FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC
SÃO PAULO
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 037/2020
MEMORIAL DESCRITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2020
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM

UN.

QUANT.

Descrição das Mercadorias ou Serviços

1

diária

200,00

- LOCAÇÃO DE TENDA, em lona branca antichamas, proteção contra raios UV,
medindo 10,00 x 10,00 m

2

diária

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 m, com pé direito
3 m de altura

3

diária

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 m, com pé direito
2,50m de altura

4

diária

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

5

m²/diária 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/diária 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

diária

200,00

- LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TS BRANCO, PADRÃO OCTANORME, de 2,70
metros de altura

8

diária

150,00

- LOCAÇÃO DE ESTANDE DE OCTANORME 4 x 4m com paredes em TS branco

9

diária

60,00

- CAMARIM EM OCTANORME 5 X 5m com paredes em TS branco ou vidro

10

diária

20,00

- SALA DE APOIO EM OCTANORME 4 X 4m com paredes em TS branco

11

m²/diária 1.000,00

- LOCAÇÃO DE PISO em estrutura metálica, tubular e madeira naval de 6 X 4m com
0,70cm de altura

12

m²/diária 1.000,00

- PISOS 1,30 ALTURA - Locação por metro quadrado de piso em estrutura metálica,
tubular e madeira naval

13

m²/diária 500,00

- LOCAÇÃO DE BOX TRUSS (BLACKDROP), com estrutura em treliça em alumínio
box truss q30 (30x30cm)

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

15

diária

1.000,00

- 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

Preço Unitário

Preço Total

Marca

ITEM

UN.

QUANT.

Descrição das Mercadorias ou Serviços

Preço Unitário

16

m²/diária 5.000,00

- Área Reservada para PNE sobre piso praticável com altura variável entre 0,15 m e
1,00 m

17

m²/diária 500,00

- Escada de acesso para piso praticável com altura variável entre 0,15 m e 1,00 m

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

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

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

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

22

díaria

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

Prazo para Pagamento:
.

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

0 dias.

Preço Total

Marca

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 09:30:00 horas do dia 21/12/2020.
Valor TOTAL por extenso:
Cidade:

Estado:

Data:
Assinatura do Proponente

