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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. Em linhas 
 gerais, o evento contará com as seguintes estruturas de apoio para as atrações: 

 INTERMEDIAÇÕES DO MUSEU - RUA VISCONDE DE PARNAÍBA 
 Bilheteria, catracas, pórtico de entrada, instalação cenográfica com guarda-chuvas, espaço empório 
 (gastronômico), pista de dança (workshop), totem museu da imigração. 

 DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO MUSEU 
 Palco coberto com piso e assentos, áreas de convivência com mobiliário, barracas de artesanato, 
 barracas de comidas, tapumes e grades para limitação da circulação, totem informativo e painel 
 instagramável. 

 Período de montagem:  01/12/2021 a  10/12/2021 
 Instalação de equipamentos e finalizações:  11/12/2021 a 14/12/2021 
 Montagem equipamentos, expositores, testes e abastecimento:  15/12/2021 a 16/12/2021 
 Inauguração:  17/12/2021 
 Duração:  17/12/2021 a 19/12/2021 
 Período de desmontagem:  20/12/2021 a 22/12/2021 



 2.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 2.A - CONTAINER BILHETERIA 

 Locação de 01 Container bilheteria de 20 pés, bilheteria com 05 
 cabines e preferencialmente com isolamento térmico e/ou 
 ar-condicionado. Dimensões gerais: 2,44 x 6,00 x 2,60m (h). 
 Prever calços para vencer desnível de até 20cm. Com fechamento 
 frontal e nas duas laterais em trainéis de madeira envelopados com 
 lona impressa fosca. 
 Com dimensões gerais de : Frontal = 6,10 x 2,60m / Lateral 1 = 2,46 
 x 2,60m / Lateral 2 = 3,42 x 2,60m (ver relação peças gráficas). 

 2.B - PÓRTICO DE ENTRADA 

 Locação, montagem e desmontagem de estrutura andaime tubular, em bom estado de conservação ou com 
 pintura automotiva preta, com modulação de 1,50m com pés niveladores, com dimensões gerais de: 12 x 3 x 
 6m (h). Prever contra-peso ou estaiamento da 
 estrutura para evitar tombamento. 
 Acabamento da face posterior formado por 03 lonas 
 perfuradas sanet impressas e em tamanhos 
 variados , totalizando 42,60 m², tensionada e fixada 
 com ilhós. Acabamentos das faces laterais e frontal 
 formado por 08 lonas impressas tipo banner com 
 bainha em tamanhos variados , totalizando 53,70 
 m² (VER RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS). 
 Confecção e fixação de letra caixa (dimensões 
 aproximadas: 7,00 x 0,70 m) e logotipo do evento 
 (dimensões: 1,20 x 1,20 m) em MDF de 20 a 25 mm 
 recortado com acabamento em pintura automotiva 
 branca. 
 Na passagem do pórtico serão dispostas catracas para entrada e saída do evento, onde será necessário 
 sinalização de saída para o público em placa de PS 2mm envelopado com adesivo vinílico fosco, nas 
 dimensões 1,50 x 0,60m. Sinalização será fixada na parte posterior do pórtico. 
 Prever ponto de energia e espaço técnico para áudio , prever fixação de caixas acústicas suspensas. 



 2.C - INSTALAÇÃO GUARDA-CHUVAS 

 Estrutura de 14,00 x 9,50 x 4,30m (h) em box-truss Q-30 inteiramente 
 revestida em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin verde de 
 mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento). 
 Prever passagem de cabos de aço de 5 a 6mm com esticadores e presilhas 
 para fixação dos guarda-chuvas pretos. 

 2.D - ESPAÇO EMPÓRIO ( COMIDA DE HERANÇA) 

 Cobertura 38,30 x 5,10 x 4,70m (h) com uma água e coberta 
 com lona translúcida, estruturada em box-truss Q-30 aparente. 
 Prever fixação de 845 plantas pendentes na versão completa 
 ou 285 plantas na versão reduzida, todas  em vasos tipo cuia 
 na cor preta à estrutura de box com abraçadeiras plásticas 
 pretas (algumas espécies possíveis são: samambaia 
 americana, lambari, filodendro brasil, aspargo pendente e 
 ripsális). A comunicação visual consiste em letra caixa de 2,55 
 x 0,40m em MDF 20 a 25mm recortado com acabamento em 
 pintura automotiva branca, fixadas por cabo de aço e esticador 
 ou coladas em placas de acrílico cristal 5mm. 
 Para o mobiliário, serão usadas 30 mesas tipo pranchão 
 alugadas com 1,50m de largura, com pés revestidos em lycra 
 verde de mercado.(ref. comunicação visual). 

