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ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 DIARIA 200,00 LOCAÇÃO DE TENDA, em lona branca antichamas, proteção contra raios UV,
medindo 10,00 x 10,00 m, com pé direito de 4,50m de altura, com cobertura em
sistema piramidal ou chapéu de bruxa, com 4 fechamentos do mesmo material, com
calhas para captação e escoamento de águas pluviais.

2 DIARIA 220,00 LOCAÇÃO DE TENDA, em lona branca anti-chamas, proteção contra raios UV, com
cobertura em sistema piramidal ou chapéu de bruxa, medindo 5 x 5 metros, com
fechamento nas laterais e fundo, com calhas para captação e escoamento de águas
pluviais, com pé direito 3,00m de altura.

3 DIARIA 100,00 LOCAÇÃO DE TENDA, em lona branca anti-chamas, proteção contra raios UV, com
cobertura em sistema piramidal ou chapéu de bruxa, medindo 3 x 3 metros, com
fechamento nas laterais e fundo, com calhas para captação e escoamento de águas
pluviais, com pé direito 2,50m de altura.

4 DIARIA 20,00 LOCAÇÃO DE PALCO, medindo de 4,00 x 4,00 m, com base em estrutura metálica
tubular e madeira, elevado a 1,50m de altura em relação ao solo, carpetada, com saia
frontal e lateral em lycra tencionada, escada de acesso com corrimão.

5 m2
DIARIA

1.500,00 LOCAÇÃO DE PISO, com base em estrutura metálica tubular e madeira, com altura
entre 0,10, 0,15 e 0,30cm, com forração em carpete.

6 m2
DIARIA

5.500,00 LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO  de público com 1,20m de altura, com
2,20m de comprimento, com pés de sustentação, pintados na cor alumínio.

7 DIARIA 200,00 LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TS BRANCO, PADRÃO OCTANORME, de 2,70
metros de altura com perfil em alumínio fosco, testeira curva de 1,00m x 0,50m, spot
para iluminação com lâmpadas frias.

8 DIARIA 150,00 LOCAÇÃO DE ESTANDE DE OCTANORME 4 x 4m com paredes em TS branco,
perfis de alumínio com 2,70m de altura, testeira curva 1,00 x 0,50m com 06 prateleiras
cada, com piso em madeira e carpete, iluminados com spots, sendo 01 a cada 3m²,  e
01 tomada por stand.
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9 DIARIA 60,00 CAMARIM EM OCTANORME 5 X 5m com paredes em TS branco ou vidro, perfis de
alumínio com 3m de altura forro e ar-condicionado, iluminados com spots, sendo 01 a
cada 3m², e 02 tomadas por stand com 01 (um) sofá de 02 lugares de 01(uma) mesa
de apoio, 06 cadeiras, 01 arara, 01 espelho de corpo inteiro, com piso em madeira e
carpete.

10 DIARIA 20,00 SALA DE APOIO EM OCTANORME 4 X 4m com paredes em TS branco perfis de
alumínio com 3m de altura, fechada, forro e ar-condicionado , iluminados com spots,
sendo 01 a cada 3m², e 01 tomada por stand. Com 03(três) sofás 02(duas) mesas de
apoio, com piso em madeira e carpete.

11 m2
DIARIA

1.000,00 LOCAÇÃO DE PISO em estrutura metálica, tubular e madeira naval de 6 X 4m com
0,70cm de altura com saia frontal e lateral em tecido por toda extremidade, 01 escada
de acesso e guarda corpo em toda sua extremidade.

12 m2
DIARIA

1.000,00 PISOS 1,30 ALTURA - Locação por metro quadrado de piso em estrutura metálica,
tubular e madeira naval, saindo a 1,30 m de altura em relação ao solo, escada de
acesso e guarda corpo em toda sua extremidade.

13 m²/diária 500,00 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS (BLACKDROP), com estrutura em treliça em alumínio box
truss q30 (30x30cm) montada conforme a necessidade e tamanho das lonas
publicitárias, estrutura usada para montagem de stands, palcos, coberturas, banners,
painéis de fundo de palco, pórticos e aplicações que requerem robustez e resistência.

