
 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 

PROCESSO Nº 20361/2021 

ANEXO VI 

 PROPOSTA COMERCIAL 

 

______________________________________________________________________, 

CNPJ__________________________, por seu representante legal que esta assina, 

DECLARA que foram examinadas minuciosamente as normas específicas do Termo de 

Referência para contratação de empresa especializada para o prestação de serviços de 

__________________________________________________________, para atender à 

Fundação Euclides da Cunha – FEC. 

 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, prestar os serviços na forma prevista na 

Seleção Pública 006/2021 pelo valor de R$ ____________ (valor por extenso), 

precificando cada item conforme abaixo. 

 

Memorial Descritivo  

EXPOINTER 2021 

04/09/2021 a 12/09/2021 

  PAF ESPECIFICAÇÃO 
Valor de 

Medida 
QTD Valor unitário Valor total 

1. MONTAGEM DE ESTANDES   

1.1 

Estande básico - 

Agroindústria (209 

X 6m²). Estande 

com 2m de frente e 

3m de fundo. 1/2 

painel no fundo 

com depósito 

individual. Na 

lateral cada 

estande terá 

espaço vazio de 1m 

de frente e 3 m de 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,16 m e 1,05 m. * O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. * O teto deve ser em 

pergolado composto por perfis de alumínio anodizado 

para travamento da estrutura e fixação da iluminação e 

cobertura superior com lonas listradas nas cores branco 

e azul, branco e amarelo, branco e verde, intercalando as 

ilhas. Na parte junto à cumeeira deverá ser observado 

um espaço para ventilação dos espaços. * Cada um dos 

209 estandes deverá ser mobiliado com um balcão com 

m² 1.881 R$ R$ 



 

 

 

fundo, sem balcão, 

conforme croqui. 

frente e laterais em compensado de virola e tampo com 

BP branca (2 metros de largura) padrão montadora, com 

prateleira interna e 1 banqueta alta de 0,70cm de altura, 

sendo todas iguais. 

1.2 

Estande básico - 

Espaço institucional 

MAPA/UFF e Banco 

do Brasil 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 42 R$ R$ 

1.3 

Estande básico - 

Espaço institucional 

SEAPDR 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 40 R$ R$ 

1.4 

Estande básico - 

Espaço institucional 

FETAG 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 52,5 R$ R$ 

1.5 

Estande básico - 

Espaço institucional 

FETRAF 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 25 R$ R$ 

1.6 

Estande básico - 

Espaço institucional 

EMATER 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 34 R$ R$ 



 

 

 

1.7 

Estande básico - 

Espaços 

institucionais VIA 

CAMPESINA (3 x 

5m) 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 15 R$ R$ 

1.8 

Estande básico - 

Espaços 

institucionais do 

BANRISUL (4 x 5m), 

SICREDI  (4 x 5m) e 

CRESOL  (3 x 4m) 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande.  

m² 52 R$ R$ 

1.9 

Estande básico - 

Depósitos  aproxi 

330 m2 – com 

espaço para 

higienização de 

equipamentos 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado para travamento da estrutura e fixação da 

iluminação.  

m² 330 R$ R$ 

1.10 

Estande básico - 

MAPA (GABINETE) 

e UFF e Rádio 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado para travamento da estrutura e fixação da 

iluminação.  

m² 96 R$ R$ 

1.11 

Estande básico - 

Auditório/Concurs

o  

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em 

toda área do estande. >>> O estande deverá ser 

climatizado para armazenamento de produtos como 

queijos e vinhos, ter um espaço para copa com 

prateleiras, bancadas com pia, geladeira e mesa de pelo 

menos 12 lugares para a realização dos concursos. (SERÁ 

m² 31 R$ R$ 



 

 

 

NECESSÁRIO QUE AS LATERAIS SEJAM CONSTRUIDAS EM 

VIDRO E ILUMINAÇÃO REFORÇADA NESTE ESPAÇO DOS 

CONCURSOS) 

1.12 
Estande suporte 

INTERNET 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado para travamento da estrutura e fixação da 

iluminação 

m² 16 R$ R$ 

1.13 
Estande Escolas 

Rurais 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de 

compensado virola com acabamento em selador, 

montadas com perfis de alumínio anodizado na altura 

total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta 

emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado para travamento da estrutura e fixação da 

iluminação.  

m² 20 R$ R$ 



 

 

 

1.14 

Área externa: 

Espaço 

higienização 

(montagem básica 

abaixo da pirâmide 

de cobertura) 

Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de TS 

branco com porta, montadas com perfis de alumínio 

anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O teto deve ser 

em pergolado composto por perfis de alumínio 

anodizado para travamento da estrutura e fixação da 

iluminação. Necessário pia com água potável e sistema 

de esgoto. Necessário ainda estrado de madeira para o 

piso. 

