessário que sejam realizados testes para que se chegue ao efeito desejado, 

medindo quantidade de luz e intensidade. Portanto é preciso que a empresa esteja 

apta e preparada para fazer as adequações de elementos de iluminação necessários, 

até que se chegue a um resultado final satisfatório, as placas com identificação do 

evento deverão ser iluminadas pela frente, mas não poderá apagar o efeito das outras 

laterais que contém os talheres aos quais deverão ser iluminadas por dentro para 

causar o efeito sombra, conforme referencia em anexo. 

3.5.3. Plantas ornamentais: Dá-se três opções, Palmeira Rafis, Palmeira Bambu, 

Areca Bambu com no mínimo doze galhos e 1,50 cm de altura colocadas em vasos 

de polietileno na cor cinza imitando concreto, formato oval com mínimo de 0,60m de 

altura, lança de São Jorge, com no mínimo 1,00m de altura e doze lanças por vaso, 

colocadas em vasos de polietileno na cor cinza imitando concreto, formato oval com 

mínimo de 0,60m de altura, quatro Cactos Mandacaru e/ou Candelabro com no 

mínimo 1,50 de altura, colocados em vasos de polietileno na cor cinza imitando 

concreto, formato oval com mínimo de 0,60m de altura, aplicados na cozinha 

experimental. Referências anexas, n˚ 111, 112, 113, 114, 115. 

3.5.4. Forração dos pilares: Deverá ser coberto por tecido impresso, no sentido do 

comprimento, com fita dupla face 3M, que deverá ser aplicada em uma das laterais 

do gride em todo o comprimento e colado um lado do tecido, que deverá contornar o 

pilar até ultrapassar o início que está colado, usar nova fita dupla face 3M, que deverá 

ser passada por todo o comprimento do pilar e colado o outro lado do tecido. Os 

tecidos já deverão vir impressos e cortados na medida exata da aplicação: uma 

medida e mais um quarto da largura do pilar e cumprimento exato, para não haver 

dobras ou rugas, todos os pilares de todos os toldos deverão ser cobertos, tanto os 
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instalados na Pedro Benetti e os da Cozinha experimental, inclusive do palco se 

houver o uso de grides, mesmo que não tenha sido fornecido pelo contratado. 

Portanto é necessário que a empresa esteja ciente que se houver necessidade deverá 

forrar a estrutura do palco também. Referência anexa, n˚ 118. 

3.5.5. Sinalização: Um totem composto de três quadros executados em madeira, 

com moldura de demolição e impressão em PS adesivado, fixados a uma base de 

ferro autoportante a qual permitirá que o público interaja girando com a mão para 

achar a informação que procura. Cada lado conterá respectivamente, Programação 

Cultural, Programação da Cozinha Experimental e Mapa do Evento, imagem fornecida 

pelo contratante. Projeto construtivo e imagem 3D anexa. Projeto construtivo anexo, 

n˚ 46, 47. 

3.6. OBSERVAÇÕES 

3.6.1. Ler atentamente todas as páginas destes projetos, ela contém informações 

importantes para o entendimento total do projeto; 

3.6.2. Para a perfeita execução deste projeto é necessária atenção aos detalhes; 

3.6.3. Toda solução técnica construtiva deverá ser dada pelo contratado, tento que 

obrigatoriamente atender ao projeto e as normas de segurança estruturais para 

sustentação e estabilidade dos elementos instalados, considerando a ação das 

intempéries; 

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

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

fiscal do contrato; 

3.6.5. Todas as madeiras deverão ter acabamento em Polistein castanheira diluído 

em 1 pra 1 de polistein transparente; 

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

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

aprovação; 

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

elementos selecionados; 

3.6.8. Todos as artes para impressão serão fornecidas pela contratante. 
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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. Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração, sejam no solo, 

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

contrato. 

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

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

fiscal do contrato que acompanhará os serviços; 

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

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

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

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

registro das mesmas. 

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

imperfeições quanto ao projeto, este será executado pela empresa e seus respectivos 

custos não serão reembolsados pela contratante. 
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5.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos 

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

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

específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-18 

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

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem 

devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores; 

5.10. 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; 

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

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

prevendo montagem concluída até dia 04 de setembro de 2019, um dia de 

antecedência da abertura do Festival. 

