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1.

INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de montagem, manutenção e desmontagem de
cenografia para a FESTA DO IMIGRANTE, que será realizado nas dependências e intermediações
do MUSEU DA IMIGRAÇÃO (R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo - SP, 03164-300).
A Festa tem como proposta a confraternização das múltiplas etnias coexistentes em São Paulo, e
deve contar com uma ampla estrutura para receber aproximadamente 5.000 pessoas a cada dia. Em
linhas gerais, o evento contará com as seguintes estruturas de apoio para as atrações:
INTERMEDIAÇÕES DO MUSEU - RUA VISCONDE DE PARNAÍBA
Bilheteria, pórtico de entrada e acolhimento, espaço comida de herança (gastronômico), espaço
artesanato, painéis informativos e painel instagramável.
DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO MUSEU
Palco coberto com piso e assentos, tenda para house mix, tenda de apoio atrás do palco, áreas de
convivência com mobiliário, tenda para pista de dança, tenda para banheiros temporários, barracas
de alimentação, painéis informativos, tapumes e grades para limitação da circulação.
Período de montagem: 22/09/2022 a 02/10/2022
Instalação de equipamentos e finalizações: 03/10/2022 a 07/10/2022
Montagem equipamentos, expositores, testes e abastecimento: 06/10/2022 a 07/10/2022
Inauguração: 08/10/2022
Duração: 08/10/2022 a 16/10/2022
Período de desmontagem: 17/10/2022 a 19/10/2022

NOTAS À MONTADORA
1) TODOS OS MATERIAIS USADOS PARA A MONTAGEM DA CENOGRAFIA (MADEIRA,
TECIDO, ACABAMENTOS E ETC.) DESCRITOS NESTE MEMORIAL, DEVERÃO SER
IGNIFUGADOS E ATENDER ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
2) É OBRIGATÓRIO O RECOLHIMENTO DE ART/RRT DE TODAS AS ESTRUTURAS
MONTADAS.
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2.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.A - CONTAINER BILHETERIA
Locação de 01 Container bilheteria de 20 pés,
bilheteria com 05 cabines, com gavetas, e
preferencialmente com isolamento térmico
e/ou ar-condicionado. Dimensões gerais do
container: 2,44 x 6,00 x 2,89(h) m.
Prever calços para vencer desnível de até
20cm. Com fechamento frontal e nas duas
laterais em trainéis de madeira envelopados
com lona impressa fosca.
Dimensões Gerais: Frontal = 6,24 x 2,95(h) m
/ Lateral 1 = 2,42 x 2,95(h) m / Lateral 2 =
3,44 x 2,95(h) m (ver relação peças gráficas).

2.B - PÓRTICO DE ENTRADA E ACOLHIMENTO
Locação, montagem e desmontagem de estrutura metálica tubular tipo roseta (rohr ou similar), em
bom estado de conservação ou com pintura automotiva cinza, com modulações de 1,57m /2,07m
/3,07m, prever pés niveladores. Dimensões gerais: 15,48 x 10,85 x 4,50(h) m. Prever contra-peso ou
estaiamento da estrutura caso necessário.
Acabamento da fachada formado por:
- 06 lonas perfuradas sanet impressas, tensionadas e fixadas com ilhós, em tamanhos variados:
Lona tipo 01= 2,95x2,00(h)m / Lona tipo 02 = 1,50x2,00(h)m / Lona tipo 03= 1,50x2,50(h)m