 2.E - TENDAS ALIMENTAÇÃO 

 Locação, montagem e desmontagem de 42 tendas tipo pirâmide 04 
 águas 4x4m branca, em bom estado de conservação, com 
 fechamentos laterais na cor branca. Confecção de 56 testeiras de 
 4,00 x 0,60m em perfil tubular 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 . Balcão de 
 atendimento construído em estrutura de sarrafos de pinus revestido 
 com bagum ou courvin verde, e tampo em chapa de compensado 
 naval 25mm com acabamento em verniz natural, prever balcão em 
 uma face ou em duas faces quando a tenda for de esquina. 



 2.F - WORKSHOP DE DANÇA 

 Locação, montagem e desmontagem de 01 tenda tipo 
 pirâmide 04 águas 10x10m branca, 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. 
 Confecção de 03 trainéis de madeira com base de apoio e 
 acabamento de um lado em acrílico espelhado e outro lado 
 em lona impressa fosca envelopada, nas dimensões 2,00 x 
 2,50m (h) , revestimento dos 04 pilares da tenda, nas 
 dimensões 0,15 x 0,15 x 3,00m(h), em MDF 9mm com lona 
 impressa fosca envelopada. Uma bancada tipo pranchão 
 para DJ e mesa de som com 2,00 x 1,00m. Instalação de piso 
 9x9m elevado 15 cm com revestimento em linóleo preto, prever rampa de acesso para cadeirantes. 
 Necessário pontos de energia e traves para luz e som. 

 2.G - TOTEM EXTERNO LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO 

 Totem logotipo Museu da Imigração com dimensões gerais 5,10 x 
 0,90 x 5,00m (h) em MDF 15mm resistente a água com aplicação 
 de adesivo vinílico fosco. Confeccionada em duas peças 
 separadas, prever contra-peso (bombona d’água ou similar) na 
 base para evitar tombamento, e poste metálico com base de apoio 
 e acabamento em pintura automotiva branca para fixação do 
 elemento superior (pingo do i). 

 2.H -  ÁREA CONVIVÊNCIA BANCO PRAÇA 

 Total de 06 bancos de praça com dimensões gerais 2,34 
 x 1,39 x 0,72m (h) construído em estrutura de serralheria 
 calandrada, perfil tubular 30x30mm ou 40x40mm com 
 pés niveladores, revestimento do assento do banco e do 
 tampo da mesa em ripado de madeira pinus com 
 aplicação de verniz natural, fixados por parafuso pela 
 parte de baixo. 



 2.I -  PALCO COBERTO 

 Palco constituído de praticáveis modulares (h=1m) com adição de saia construída em formato curvo, com 
 dimensões gerais 10,00 x 7,00 x 1,00m(h), acabamento do piso em linóleo preto e saia curva em lycra preta 
 tensionada. Fundo de palco estruturado em box-truss Q-30 e fechamento em lycra preta tensionada, 
 dimensões gerais 2,00 x 10,00 x 2,80m (h). 
 O palco deverá ser equipado com caixas acústicas PA laterais, trave de iluminação e testeira curva constituída 
 de painéis de LED, todos estruturados com box-truss Q-30 e suspensos por talha . Prever locação de tenda 
 tipo pirâmide 4x4m branca, com fechamentos 
 laterais para house mix periférica elevada a 40 / 
 60cm para controle de imagem, luz, som e áudio 
 descrição para deficientes auditivos, uma área 
 técnica para equipamentos no palco, duas coxias 
 e dois acessos atrás do palco, uma rampa com 10 
 metros de extensão e dois patamares de 2 x 2m e 
 uma escada de 05 degraus, prever guarda-corpo 
 modular para ambos. 
 Cobertura para o palco e área do público com 
 duas águas em lona translúcida ou vinil cristal, 
 estruturada com box-truss Q-30, e revestida de 
 MDF 9mm com acabamento em bagum ou 
 courvin verde de mercado (o mais próximo 
 possível da comunicação visual do evento). 
 Dimensões gerais da cobertura 18,00 x 12,00m, 
 sendo 1,00m de beiral para cada lado e Hmax  cumeeira  =6,35m. 
 Na área de gramado abaixo da cobertura destinada ao público será revestida com easyfloor, que por sua vez 
 receberá acabamento em linóleo ou piso vinílico em manta nas cores cinza ou preta. Dimensões gerais da 
 área do público 12,00 x 12,00 m. 