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

ser entregues totalmente limpos, livre de entulhos, em condições iguais ou similares 

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

vegetais (grama) devidamente recuperados e em plenas condições, 

responsabilizando-se também por eventuais danos que possam ocorrer nos 

mobiliários urbanos da cidade; 

5.13. A retirada dos itens deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 28 de 

setembro de 2019. 

5.14. 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; 

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

tributários exigidos; 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 
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6.1. O serviço compreendera o período de realização do Festival de Gastronomia de 

Gramado, incluindo períodos de montagem e desmontagem; 

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

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

 

Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci Silveira 

e Cacá Peressoni 
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ANEXO 01 – PROJETO 3D PÓRTICO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 02 – PROJETO 3D PÓRTICO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 03 – PROJETO 3D PÓRTICO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 04– PROJETO CONSTRUTIVO PÓRTICO PEDRO BENETTI
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ANEXO 05 – PROJETO CONSTRUTIVO QUADRO ID EVENTO 
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ANEXO 06 - PROJETO 3D PÓRTICO PEDRO BENETTI – DETALHE 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 07 – REFERÊNCIA ELEMENTOS 
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ANEXO 08 – PROJETO CONSTRUTIVO SETA/VASO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 09 – PROJETO CONSTRUTIVO SETA/VASO PEDRO BENETTI
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ANEXO 10 – REFERÊNCIA IMAGEM A SER UTILIZADA NA SETA 
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ANEXO 11 – PROJETO CONSTRUTIVO SETA/VASO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 12 – PROJETO 3D PÓRTICO PEDRO BENETTI – DETALHE 
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ANEXO 13 – PROJETO CONSTRUTIVO PIRÂMIDES PEDRO BENETTI 
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ANEXO 14 – PROJETO CONSTRUTIVO PIRÂMIDES PEDRO BENETTI 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 15 – PROJETO CONSTRUTIVO PIRÂMIDES PEDRO BENETTI 
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ANEXO 16 – PROJETO CONSTRUTIVO PIRÂMIDES PEDRO BENETTI 
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ANEXO 17 – PROJETO CONSTRUTIVO BOMBONA PEDRO BENETTI 
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ANEXO 18 – PROJETO 3D STAND 01 
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ANEXO 19 – PROJETO CONSTRUTIVO STAND 01 
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ANEXO 20 – PROJETO 3D STAND 02 
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ANEXO 21 – PROJETO CONSTRUTIVO STAND 02 
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ANEXO 22 – PROJETO 3D STAND 03 
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ANEXO 23 – PROJETO 3D STAND 03 
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ANEXO 24 – PROJETO 3D STAND 03 
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ANEXO 25 – PROJETO CONSTRUTIVO STAND 03 
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ANEXO 26 – PROJETO 3D STAND 04 
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ANEXO 27 – PROJETO 3D STAND 04 
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ANEXO 28 – PROJETO 3D STAND 04 
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ANEXO 29 – PROJETO 3D STAND 04 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 30 – PROJETO CONSTRUTIVO STAND 04 
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ANEXO 31 – PROJETO CONSTRUTIVO TÁBUA STAND 
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ANEXO 32 – PROJETO 3D PINGENTE CANECAS STAND 
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ANEXO 33 – REFERÊNCIAS PINGENTES CANECAS 
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ANEXO 34 – PROJETO 3D LUMINÁRIA TARTARUGA STAND 
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ANEXO 35 – PROJETO 3D LUMINÁRIA FOUET STAND 
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ANEXO 36 – REFERÊNCIAS LUMINÁRIA FOUET 
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ANEXO 37 – PROJETO 3D PIA STAND 
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ANEXO 38 – PROJETO CONSTRUTIVO PIA STAND 
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ANEXO 39 – REFERÊNCIA PIA STAND 
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ANEXO 40 – REFERÊNCIA PIA STAND 
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ANEXO 41 – PROJETO 3D ÁREA DE SERVIÇO STAND 
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ANEXO 42 – PROJETO 3D ÁREA DE SERVIÇO STAND 
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ANEXO 43 – PROJETO 3D ÁREA DE SERVIÇO STAND 
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ANEXO 44 – PROJETO 3D ÁREA DE SERVIÇO STAND 
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ANEXO 45 – PROJETO CONSTRUTIVO ÁREA DE SERVIÇO STAND 
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ANEXO 46 – PROJETO CONSTRUTIVO DA SINALIZAÇÃO 
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ANEXO 47 – PROJETO CONSTRUTIVO DA SINALIZAÇÃO 
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ANEXO 48a – PLANTA DE APLICAÇÃO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 48b – PLANTA DE APLICAÇÃO PEDRO BENETTI 02 
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ANEXO 48c – PLANTA DE APLICAÇÃO PEDRO BENETTI 03 
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ANEXO 49 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 50 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 51 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 52 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 53 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 54 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 55 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 56– PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 57 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 58 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 