4

- 01 trainel de madeira revestido por
lona impressa com dimensões gerais de
1,65x4,60(h) m.
- 01 fechamento em tecido tipo juta nas
laterais e topo, abertura de 1,50m e
comprimento de 19,00m.
- 01 letra caixa em MDF de 20 mm
recortado com acabamento em pintura
automotiva branca fixada com barra
metálica auxiliar. (dimensões
aproximadas: 6,15 x 0,36(h) m)
- 01 logotipo do evento em MDF de 20
mm recortado com acabamento em
pintura automotiva branca fixada sobre acrílico cristal. (diâmetro: 0,90 m)
- 07 trechos de letras caixa painel de BOAS VINDAS em MDF 20mm recortado fixados sobre acrílico
cristal. Dimensões variadas:
Trecho01=1,50x0,30(h)m / Trecho02=0,20x4,20(h)m / Trecho03=8,60x0,20(h)m /
Trecho04=1,50x0,30(h)m / Trecho05=0,20x4,20(h)m / Trecho06=1,50x0,30(h)m /
Trecho07=1,50x0,30(h)m
Acabamentos internos formados por:
- 06 arcos em trainel de madeira
chapeado com MDF 6mm adesivado dos
dois lados, com dimensões gerais
2,95x2,50(h) m cada.
- 04 janelas cenográficas em MDF 15mm
adesivado, fixado por barras metálicas
auxiliares. Com dimensões gerais
1,00x1,50(h) m cada.
- 02 janelas para mapa do evento em
MDF 15mm adesivado, fixado por barras
metálicas auxiliares. Com dimensões
gerais 1,00x1,50(h) m cada.
- Fechamento da cobertura em tecido
tipo juta com abertura de 1,50m, em 03 peças de 12,80m , 03 peças de 7,50m e 02 peças de 23,50m
de comprimento, totalizando 108,00m lineares.
Acabamentos saída (face posterior) formados por:
- 02 lonas perfuradas sanet impressas, tensionadas e fixadas com ilhós. Com dimensões gerais de
1,65x2,00(h)m cada, totalizando 5,80m².
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- 02 trainéis de madeira revestidos por lona impressa, com dimensões gerais de 1,50x2,50(h) m
cada, totalizando 7,74m².
Acabamento das bases formado por:
- 08 cercados de madeira com dimensões gerais de 1,50x1,50x0,30(h) m confeccionados em tábua
de madeira pinus com acabamento em verniz de coloração escura.
- 04 espécies ornamentais alugadas de médio porte para cada cercado, totalizando 32 unidades no
total. Sugestão de espécies: Areca bambu , Ravenala ou dracena arbórea.
Na passagem do pórtico serão dispostos detectores de metal e unifilas para entrada e saída do
evento, onde também será necessário sinalização de saída para o público em placa de PS 2mm
envelopado com adesivo vinílico fosco.

2.C - ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA
Cobertura de 38,30 x 5,20 x 4,55(h)m com uma água e coberta com lona cristal, estruturada em boxtruss Q-30, com apenas os pilares revestidos em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin
amarelo de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento).
Para o mobiliário, serão usadas 30 mesas tipo pranchão alugadas pela empresa de cenografia com
1,50x0,70m, com pés revestidos em tecido tipo juta com cor natural, abertura de 1,00m. Totalizando
135,00m lineares de juta natural.
A comunicação visual consiste em:
- 01 trainel de madeira revestido por lona impressa
com dimensões gerais de 7,30x2,05(h) m, totalizando
14,97 m².
- Forro e testeira de tecido tipo juta com 1,00m de
abertura, fixado com estrutura auxiliar de madeira ou
metálica. Sendo 16 peças de 7,25m de comprimento
cada, em juta na cor amarelo e 14 peças de 7,25m de
comprimento cada, em juta na cor natural. Totalizando
116,00m lineares de juta amarela e 102,00m lineares
de juta natural.
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2.D - ESPAÇO ARTESANATO

Cobertura de 38,30 x 5,20 x 4,55(h)m com uma água e coberta com lona cristal,
estruturada em box-truss Q- 30, com apenas os pilares revestidos em MDF 9mm
com acabamento em bagum ou courvin amarelo de mercado (o mais próximo
possível da comunicação visual do evento).
Para o mobiliário, serão usadas 28 mesas tipo pranchão alugadas pela empresa
de cenografia com 1,80x0,80m, com pés revestidos em tecido tipo juta com cor
natural, abertura de 1,00m. Totalizando 150,00m lineares de juta natural.
Necessário a confecção de mais 33 totens de mesa com identificação dos
países. Com dimensões gerais de: 0,60x0,20m.
Modelo totem
A comunicação visual consiste em:
- 01 trainel de madeira revestido por lona impressa
com dimensões gerais de 7,30x2,05(h) m, totalizando
14,97 m².
- Forro e testeira de tecido tipo juta com 1,00m de
abertura, fixado com estrutura auxiliar de madeira ou
metálica. Sendo 16 peças de 7,25m de comprimento
cada, em juta na cor vermelho e 14 peças de 7,25m
de comprimento cada, em juta na cor natural.
Totalizando 116,00 m lineares de juta amarela e
102,00 m lineares de juta natural.
2.E - PAINEL INSTAGRAMÁVEL E LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO
Painel autoportante em box-truss Q-30 com dimensões gerais 14,00 x 2,60 x 4,00(h)m. Prever lastro
com caixas d'água para contrapeso e estabilidade da peça.
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A comunicação visual consiste em:
- 01 Fechamento frontal em trainel de madeira
revestido com lona impressa tensionada com
dimensões gerais de 14,00 x 4,00(h)m, totalizando
56,00 m².
- 01 letra caixa #SOMOSTODOSIMIGRANTES em
MDF 20mm recortado com pintura automotiva branca.
Dimensões gerais de 6,14x1,30(h)m.
- 01 logo caixa MI em MDF recortado com pintura
automotiva branca. Dimensões gerais de
4,53x4,45(h)m, com 30cm de profundidade.