 2.J - SINALIZAÇÃO SAÍDA PALCO 

 Estrutura tipo pórtico em box-truss Q-20 ou Q-30, nas dimensões 4,10 x 4,10m com pés de apoio de 1,50m 
 para cada lado, revestida em MDF 9mm com acabamento em bagum ou courvin de mercado (na cor verde 
 mais próximo da comunicação visual do evento). Prever fixação de  placa de sinalização para saída do 
 público, ao lado do palco, em PS 2mm com aplicação de adesivo vinílico fosco envelopado. Total de 02 
 unidades, localizadas nas laterais do palco. 



 2.L - TOTEM INFO (ANDAIME) 

 Locação, montagem e desmontagem de estrutura de 
 andaime tubular, em bom estado de conservação ou com 
 pintura automotiva preta, com modulação de 1,50m e pés 
 niveladores, dimensões 1,50x 1,50x 5,00m (h). 
 Base e topo com 1,57 x 1,57 x 0,25m em MDF 15mm 
 envelopado com adesivo vinílico impresso fosco. Prever 
 base fechada para colocação de contra-peso (sacos de 
 areia ou similares) evitando tombamentos. 
 Confecção de 08 trainéis de madeira por totem, com 
 dimensões variadas, acabamento em pintura automotiva 
 preta, fixação na estrutura do andaime através de abraçadeiras plásticas pretas, comunicação visual 
 constituída por placas de PS 2mm envelopadas com adesivo vinílico impresso fosco, num total de 12 m² de 
 impressão cada totem. (VER RELAÇÃO PEÇAS GRÁFICAS). Quantidade total 6 peças. 

 2.M - PAINEL INSTAGRAMÁVEL 

 Estrutura em serralheria com 4,50 x 2,40m, em perfil tubular 40x40mm. 
 Base de 5,00 x 1,00 x 0,10m (h) em praticáveis ou em MDF 15mm com 
 acabamento em bagum ou linóleo verde. Letra caixa com 
 aproximadamente 5,00 x 1,50m em MDF 20 a 25mm recortado em router 
 ou laser com acabamento em pintura automotiva branca na frente e no 
 verso, e pintura verde na lateral (ref. comunicação visual), fixada à 
 estrutura de serralheria. 
 . 

 2.N - PAINEL NEON #SOMOSTODOSIMIGUANTES 

 Estrutura em serralheria com 4,83 x 1.80m, em perfil tubular 40x40mm. Base de 5,00 x 1,00 x 0,10m (h) em 
 praticáveis ou em MDF 15mm com acabamento em bagum ou linóleo preto. Letreiro de 4,96 x 1,12 m em 
 neon vidro ou led neon flex fixado à estrutura de serralheria. 
 Prever ponto elétrico e transformador / fonte para alimentação. 



 2.O - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS) 

 Confecção de testeira frontal de 10,00 x 1,00m, em trainel de madeira com lona impressa fosca tensionada, 
 para tenda pirâmide branca 04 águas existente com dimensões gerais de 20x10m. 
 Locação de 26 mesas tipo pranchão, com dimensões entre 1,80 e 2,00m de comprimento e 0,80m de largura, 
 com pés revestidos em lycra verde de mercado (o mais próximo possível da comunicação visual do evento). 
 Prever 26 totens autoportantes de 0,60 x 0,60 x 2,10 m com estrutura em perfil tubular metálico 30x30mm ou 
 40x40mm, com aplicação de PS 2mm envelopado com adesivo vinílico fosco impresso para comunicação 
 visual, sendo que serão 16 unidades com uma face e 05 unidades com duas faces. 

 2.P - GRADES ISOLAMENTO ALOJAMENTOS E LAVANDERIA 

 Locação, montagem e desmontagem de grade de isolamento galvanizada com estrutura reforçada e travas, 
 com 2,00 m de comprimento e 1,20 m de altura. Total de 232 metros lineares, divididos em 03 áreas 
 diferentes. 

 2.Q - TAPUME  DORMITÓRIO 

 Locação, montagem e desmontagem de 04 metros lineares de tapume metálico com módulos de  2,00m a 
 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de 
 espessura, prever duas peças articuladas de forma que o tapume fique autoportante. Prever aplicação de 
 adesivo vinílico fosco com comunicação visual, dimensões gerais 4,00 x 2,10m (h). 

 2.R - TAPUME ACESSO COZINHA 

 Locação, montagem e desmontagem de 06 metros lineares, de tapume metálico com módulos de  2,00m a 
 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de 
 espessura, fixadas a perfis retangulares chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com 
 comunicação visual , dimensões gerais 6,00 x 2,10m (h). 