14 diária 400,00 LOCAÇÃO DE BARRICADA e cantos L de proteção metálica, para contenção de
público, modulada em 01 metro de largura x 1,20 de altura, com piso antiderrapante
de 0,72 x 1 m, travadas com pinos de engate ou parafusos com porca, confeccionada
em duralumínio ou aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação de
pressão de deslocamento frontal de 500 kg/m linear.

15 diária 1.000,00 FECHAMENTO METÁLICO - Locação de unidades de fechamento metálico em
chapas de aço caneladas ou liso, galvanizadas ou pintadas, com 2,30m de altura por
2,00m de comprimento cada, com travamentos em sistema de mão francesa.

16 m²/diária 5.000,00 Área Reservada para PNE sobre piso praticável com altura variável entre 0,15 m e
1,00 m, em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, piso em madeira,
com guarda-corpo de proteção com 1,10 m de altura. Verificar atendimento às normas
vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e normas de acessibilidade

17 m²/diária 500,00 Escada de acesso para piso praticável com altura variável entre 0,15 m e 1,00 m, em
estrutura tubular metálica, piso com acabamento emborrachado, com 1,50 m de
largura mínima, com corrimão de ambos os lados e guarda-corpo, sinalização dos
degraus utilizando fitas antiderrapantes em cor contrastante com o piso. Verificar
atendimento às normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e
normas de acessibilidade.

18 m²/diária 500,00 Rampas de acesso para piso praticável com altura variável entre 0,15 m e 1,00 m,
com 1,50 m de largura mínima, com corrimão de ambos os lados e guarda-corpo, piso
com acabamento em material antiderrapante e inclinação em conformidade com a
norma em vigor (ABNT).Verificar atendimento às normas vigentes do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo e normas de acessibilidade.

19 diária 24,00 PALCO FORMATO 2 ÁGUAS – 9 m de frente x 6 m de fundo, altura de 1 m a 1,80 m
do piso, construído em estrutura metálica tubular reforçada com capacidade de
sustentação conforme Normas da ABNT pertinentes, pé direito 7,00 m de altura, com
cobertura em lona de alta resistência, termoacústica, antichama na cor branca. Piso
em madeira de 20 mm com acabamento em material antiderrapante e antichama,
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totalmente sem ressaltos, com capacidade de carga de 300 Kg por metro quadrado.
Guarda corpo nas laterais e fundos do palco; Travamento feito por cabos de aço, no
sistema de X; Fechamento de fundo e de laterais com telas adequadas de
sombreamento (tipo cortina), em perfeito estado, acabamento em lona preta, em
perfeito estado, nas quatro laterais, entre o piso e o solo (saia do palco); Cobertura
com capacidade mínima de sustentação para 3.500 kg; Estrutura para Fly P.A. 02
Torres de sustentação para PA no sistema Fly. 01 (Uma) escada de acesso em
estrutura tubular metálica, piso com acabamento emborrachado antichama, com 1,50
m de largura mínima, com corrimão de ambos os lados e guarda-corpo, sinalização
dos degraus utilizando fitas antiderrapantes em cor contrastante com o piso. 01 (Uma)
rampa de acesso com 1,80 m de largura mínima, piso com acabamento em material
antiderrapante e antichama, inclinação em conformidade com a altura do Palco (i=16%
para altura até 0,60 m do palco ao chão e i=10% para alturas maiores), corrimãos de
ambos os lados e guarda-corpo. Todos os materiais de acabamento e revestimento
utilizados (piso, fechamentos laterais e cobertura) deverão ser resistentes ou tratados
com produto que garanta a resistência mínima à propagação de chamas conforme
instrução técnica específica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Verificar
atendimento às normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e
normas de acessibilidade.