2.F - TENDAS ALIMENTAÇÃO
Locação, montagem e desmontagem de 49 tendas
tipo pirâmide 04 águas ou “chapéus de bruxa” 4x4m
branca, em bom estado de conservação, com
fechamentos laterais na cor branca. Confecção de 71
testeiras de 4,00 x 0,60m em perfil metálico com
aplicação de lona impressa fosca tensionada com
comunicação visual em uma face, ou em duas faces
quando a tenda for de esquina. Estrutura do beiral de
4,00 x 0,60 m soldada a estrutura da testeira com
fechamento em policarbonato alveolar translúcido
branco de 04 a 06 mm ou lona cristal tensionada. Balcão de atendimento construído em estrutura de
sarrafos de pinus revestido com bagum ou courvin laranja, e tampo em MDF revestido com bagum
branco, prever balcão em uma face ou em duas faces quando a tenda for de esquina.

2.G - WORKSHOP DE DANÇA
Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda
tipo pirâmide 04 águas ou “chapéu de bruxa”
10x10m, coberta com lona cristal, sem fechamento
lateral. Confecção de 04 testeiras de 10,00 x 1,00 m,
uma para cada lado da tenda, constituída de trainel
de madeira com aplicação de lona impressa fosca
para comunicação visual. Revestimento dos 04
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pilares da tenda, nas dimensões 0,15 x 0,15 x 3,00m(h), em MDF 9mm revestidos em bagum azul de
mercado.
Uma bancada tipo pranchão para DJ com 2,00 x 1,00m, revestida de lycra preta. Instalação de piso
9x9m elevado 15 cm com revestimento em linóleo/forração vinílica lisa preto, prever rampa de
acesso. Forro constituído de 20 peças de 0,80x10,00m de tecido tipo juta nas cores natural (06 un.),
amarelo (04 un.), vermelho (04 un.) e azul (04 un.), totalizando 250,00m lineares aproximadamente.
Prever bainha de 10cm de cada lado do tecido de 1,00m de abertura para passagem de cabos de
aço a serem tensionados na estrutura da própria tenda com o auxílio de esticadores ou cinta com
catraca, conforme indicado na planta de forro.