 2.S - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO 

 Locação, montagem e desmontagem de 16 metros lineares, de tapume metálico com módulos de  2,00m a 
 2,20m de altura x 2,00m de comprimento, em chapa galvanizada de alta resistência com 0,45 mm de 
 espessura, fixadas a perfis retangulares chumbados no solo. Prever aplicação de adesivo vinílico fosco com 
 comunicação visual, dimensões gerais 16,00 x 2,10m (h). 



 2.T - FECHAMENTOS / SINALIZAÇÃO BANHEIROS 

 Trainéis de madeira com aplicação de lona impressa fosca tensionada para fechamento e sinalização dos 
 bolsões de banheiros. Prever fixação no próprio grupo de cabines. 
 Bolsão 01 (restaurante): TR01 - 1,20 x 2,40m / TR01 - 4,20 x 2,40m 
 Bolsão 02 (quadra) : TR03 - 4,60 x 2,40m _ 02 unidades 

 2.U - BANHEIROS QUÍMICOS PNE 

 Sanitário químico PNE (Portadores de Necessidades Especiais) banheiro químico com assento e tampa, 
 contato visual com os efluentes na parte interna da caixa de dejetos, espaço interno para manobra de 
 cadeirantes, barras laterais de apoio. Adequado conforme a norma NBR 9050/1994 
 Cabine com altura 2,30 m x largura 1,57 m x comprimento 1,57. 
 Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 125 litros. 
 Vaso sanitário com assento e tampa, porta papel higiênico. Teto translúcido. 
 Piso antiderrapante. Peso 110 kg. 
 Quantidade total masculino: 04 unidades 
 Quantidade total feminino: 04 unidades 

 2.V - BANHEIROS QUÍMICOS LUXO (FEMININO E MASCULINO) 

 Sanitário químico com bomba de descarga de químico, tampa interna que impede o contato visual com os 
 efluentes, assento com tampa externa, mictório masculino. 
 Equipado com papel higiênico e álcool em gel, para higienização das mãos. 
 Cabine altura 2,30 m x largura 1,22 m x comprimento 1,16 m. Peso 75 kg. 
 Tanque de contenção de dejetos com capacidade de 220 litros. Piso antiderrapante. 
 Vaso sanitário com assento e tampa.Bomba de descarga acionada com pedal. 
 Mictório masculino.Porta papel higiênico.Porta álcool em gel.Teto translúcido. 
 Quantidade total masculino: 32 unidades 
 Quantidade total feminino: 32 unidades 
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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 - 6,10 x 2,60m _ 01 unidade 
 ●  ID02 - 2,46 x 2,60m _ 01 unidade 
 ●  ID03 - 3,42 x 2,60m _ 01 unidade 

 4.2 - PÓRTICO DE ENTRADA 

 Lona impressa com acabamento fosco, fixação do banner com bainha. 
 ●  ID04 - 2,84 x 6,00m _ 01 unidade 
 ●  ID05 - 2,84 x 6,00m _ 01 unidade 
 ●  ID06 - 0,80 x 5,50m _ 01 unidade 
 ●  ID07 - 0,80 x 2,40m _ 01 unidade 
 ●  ID08 - 0,80 x 2,40m _ 01 unidade 
 ●  ID09 - 5,11 x 0,80m _ 01 unidade 
 ●  ID10 - 5,11 x 0,80m _ 01 unidade 
 ●  ID11 - 0,80 x 4,00m _ 01 unidade 

 L  ona perfurada sanet impressa com acabamento fosco,  fixação com ilhós a cada 20cm. 
 ●  ID12 - 1,42 x 6,00m _ 01 unidade 
 ●  ID13 - 8,52 x 3,00m _ 01 unidade 
 ●  ID14 - 1,42 x 6,00m _ 01 unidade 

 4.3 - ESPAÇO EMPÓRIO ( COMIDA DE HERANÇA) 

 Letra caixa em MDF 20 a 25mm recortado em router ou a laser com acabamento em pintura 
 automotiva branca, fixadas por cabo de aço e esticador ou coladas em chapa de acrílico cristal 5mm. 
 Dimensões = 2,55 x 0,40m 
 Quantidade = 01 unidade. 

 4.4 - TENDAS ALIMENTAÇÃO 

 Lona impressa com acabamento fosco tensionada sobre quadro. 
 Dimensões = 4,00 x 0,60m 
 Quantidade = 56 unidades 



 4.5 - WORKSHOP DE DANÇA 

 Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada em madeira. 
 ●  TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 04 unidades 
 ●  ESPELHO -  2,00 x 2,50m  _ 03 unidades 
 ●  PILAR -  3,00 x 0,60m  _ 04 unidades 

 4.6 - TOTEM EXTERNO LOGO MUSEU DA IMIGRAÇÃO 

 Totem logotipo Museu da Imigração com dimensões gerais 5,10 x 0,90 x 5,00m (h) com aplicação de 
 adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre MDF , em todas as faces. 
 Quantidade = 01 unidade. 