20 diária 30,00 PALCO MÉDIO FORMATO 2 ÁGUAS – 12 m de frente x 8, m de fundo, em Box truss
P30 e P50, altura de 1 m a 1,80 m do piso , construído em estrutura metálica tubular
reforçada com capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT pertinentes, pé
direito 9 m de altura, com cobertura em lona de alta resistência, termo acústica,
antichama na cor branca. Piso em madeira antiderrapante de 20 mm, totalmente sem
ressaltos, com capacidade de carga de 300 Kg por metro quadrado. Guarda corpo nas
laterais e fundos do palco; Travamento feito por cabos de aço, no sistema de X;
Fechamento de fundo e de laterais com telas adequadas de sombreamento (tipo
cortina), em perfeito estado, acabamento em lona preta, em perfeito estado, nas
quatro laterais, entre o piso e o solo (saia do palco); Cobertura com capacidade
mínima de sustentação para 3.500 kg;, 02 áreas de serviço cobertas, com medidas
mínimas: 3 x 2,30 metros, com altura idêntica ao piso do palco. Com fechamento em
lona nas três laterais. Uma house mix em estrutura tubular de alumínio e/ou aço
galvanizado, com cobertura de lona PVC, medindo: 04 x 2,3 metros. Estrutura para Fly
P.A. 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly .01 (Uma) escada de acesso
em estrutura tubular metálica, piso com acabamento emborrachado antichama, com
1,50 m de largura mínima, com corrimão de ambos os lados e guarda-corpo,
sinalização dos degraus utilizando fitas antiderrapantes em cor contrastante com o
piso. 01 (Uma) rampa de acesso com 1,80 m de largura mínima, piso com
acabamento em material antiderrapante e antichama, inclinação em conformidade
com a altura do Palco (i=16% para altura até 0,60 m do palco ao chão e i=10% para
alturas maiores), corrimãos de ambos os lados e guarda-corpo. Todos os materiais de
acabamento e revestimento utilizados (piso, fechamentos laterais e cobertura) deverão
ser resistentes ou tratados com produto que garanta a resistência mínima à
propagação de chamas conforme instrução técnica específica do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo. Verificar atendimento às normas vigentes do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo e normas de acessibilidade.

21 diária 15,00 PALCO FORMATO 2 ÁGUAS – 14 m de frente x 12, m de fundo, em Box truss P30 e
P50, altura de 1 m a 1,80 m do piso , construído em estrutura metálica tubular
reforçada com capacidade de sustentação conforme Normas da ABNT pertinentes, pé
direito 9 m de altura, com cobertura em lona de alta resistência, termo acústica,
antichama na cor branca. Piso em madeira antiderrapante de 20 mm, totalmente sem
ressaltos, com capacidade de carga de 300 Kg por metro quadrado. Guarda corpo nas
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laterais e fundos do palco; Travamento feito por cabos de aço, no sistema de X;
Fechamento de fundo e de laterais com telas adequadas de sombreamento (tipo
cortina), em perfeito estado, acabamento em lona preta, em perfeito estado, nas
quatro laterais, entre o piso e o solo (saia do palco); Cobertura com capacidade
mínima de sustentação para 3.500 kg; Área de Serviço 02 área de serviço coberta,
com medidas mínimas: 3 x 2,30 metros, com altura idêntica ao piso do palco. Com
fechamento em lona nas três laterais. Uma house mix em estrutura tubular de alumínio
e/ou aço galvanizado, com cobertura de lona PVC, medindo: 04 x 2,3 metros.
Estrutura para Fly P.A. 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly .01 (Uma)
escada de acesso em estrutura tubular metálica, piso com acabamento emborrachado
antichama, com 1,50 m de largura mínima, com corrimão de ambos os lados e guarda-
corpo, sinalização dos degraus utilizando fitas antiderrapantes em cor contrastante
com o piso. 01 (Uma) rampa de acesso com 1,80 m de largura mínima, piso com
acabamento em material antiderrapante e antichama, inclinação em conformidade
com a altura do Palco (i=16% para altura até 0,60 m do palco ao chão e i=10% para
alturas maiores), corrimãos de ambos os lados e guarda-corpo. Todos os materiais de
acabamento e revestimento utilizados (piso, fechamentos laterais e cobertura) deverão
ser resistentes ou tratados com produto que garanta a resistência mínima à
propagação de chamas conforme instrução técnica específica do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo. Os itens solicitados deverão estar em conformidade com
instruções técnicas do  Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e Normas de
Acessibilidade.

