Blumenau, 10 de dezembro de 2019

Viemos por meio desta solicitar o orçamento dos serviços abaixo descritos para a Montagem
do Festival Brasileiro da Cerveja 2020 que ocorre no Parque Vila Germânica em Blumenau / SC no
período de março de 2020.
O mesmo deverá ser em papel timbrado da empresa constando todos os dados, forma de
pagamento e observações necessárias.
Informamos, que sua empresa deverá enviar a proposta via e-mail:
financeiro@ablutec.com.br, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos até
20 de dezembro de 2019
Os serviços serão realizados na Vila Germânica, situada na Rua Alberto Stain, 199 – Blumenau
/ SC, correndo por conta da empresa contratada todas as despesas decorrentes de impostos,
documentos, ARTS, serviços de terceirizados, transporte, alimentação, mão de obra, etc.

Informações:

Festival Brasileiro da Cerveja - Setor 01 e 02
Montagem: 17/02 a 07/03
Evento: 11 a 14/03
Liberado Expositor: 09/03
Desmontagem: 15/03 a 17/03
Lavação do Pavilhão: 18/03

Material:
38 ESTANDES 12m² - sem balcão lateral
Os estandes medirão 3m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em
TS, com travessas de alumínio;
Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)
1 porta com chave com acesso pelo depósito Depósito 1m x 2m (LxP)
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Balcão frontal 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) 01 Testeira curva
com spot de iluminação 4 pontos de iluminação
5 pontos de energia monofásica 220volts. Disjuntores individuais por estande.
Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores
46 ESTANDES 12m² - com balcão lateral
Os estandes medirão 3m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em
TS, com travessas de alumínio;
Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)
Laterais, na área do balcão, em meia parede; 1 porta com chave com acesso pelo depósito
Depósito 1m x 2m (LxP)
Balcão frontal 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão lateral 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 2m x
1m x 0,5m (LxAxP)
02 Testeiras curvas com spot de iluminação 4 pontos de iluminação
5 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande
Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores
09 ESTANDES 16m² - sem balcão lateral
Os estandes medirão 4m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em
TS, com travessas de alumínio;
Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)
1 porta com chave com acesso pelo depósito Depósito 1m x 3m (LxP)
Balcão frontal 4m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) 01 Testeira curva
com spot de iluminação 4 pontos de iluminação
6 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande
Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

36 ESTANDES 16m² - com balcão lateral
Os estandes medirão 4m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em
TS, com travessas de alumínio;
Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)
Laterais, na área do balcão, sendo uma em meia parede. 1 porta com chave com acesso pelo
depósito
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Depósito 1m x 3m (LxP)
Balcão frontal 4m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão lateral 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 3m x
1m x 0,5m (LxAxP)
02 Testeiras curva com spot de iluminação 4 pontos de iluminação
6 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande
Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

06 ESTANDES NÃO ALCOOLICO
Os estandes medirão 2m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em
TS, com travessas de alumínio;
Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)
1 porta com chave com acesso pelo depósito
Depósito 1m x 1m (LxP)
Balcão frontal 2m x 1m x 0,5m (LxAxP)
01 Testeiras curva com spot de iluminação 1 pontos de iluminação
4 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande
Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

Outras estruturas:
- 50 Pias com torneiras e toda parte hidráulica, instaladas no setor 01 e 02.
A contratada é responsável pela instalação das pias na parte dos fundos com suporte e torneiras
tipo bancada ou em suportes adequados, distribuídas proporcionalmente conforme definido pela
contratante. Incluindo toda instalação hidráulica necessária (agua e esgoto) das pias, obedecendo a
linha dos serviços já existentes no pavilhão.
- 02 Camarins: 01 no setor 01 e 01 no setor 02, fundos do palco, 12m – 2 x 6x2,20 de altura.
- Guarda Volumes: Hall de entrada Setor 01, montagem em L com 8m de divisória x 2,20 de altura,
01 portas com chave e 01 balcão frontal 2,5x1x0,50
- Caex: montagem no hall do setor 01 (baixo da escada), 8m de divisória com 2,20 de altura, 01
portas frontal com chave, 01 balcão frontal 2,5x1x,05 com prateleira.
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