m² 16 R$ R$ 

2.    MONTAGEM DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES   

2.1 

Coberturas 

Pirâmides  

PREVER ESTRADO 

PARA O PISO 

Coberturas do tipo pirâmides, medindo 5x5 m unidade 1 R$ R$ 

2.2 

Fechamentos 

laterais (72 

unidades) de 5m 

Na lateral direita em lona branca fixa sobre estrutura de 

metalon com 2.80 de altura e barra em lona cristal fixa 

com 2,80 de altura. Com exceção da saída de emergência 

que será em lona cristal de enrolar. Na lateral esquerda 

em lona branca fixa sobre estrutura de metalon com 2.80 

de altura e barra em lona cristal de enrolar com 2,80 de 

altura. No fundo fechamento em lona branca fixa sobre a 

estrutura de metalon com 2,80 de altura e barra de 280 

de altura em lona cristal de enrolar. Na parte da frente 

terá testeira de lona branca fixa em metalon com 2,80 de 

altura e barra em lona cristal de enrolar com 2,80 de 

altura. 

m² 2016 R$ R$ 

2.3 

Cobertura em lona 

com estrutura para 

cozinhas da praça 

de alimentação 

Cobertura superior com lonas listradas nas cores branco 

e laranja. Na parte junto à cumeeira deverá ser 

observado um espaço exaustão dos gases quentes e 

fumaça (MUITO IMPORTANTE). 

m² 160 R$ R$ 

2.4 

Bancada para as 

cozinhas da praça 

de alimentação 

Bancada montada para atendimento ao cliente nas 

dimensões de 0,55 x 2,84 em madeira ou MDF. 
unidade 9 R$ R$ 

2.5 

Painel de 

fechamento das 

cozinhas 

Painel montado para fechamento das cozinhas acima da 

bancada de alvenaria em madeira, metal ou MDF nas 

dimensões de 1,36 x 2,84 metros. 

unidade 3 R$ R$ 



 

 

 

2.6 

Montagens 

especiais - espaço 

agroindústrias 

Fachada triangular (oitão) em madeira, composto por 

estrutura de sarrafos revestidas com chapas de 

compensado virola com aplicação de selador. Medindo 6 

m de largura, fixados nas extremidades das ilhas centrais. 

unidade 36 R$ R$ 

2.7 
Montagens 

Especiais - cozinhas 

Fachada triangular (oitão) em madeira, composto por 

estrutura de sarrafos revestidas com chapas de 

compensado virola com aplicação de selador. Medindo 5 

m de largura, fixados na lateral das cozinhas das 

extremidades.  

unidade 2 R$ R$ 

2.8 Instalação Elétrica 
Luminária com lâmpada florescente do tipo HO, fixada no 

pergolado. AGROINDUSTRIAS. 
unidade 209 R$ R$ 

2.9 Instalação Elétrica 
Luminárias com lâmpadas florescentes do tipo HO na 

área de teto das Cozinhas. 
unidade 26 R$ R$ 

2.10 Instalação Elétrica 

Luminárias com lâmpadas florescentes do tipo HO na 

área de teto, 01 q cada 12m²  nos estandes institucionais 

e depósitos. 

unidade 65 R$ R$ 

2.11 

Pórtico de acesso 

ao Pavilhão (3 

pórticos - dois de 

10m e outro em "L" 

de 13m - Ver 

croqui) 

Estrutura em madeira, com aplicação de selador. 

Composto por 3 pilares e viga superior com TELHAS 

IMPERMEÁVEIS sobre as tesouras em madeira. 

unidade 3 R$ R$ 

2.12 Praticável  

Modulável de até 6m² em estrutura de metal, com piso 

de madeira em bom estado, ou ainda com acréscimo de 

carpete, conforme determinado pela contratante com 

rampa de acesso. 

diária 2 R$ R$ 

2.13 Banheiro químico 

Largura: 1,10m; Profundidade: 1,20 m; Peso: 75 kg; 

Capacidade da Caixa de Dejetos: 220L.Sanitário Químico 

Modelo Standard 

Caixa de dejetos com assento; Mictório; Porta Objetos; 

Suporte para papel higiênico; Grades de ventilação; Teto 

translúcido; Piso antiderrapante; Sinalização de 

livre/ocupado. 

unidade 2 R$ R$ 

2.14 

Sonorização para 

os discursos e 

premiações 

Sonorização para atender até 1.500 pessoas no pavilhão, 

com potência/volume adequados ao espaço, 

cabeamento e acessórios necessários ao pleno 

funcionamento, com 3 microfones sem fio, 1 pedestal, 

duas caixas de retorno e uma caixa de som com 

autonomia para movimentarmos para as reuniões, 

quando necessário. 

diária 3 R$ R$ 

3. COMUNICAÇÃO VISUAL   



 