2.H - PALCO COBERTO
Palco constituído de praticáveis modulares (h=1,00m) com dimensões gerais 10,00 x 8,00 x
1,00(h)m, acabamento do piso em chapas de madeira MDF novas e pintadas de preto e saia
revestida com lycra preta tensionada. Fundo de palco estruturado em box-truss Q-30 e fechamento
em lycra preta tensionada sobre trainel, dimensões gerais 2,00 x 10,00 x 2,50(h)m. Cobertura para o
palco e área do público com duas águas em lona vinil cristal, estruturada com box-truss Q-30
revestido de MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin azul de mercado (o mais próximo
possível da comunicação visual do evento). Dimensões gerais da cobertura 16,00 x 10,90 x
6,35(h)m.
A área de no gramado abaixo da cobertura
destinada ao público será revestida com easyfloor
na cor preta. Dimensões gerais da área do
público 10,00 x 8,00 m.
Locação, montagem e desmontagem de 02
tendas tipo pirâmide ou “chapéu de bruxa” 4x4m
branca e com fechamentos laterais: 01 atrás do
palco como apoio para 02 coxias e 01 para house
mix periférica elevada de 0,40m a 0,60m do piso
para controle de imagem, luz, som e áudio
descrição.
O palco deverá ser equipado com:
- 02 suportes para caixas de som / acústicas (P.A) laterais
- Dois acessos atrás do palco, sendo uma rampa com 10 metros de extensão e uma escada com 05
degraus, com guarda-corpo/corrimões e 02 pisos complementares conjugados ao piso principal e
cobertos.
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- Pórtico de Sinalização de saída público estruturada em box-truss Q-30 revestido de MDF 9mm com
acabamento em bagum ou courvin azul de
mercado. Conectada ou próximo à estrutura da
cobertura.
A comunicação visual consiste em:
- 01 Testeira em trainel de sarrafo de pinus
revestido de lona impressa com dimensões
gerais de 11,00x0,80(h)m.
- 02 logos em MDF recortado fixados sobre
acrílico cristal, diâmetro de 1,60m
- 01 placa de PS adesivada indicação de saída
público com 2,00x0,40m
2.I - TRAINÉIS DE SINALIZAÇÃO ENTRADAS P1 E P2
02 Trainéis de sarrafo de pinus deitados chapeados com MDF
6mm adesivados, recobrindo as placas metálicas existentes e
fixados com encaixe tipo mão-amiga utilizando a parte oca como
espera. Dimensões gerais: 0,70 x 2,85(h)m (conferir medidas no
local)

2.J - SINALIZAÇÃO ARCO OFICINAS
02 Trainéis de sarrafo de pinus em formato de arco fixados às
janelas existentes por pressão através de cunhas, utilizando
parafusos somente se necessário.
Fechamento frontal chapeado em MDF 6mm adesivado. E
fechamento posterior chapeado em MDF 6mm pintado.
Dimensões gerais dos fechamentos: 1,08 x 2,18(h)m cada.
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2.L - SINALIZAÇÃO ARCOS PRINCIPAIS
02 Trainéis de sarrafo de pinus em formato de arco
fixados à arquitetura existente por pressão através de
cunhas, utilizando parafusos somente se necessário.
Dimensões gerais: 1,75 x 2,72(h)m.
Fechamento frontal em MDF 9mm adesivado e fixadas
aos traineis do arco formado por:
- 06 setas em MDF 9mm adesivado com dimensões
gerais de: 2,13x0,60(h)m.
- 02 arcos em MDF 9mm adesivado com dimensões
gerais de 1,75x0,92(h)m
Fechamento posterior dos trainéis em MDF 6mm
adesivado com dimensões gerais de 1,75 x 2,72(h)m.

2.M - SINALIZAÇÃO ESCADA
01 Trainel de sarrafo de pinus fixado à escada existente
através de abraçadeiras, com fechamento posterior em
MDF 6mm adesivado. Dimensões gerais: 1,75 x
2,75(h)m.
Fechamento frontal do trainel constituído por 03 painéis
de MDF 15mm adesivados em formato de setas. Dimensões gerais: 2,13x0,60(h) cada.
2.N - SETA SINALIZAÇÃO WORKSHOP DE DANÇA
01 Trainel de sarrafo de pinus deitado em formato de seta
pendurado na eletrocalha existente através de ganchos, presilhas
e cabos de aço. Com fechamento frontal em lona impressa
tensionada e fechamento posterior chapeado em MDF 6mm
pintado. Dimensões gerais: 3,20 x 0,60(h)m.
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2.O - SETA SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO
01 Trainel de sarrafo de pinus deitado em formato de seta
pendurado na eletrocalha existente através de ganchos,
presilhas e cabos de aço. Com fechamento frontal em lona
impressa tensionada e fechamento posterior chapeado em
MDF 6mm pintado. Dimensões gerais: 2,25 x 0,60(h)m.

2.P - TRAINEL FECHAMENTO DORMITÓRIOS
01 Trainel de sarrafo de pinus fixado à viga e pilar de madeira
existentes através de ganchos, presilhas e cabos de aço. Com
fechamento frontal em lona impressa tensionada e fechamento
posterior chapeado em MDF 6mm pintado.
Dimensões gerais: 2,45 x 0,60(h)m.
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2.Q - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 01
Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 04
trainéis de sarrafo de pinus revestidos em lona impressa
tensionada com dimensões gerais de 2,50x2,50(h)m cada.