22 diária 5,00 PALCO EXTERNO COBERTO, em estrutura tubular de duralumínio ou aço
galvanizado ou em box truss P30 e P50, com capacidade mínima de sustentação para
4.000kg, em formato Duas Águas, coberta com lona vinílica modelo KP 1.000,
soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e
proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades antimofo, anti-
chama, resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento
perfeito na estrutura metálica. A Cobertura deverá ter pé direito mínimo de 7 (sete)
metros do piso do palco. A cobertura deverá ser totalmente estável, sem que sejam
percebidos movimentos laterais e /ou longitudinais, para isso deverá estar
devidamente estaqueada e tencionada com fitas/cabo de aço, e se for necessário, a
contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. Piso em estrutura tubular de
aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação conforme Normas
da ABNT pertinentes, revestido em madeira compensada, nova, tipo MDF de 15 mm,
na cor preta, medindo: 16 m de frente x 14 m de fundo (Diferente do Cad. Técnico
Virada – 14 x 12 m). A altura do piso poderá ser solicitada em: 1,80 metros de altura
em relação ao solo medidos na boca de cena do palco. A estrutura deverá ser
totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais,
para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra
pesos. Deverá ter guarda corpo em toda a volta do palco, exceto na área frontal. O
revestimento de MDF deverá contemplar também as áreas de serviço e técnica, sem
haver desníveis, “dentes” ou degraus, em relação à área de palco. O palco deverá ser
forrado com easy floor ou carpete tipo forração nas cores preto ou grafite. O Palco
deverá ter o fundo e as laterais (Inclusive Áreas Técnicas) em tela ortofônica ou
sombrite preto ou cinza, nas medidas do palco, devidamente afixada na estrutura do
palco (na parte superior e inferior) e uma tela ortofônica preta ou cinza. Toda a “saia”
do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido
não-tecido) de gramatura 100 g/m². 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly
em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade para até
2.500 kg (cada). A estrutura deve ter medidas de 09 (nove) metros de altura, largura
de 2,5 metros (será fixada a comunicação visual do evento nesta estrutura, logo
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deverá possuir no mínimo três apoios no solo). Deverá ser totalmente estável, sem
que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se for
necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. A estrutura
deverá ser montada de forma que o P.A. (caixas) fique a 1 (um) metro à frente da linha
do palco. 01 Estrutura para backdrop (fundo de palco) nas medidas 10 x 6 metros em
Box truss P30, fixada a 4 metros do fundo do palco. 01 Estrutura para Testeira nas
medidas 16 x 1,5 m metros em box truss P30, fixada na frente de palco, parte
superior. 02 (Duas) escadas de acesso (01 de acesso direito ao palco de 01 de
acesso exclusivo à área técnica de monitor) em estrutura tubular metálica, piso com
acabamento emborrachado, com 1,50 m de largura mínima, com corrimão de ambos
os lados e guarda-corpo, sinalização dos degraus utilizando fitas antiderrapantes em
cor contrastante com o piso. Rampa de acesso ao palco, instalada paralela ao fundo,
com 1,80 m de largura mínima, para carga e descarga de materiais e/ou acesso de
PNE (cadeirantes), piso com acabamento em material antiderrapante e inclinação em
conformidade com a norma em vigor (ABNT). 02 Áreas de Técnicas, uma para
monitoramento de palco e a outra para racks de iluminação, nas medidas mínimas de
5x3 metros , com altura idêntica ao piso do palco e coberta nas três laterais. 01 Área
de Serviço (backstage) a ser delimitada pela lona de fundo de palco posicionada a 8 m
da boca de cena, resultando em uma área de serviço medindo 16 x 4 m. House Mix
em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo: 5
x 5 m, pé-direito de no mínimo 2,00 metros altura (Diferente do Cad. Técnico Virada -
2,50m de altura), com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e
com 25 m² de piso modular de madeira estruturado em pallets e chapas de
compensado de 15 mm, nivelado e elevado a 0,10m do chão, forrado com carpete nas
cores preto ou grafite ou easy floor. A House Mix deverá ser posicionada à frente e
exatamente no alinhamento do centro do palco à no mínimo 20 (vinte) metros e no
máximo 30 (trinta) metros de distância do palco. Todos os materiais de acabamento e
revestimento utilizados (piso, fechamentos laterais e cobertura) deverão ser
resistentes ou tratados com produto que garanta a resistência mínima à propagação
de chamas conforme instrução técnica específica do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo.Verificar atendimento às normas vigentes do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo e normas de acessibilidade.

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 13:00:00 horas do dia 04/10/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