 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 59 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 60– PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 61 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 62 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 63 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL INTERNO 
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ANEXO 64 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL INTERNO 
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ANEXO 65 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL INTERNO 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 66 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL INTERNO 
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ANEXO 67– PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 68 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL INTERNO 
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ANEXO 69 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL EXTERNO 
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ANEXO 70 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 71 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 72 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 73 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 74 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 75 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 
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ANEXO 76 – PROJETO 3D COZINHA EXPERIMENTAL CONTAINER 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 77 – REFERÊNCIA CONTAINER 
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ANEXO 78 – REFERÊNCIA CONTAINER 
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ANEXO 79 – REFERÊNCIA LUMINÁRIA COZINHA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 80 – PROJETO CONSTRUTIVO PLACA ID COZINHA EXPERIM. 
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ANEXO 81 – PLANTA DE APLICAÇÃO COZINHA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 82 – PROJETO CONSTRUTIVO COZINHA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 83 – PLANTA DE APLICAÇÃO CONTAINER 
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ANEXO 84 – PROJETO CONSTRUTIVO CONTAINER 
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ANEXO 85– PLANTA DE APLICAÇÃO COZ. EXPER. E LOUNGE 
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ANEXO 86 – PROJETO EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 87 – PROJETO EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 88 – PROJETO 3D EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 89 – PROJETO 3D EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 90 – PROJETO 3D EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 91 – PROJETO 3D EQUIPAMENTOS LOUNGE 
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ANEXO 92 – PROJETO CONSTRUTIVO DA CHAISE 
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ANEXO 93 – PROJETO CONSTRUTIVO CHAISE 
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ANEXO 94 - PROJETO DE REFERÊNCIA DA CHAISE 
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ANEXO 95 - PROJETO CONSTRUTIVO CHAISE 
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ANEXO 96 – PROJETO CONSTRUTIVO REDES 
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ANEXO 97 – REFERÊNCIA REDES 
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ANEXO 98 – PROJETO CONSTRUTIVO REDES 
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ANEXO 99 - PROJETO 3D RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 100 - PROJETO 3D RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 101 - PROJETO 3D RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 102 - REFERÊNCIA RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 103 - PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 104 - PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 105 - PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 106 - PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 107 -PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 108 -PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 109 -PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 110 - PROJETO CONSTRUTIVO RÓTULA AV. DAS HORTÊNSIAS 
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ANEXO 111 - REFERÊNCIA PLANTAS ORNAMENTAIS 
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ANEXO 112 - REFERÊNCIA PLANTAS ORNAMENTAIS 
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ANEXO 113 - REFERÊNCIA PLANTAS ORNAMENTAIS 
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ANEXO 114 - REFERÊNCIA PLANTAS ORNAMENTAIS 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 115 – REFERÊNCIA PLANTAS ORNAMENTAIS 
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ANEXO 116 – REFERÊNCIA VASOS 
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ANEXO 117– REFERÊNCIA CASCALHO/CASCA DE ÁRVORE 
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ANEXO 118 – REFERÊNCIA FORRAÇÃO DOS PILARES 

 

 

PLACA PARA COLOCAR NO TOLDO QUE COBRE A AREA DA CALÇADA NO 

ESPACO DESTINADO AO CAIXA. 
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ANEXO 119 – PROJETO ELÉTRICO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 120 – PROJETO HIDRÁULICO PEDRO BENETTI 
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ANEXO 121 – PROJETO ELÉTRICO STANDS 

 

 



                 

  

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

 

ANEXO 122 – PROJETO HIDRÁULICO STANDS 
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ANEXO 123 – PROJETO ELÉTRICO COZINHA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 124 – PROJETO HIDRÁULICO COZINHA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 125 – PROJETO ELÉTRICO LOUNGE 
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ANEXO 126 – PROJETO PÓRTICO PEDRO BENETTI PARA BORGES DE 

MEDEIROS 
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ANEXO 127 – PROJETO PÓRTICO PEDRO BENETTI PARA SÃO PEDRO 

 