2.R - TOTEM SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 01
Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 02 trainéis de 2,50x2,50(h)m e 02 trainéis de
0,50x2,50(h)m estruturados com sarrafo de pinus e revestidos em lona impressa tensionada com
dimensões.
Prever base com sacos de areia ou blocos de concreto para estabilidade da peça.

2.S - TOTEM SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 02
Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 02 trainéis de 4,00x2,50(h) e 02 trainéis de
0,60x2,50(h) estruturados com sarrafo de pinus e revestidos em lona impressa tensionada com
dimensões.
Prever base com sacos de areia ou blocos de concreto para estabilidade da peça.

2.T - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 02
Totem indicativo autoportante de 04 faces, formado por 04 trainéis de sarrafo de pinus revestidos em
lona impressa tensionada com dimensões gerais de 2,00 x 2,00(h)m cada.

2.U - TENDA INFORMAÇÕES
Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda tipo pirâmide ou “chapéu de bruxa” 04 águas 2x2m
branca, em bom estado de conservação, sem fechamentos laterais. Confecção de 04 testeiras de
2,00 x 0,60(h)m em trainel de sarrafo de pinus com aplicação de lona impressa fosca tensionada
com comunicação visual . Balcão de atendimento construído em estrutura de sarrafos de pinus
revestido com bagum ou courvin na cor do evento, e tampo em MDF 25mm revestido com bagum
branco, prever balcão em 03 faces da tenda.

2.V - TAPUME ACESSO COZINHA
Locação, montagem e desmontagem de 06 metros lineares, de tapume metálico autoportante com
módulos de 2,00 a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta
resistência com 0,45 mm de espessura. Prever aplicação de
adesivo vinílico fosco com comunicação visual , dimensões gerais
6,00 x 2,10(h)m.
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2.X - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO
Locação, montagem e desmontagem de 82 metros lineares, de tapume metálico com módulos de
2,00 a 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45
mm de espessura, autoportantes ou chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco
com comunicação visual, dimensões gerais 24,00 x 2,10(h)m.
Dentre os 24,00m lineares será necessário 02 portões com 4,00
metros cada e 01 portão com 2,00m para rota de fuga.

2.Z - PÓRTICO DE SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS
Montagem e desmontagem de 01 pórtico com estrutura
em bos-truss Q-30 revestida de MDF 9mm adesivado.
Dimensões gerais do pórtico: 4,10 x 3,30 x 3,60(h)m.
01 testeira em PS 2mm adesivado com 4,10 x 0,80(h)m,
fixado à estrutura do pórtico.
Prever aplicação de adesivo vinílico no revestimento de
MDF nos pés, pilares e viga do pórtico.
Serão 05 peças com as dimensões a seguir:
AD01 (pilar azul) = 3,35x1,25(h)m
AD02 (pilar verde)= 3,35x1,25(h)m
AD03 (pé azul) = 3,35x0,95(h)m
AD04 (pé verde) = 3,35x0,95(h)m
AD05 (viga) = 3,55x1,25(h)m

3.

RELAÇÃO DE DESENHOS / PROJETO CENOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO _ pág.00
CONTAINER BILHETERIA _ pág.01
PÓRTICO DE ENTRADA E ACOLHIMENTO _ pág.05
ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA E ARTESANATO _ pág.12
PAINEL INSTAGRAMÁVEL _ pág.19
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4.

RELAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS / COMUNICAÇÃO VISUAL

4.1 - CONTAINER BILHETERIA
Lona impressa com acabamento fosco, tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.
● ID01 - 6,24 x 2,95(h)m _ 01 unidade
● ID02 - 3,44 x 2,95(h)m _ 01 unidade
● ID03 - 2,42 x 2,95(h)m _ 01 unidade
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4.2 - PÓRTICO DE ENTRADA
Lona perfurada sanet impressa com acabamento fosco, fixação com ilhós a cada 20cm.
● ID01 - 2,95x2,00(h)m _ 02 unidades
● ID02 - 1,50x2,00(h)m _ 04 unidades
● ID03 - 1,50x2,50(h)m _ 04 unidades
Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre trainel de madeira.
● ID05 - 1,65x2,00(h)m _ 02 unidades
● ID07 - 1,65x4,60(h)m _ 01 unidade
Adesivo vinílico aplicado sobre MDF em formato de arco
● ID04 - 2,95x2,50(h)m _ 06 unidades
● ID06 - 1,00x1,50(h)m _ 06 unidades
- 01 letra caixa em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca fixada
com barra metálica auxiliar. (dimensões aproximadas: 6,00 x 0,36(h) m)
- 01 logotipo do evento em MDF de 20 mm recortado com acabamento em pintura automotiva branca
fixada sobre acrílico cristal. (diâmetro: 0,90 m)
- 07 trechos de letras caixa painel de BOAS VINDAS em MDF 20mm recortado fixados sobre acrílico
cristal. Dimensões variadas:
● LC01 / 04 / 06 / 07 - 1,50x0,30(h)m _ 04 unidades
● LC02 - 0,20x4,20(h)m_ 01 unidade
● LC03 - 8,60x0,20(h)m_ 01 unidade
● LC05 - 0,20x4,20(h)m_ 01 unidade
4.3 - ESPAÇO COMIDA DE HERANÇA
Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.
● TESTEIRA - 7,30 x 2,05m _ 01 unidade
4.4 - ESPAÇO ARTESANATO
Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira.
● TESTEIRA - 7,30 x 2,05m _ 01 unidade
Adesivo vinílico sobre placas de PS dos totens existentes
● PLACA BASE - 1,40 x 0,50m _ 21 unidades
● PLACA TOPO - diâmetro 0,50m _ 21 unidades
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PS 2mm com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco – 33 totens de identificação países

4.5 - PAINEL INSTAGRAMÁVEL E LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO
● 01 Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre trainel em madeira. Dimensões
gerais: 14,00x4,00(h)
● 01 Letra caixa #SOMOSTODOSIMIGRANTES em MDF 20mm recortado com pintura
automotiva branca. Dimensões gerais de 6,14x1,30(h)m.
● 01 logo caixa MI em MDF recortado com pintura automotiva branca. Dimensões gerais de
4,53x4,45(h)m, com 30cm de profundidade.

4.6 - TENDAS ALIMENTAÇÃO
● Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre quadro.
Dimensões gerais = 4,00 x 0,60m / Quantidade = 71 unidades

4.7 - WORKSHOP DE DANÇA
Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada em madeira.
● TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 04 unidades

4.8 - PALCO
● Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 11,00x0,80(h)m /
Quantidade = 01 unidade.
● 02 logos em MDF recortado com pintura automotiva branca e fixados sobre acrílico cristal,
diametro de 1,60m
● 01 placa de PS adesivada indicação de saída público com 2,00x0,40m

4.9 - SINALIZAÇÃO ENTRADAS P1 E P2
Adesivo vinílico sobre painel de MDF.
● TR01 - 0,70 x 2,85(h)m _ 02 unidades
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4.10 - SINALIZAÇÃO ARCO OFICINAS
Adesivo vinílico sobre painel de MDF.
● TR02 - 1,08 x 2,18(h)m _ 02 unidades

4.11 - SINALIZAÇÃO ESCADA (TR03)
● Adesivo vinílico sobre painel de MDF. Dimensões gerais: 1,75 x 2,75(h)m / Quantidade = 1
unidade.
● Adesivo vinílico sobre painel de MDF em formato de setas. Dimensões gerais: 1,39x3,50(h) /
Quantidade = 01 unidade.
● Adesivo vinílico sobre painel de MDF em formato de setas. Dimensões gerais: 1,23x2,70(h) /
Quantidade = 02 unidades

4.12 - SINALIZAÇÃO ARCOS PRINCIPAIS (TR04)
● Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de arco.
Dimensões gerais: 1,08 x 2,18(h)m / Quantidade = 02 unidades.
● Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de seta.
Dimensões gerais: 2,15x0,80(h)m / Quantidade = 06 unidades.
● Adesivo vinílico sobre painel MDF em formato de arco.
Dimensões gerais: 1,75x0,92(h)m / Quantidade = 02 unidades.
4.13 - SETA SINALIZAÇÃO WORKSHOP DE DANÇA (TR05)
● Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 3,20 x 0,60(h)m /
Quantidade = 01 unidade.