 4.7 - SINALIZAÇÃO SAÍDA PALCO 

 Placa de sinalização saída público em PS 2mm envelopado com adesivo vinílico impresso com 
 acabamento fosco. Quantidade = 02 unidades. 

 4.8 - TOTEM INFO (ANDAIME) 

 P  lacas de PS 2mm envelopadas com adesivo vinílico  impresso com acabamento fosco, fixadas 
 sobre trainel de madeira. Quantidade total de  totens = 06 unidades.: 

 ●  ID15 - 1,57 x 0,25m _ 04 unidades cada totem 
 ●  ID16 - 0,88 x 0,80m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID17 - 1,09 x 0,80m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID18 - 1,00 x 1,00m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID19 - 0,87 x 0,80m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID20 - 1,57 x 0,25m _ 04 unidades cada totem 
 ●  ID21 - 0,56 x 3,00m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID22 - 0,58 x 0,80m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID23 - 0,95 x 2,60m _ 01 unidade cada totem 
 ●  ID24 - 1,09 x 0,80m _ 01 unidade cada totem 

 4.9 - PAINEL INSTAGRAMÁVEL 

 Letra caixa com aproximadamente 5,00 x 1,50m em MDF 20 a 25mm recortado em router ou laser 
 com acabamento em pintura automotiva branca frente e verso, e pintura verde na lateral (ref. 
 comunicação visual). Fixado sobre serralheria.  Quantidade = 01 unidade. 



 4.10 - PAINEL NEON #SOMOSTODOSIMIGUANTES 

 Letreiro de 4,96 x 1,12 m em neon vidro ou led neon flex fixado à estrutura de serralheria. 
 Prever ponto elétrico e transformador / fonte para alimentação. Quantidade = 01 unidade. 

 4.11 - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS) 

 Lona impressa com acabamento fosco tensionada e grampeada sobre trainel de madeira. 
 ●  TESTEIRA - 10,00 x 1,00m _ 01 unidade 

 PS 2mm com adesivo vinílico impresso com acabamento fosco, fixação sobre serralheria. 
 ●  PLACA BASE - 1,40 x 0,50m _ 26 unidades 
 ●  PLACA TOPO - diâmetro 0,50m _ 26 unidades 

 4.12 - TAPUME  DORMITÓRIO 

 Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico. 
 ●  TA01 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade 

 4.13 - TAPUME ACESSO COZINHA 

 Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico. 
 ●  TA02 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade 
 ●  TA03 - 4,00 x 2,10m _ 01 unidade 

 4.14 - TAPUME RUA CIRCULAÇÃO 

 Aplicação de adesivo vinílico impresso com acabamento fosco sobre tapume metálico. 
 ●  TA04 - 16,00 x 2,10m _ 01 unidade 
 ●  TR05 - 2,00 x 2,10m _ 01 unidade 

 2.T - FECHAMENTOS / SINALIZAÇÃO BANHEIROS 

 Lona impressa com acabamento fosco,  tensionada sobre trainel de madeira. 
 ●  TR01 - 1,20 x 2,40m _ 01 unidade 
 ●  TR01 - 4,20 x 2,40m _ 01 unidade 
 ●  TR03 - 4,60 x 2,40m _ 02 unidades 



 5. RELAÇÃO LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

 5.1 - CONTAINER BILHETERIA 

 ●  05 cadeiras para os atendentes 

 5.2 - PÓRTICO DE ENTRADA 

 ●  08 catracas para entrada e saída do evento 

 5.3 - ESPAÇO EMPÓRIO ( COMIDA DE HERANÇA) 

 ●  30 mesas tipo pranchão de 1,50 x 0,70m 

 5.4 - WORKSHOP DE DANÇA 

 ●  01 bancada de 2,00 x 0,80m 

 5.5 - ÁREAS  DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO 

 ●  23 ombrelones brancos diâmetro 3,00m 
 ●  50 cadeiras com acabamento em madeira natural 
 ●  80 conjuntos de 01 mesa + 04 cadeiras com acabamento em madeira natural 
 ●  15 espreguiçadeiras 

 5.6 - PALCO COBERTO 

 ●  108 cadeiras com acabamento em madeira natural 

 5.8 - ESPAÇO ARTESANATO (TENDA FUNDOS) 

 ●  26 mesas tipo pranchão de 1,80 x 0,80m 


