Blumenau, 10 de dezembro de 2019

Viemos por meio desta solicitar o orçamento dos serviços abaixo descritos para a Montagem
da Feira 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:

Feira Brasileira da Cerveja - Setor 03
Montagem: 17/02 a 02/03
Evento: 11 a 13/03
Liberado Expositor: 02/03
Desmontagem: 13 a 16/03
Material:
- Demarcação dos estandes conforme planta fornecida pela contratante.
- Área demarcada: montagem do estande e instalações de tomadas, iluminação ficam a cargo do
expositor. Na área demarcada apenas um ponto de energia com capacidade de 0,1 KVA / m2 (zero
vírgula um quilovolt-ampere por metro quadrado) por estande. A
- Montagem dos estandes básicos (quantidades será informada pelo contratante até 01/02)
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Estande Básico:

 Piso forrado com carpete tipo forração com 3mm cor
grafite, fixado com dupla face;
 Divisórias com estrutura de alumínio natural e painéis
de TS brancos; altura 2,20.
 Testeira em travessa de alumínio na fachada frontal do
estande (0,98x,0,46)
 Energia elétrica cada estande: 0,1 KVA por m2 com
instalação de 01 tomada padrão, monofásica, para
plugue de 4mm (indicado para aparelhos com corrente
nominal até 10 ampères) e 220V a cada 9m²; 01
luminária a cada 3m². Disjuntores Individuais por ilha
conforme capacidade.

Outras estruturas:
- 750m2 de carpet vermelho com 3mm, fixado com dupla face nos corretores e entrada do setor 03.
- Credenciamento / Secretaria: montagem de balcão de credenciamento com prateleiras e paredes.
Sendo 12m lineares de parede em TS branca e 12m lineares de paredes em vidro. Elétrica com
disjuntor e 12 tomadas para computadores e impressoras.
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