4.14 - SETA SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO (TR06)
● Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,25 x 0,60(h)m /
Quantidade = 01 unidade.
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4.15 - TRAINEL FECHAMENTO DORMITÓRIOS (TR07)
● Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,45 x 0,60(h)m /
Quantidade = 01 unidade.

4.16 - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 01 (TR08)
Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,50 x 2,50(h)m / Quantidade
= 04 unidades.

4.17 - SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 01 (TR09)
Lonas impressas tensionadas sobre traineis de madeira. Com duas dimensões gerais:
● TR09a (frontal e posterior) = 2,50x2,50(h)m _ 02 unidades
● TR09b (laterais) = 0,50x2,50(h)m _ 02 unidades

4.18 - SINALIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO 02 (TR10)
Lonas impressas tensionadas sobre traineis de madeira. Com duas dimensões gerais:
● TR09a (frontal e posterior) = 4,00x2,50(h)m _ 02 unidades
● TR09b (laterais) = 0,60x2,50(h)m _ 02 unidades

4.19 - CUBO SINALIZAÇÃO TIPO 02 (TR11)
Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,00 x 2,00(h)m / Quantidade
= 04 unidades.

4.20 - TRAINEL MAPA DO EVENTO (TR12)
Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais: 2,30 x 1,60(h)m / Quantidade
= 01 unidade.
4.21 - TENDA INFORMAÇÕES (TI01)
Lona impressa tensionada sobre trainel de madeira. Dimensões gerais testeiras: 2,00 x 0,60(h)m /
Quantidade = 04 unidades.
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4.22 - TAPUME ACESSO COZINHA
Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.
● TA01 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade
● TA02 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.23 - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO
Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico.
● TA03 - 82,00 x 2,10m _ 01 unidade
● TA04 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade

4.24 - PÓRTICO SINALIZAÇÃO SANITÁRIOS
Lona impressa com acabamento fosco, tensionada sobre trainel de madeira.
● TESTEIRA - 4,10 x 0,80(h)m _ 01 unidade
Adesivo vinílico sobre painéis TS ou similar
● AD01 (pilar azul) = 3,35x1,25(h)m _ 01 unidade
● AD02 (pilar verde)= 3,35x1,25(h)m _ 01 unidade
● AD03 (pé azul) = 3,35x0,95(h)m _ 01 unidade
● AD04 (pé verde) = 3,35x0,95(h)m _ 01 unidade
● AD05 (viga) = 3,55x1,25(h)m _ 01 unidade

5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO

5.1 - CONTAINER BILHETERIA
● 05 cadeiras para os atendentes
5.2 - ESPAÇO EMPÓRIO ( COMIDA DE HERANÇA)
● 30 mesas tipo pranchão de 1,50 x 0,70m
● 30 cadeiras com acabamento em madeira natural
5.3 - ESPAÇO ARTESANATO
● 28 mesas tipo pranchão de 1,80 x 0,80m
● 28 cadeiras com acabamento em madeira natural
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5.4 - WORKSHOP DE DANÇA
● 01 bancada de 2,00 x 0,80m
5.5 - PALCO COBERTO
● 120 cadeiras com acabamento em madeira natural
● 80m quadrados de piso plastico (easy-floor) com instalação
5.6 - ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO
● 20 ombrelones brancos diâmetro 3,00m
● 50 cadeiras com acabamento em madeira natural
● 54 conjuntos de 01 mesa + 04 cadeiras com acabamento em madeira natural
● 15 espreguiçadeiras
5.7 - TENDAS DE ALIMENTAÇÃO
● 50 pranchões dobráveis plásticos brancos com aproximadamente 1,50x0,70m
5.8 - ITENS COMPLEMENTARES
●
●
●
●
●

110 unid. de gradil metálico medindo 2x1,20m cada
50 unid. de tapumes metálicos medindo 2x2,2m cada (com instalação)
100 unid. de organizadores de filas
05 araras e 05 espelhos de corpo inteiro p/ camarins
60m quadrados de piso plástico (easy-floor) com instalação
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