 

 

3.1 

Adesivo para 

testeira - 

Agroindústrias e 

cozinhas 

Identificação do estande, contendo o nome do Expositor, 

Município e Número, em impressão digital adesivo 

aplicado em painel de PS branco, medindo 80 x 30 cm. As 

identificações deverão ser posicionadas conforme 

orientação do contratante, sendo uma por estande. As 

artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e 

resolução final para produção. A colocação também fica 

sob responsabilidade da montadora 

unidade 218 R$ R$ 

3.2 
Pórtico 1- 02 

unidades 
Parte de cima: 9,70 x 3,10m- 01 unidade por pórtico unidade 2 R$ R$ 

3.3 

Testeiras em Vidro 

para os estande 

institucionais – 

EMATER, MAPA, 

SEAPDR, FETAG - 

Institucionais 

Lateral 1: 0,60 x 3,30m- 01 unidade por pórtico unidade 

2 R$ R$ 

1 R$ R$ 

3.4 
Adesivo para 

testeira - Depósitos 
Meio: 1,30 x 3,30m- 01 unidade por pórtico unidade 2 R$ R$ 

3.5 
Adesivo para 

testeira - Depósitos 

Testeira de identificação do espaço, em impressão digital 

em adesivo, medindo 0,95 m x 0,45 m. As artes serão 

fornecidas pelo contratante, em formato e resolução 

final para produção. A colocação também fica sob 

unidade 4 R$ R$ 

3.6 
Adesivo para vidros 

– Institucionais 

Adesivo perfurado para identificação nos vidros dos 

estandes institucionais, medindo 0,90 m x 0,90 m. As 

artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e 

resolução final para produção. A colocação também fica 

sob responsabilidade da montadora. 

unidade 135 R$ R$ 

3.6.1 

Adesivo para TS - 

Institucionais 

(Bancos, Escolas 

Rurais e Internet) 

Adesivo branco fosco para identificação dos estandes 

institucionais, medindo 0,95 m x 0,45 m. As artes serão 

fornecidas pelo contratante, em formato e resolução 

final para produção. A colocação também fica sob 

responsabilidade da montadora. 

unidade 23 R$ R$ 



 

 

 

3.7 

Adesivo para 

cenografia dentro 

do estande do 

MAPA e SEAPDR. 

Adesivo em vinil leitoso aplicado nos painéis de PS para 

cenografia no estande do MAPA, medindo 0,95 m x 2,06 

m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em 

formato e resolução final para produção. A colocação 

também fica sob responsabilidade da montadora. 

unidade 20 R$ R$ 

3.8 

Adesivo para 

balcão - Frontal 

(209 ESTANDES) 

Adesivo de 0,950,95m para balcão (sendo 2 adesivos por 

expositor), em impressão digital adesivo aplicado em 

painel de PS branco. As identificações deverão ser 

posicionadas conforme orientação do contratante, sendo 

uma por estande. As artes serão fornecidas pelo 

contratante, em formato e resolução final para 

produção. A colocação também fica sob 

responsabilidade da montadora. 

unidade 209 R$ R$ 

3.9 

Adesivo para 

fechamento das 

cozinhas 

Painel para fechamento das cozinhas, em impressão 

digital medindo 2,90x1,40m. As artes serão fornecidas 

pelo contratante, em formato e resolução final para 

produção. A colocação também fica sob 

responsabilidade da montadora. 

unidade 3 R$ R$ 

3.10 

Adesivos para 

fechamento dos 

banheiros. As artes 

serão fornecidas 

pelo contratante, 

em formato e 

resolução final para 

produção. A 

colocação também 

fica sob 

responsabilidade 

da montadora 

Painéis de PS (frente)- medindo 0,95x2,06m unidade 6 R$ R$ 

Testeiras de PS (frente)- medindo 0,95x0,46m unidade 1 R$ R$ 

Testeira A de PS (Lateral 1)- medindo 0,46x0,46m unidade 1 R$ R$ 

Testeira B de PS (Lateral 1)- medindo 0,95x0,46m unidade 1 R$ R$ 

Painéis de PS (Lateral 1)- medindo 0,46x2,06m unidade 1 R$ R$ 

Testeira A de PS (Lateral 2)- medindo 0,46x0,46m unidade 1 R$ R$ 

Testeira B de PS (Lateral 2)- medindo 0,95x0,46m unidade 1 R$ R$ 

Painéis de PS (Lateral 2)- medindo 0,46x2,06m unidade 1 R$ R$ 

3.11 

Totem de 

sinalização - Cubo 

com vidro 

Totens para sinalização indicativa, com dimensão de 

0,95 m X 1,46 m. Frente e verso. Impressão digital em 

adesivo aplicado sobre TS. As artes serão fornecidas 

pelo 

contratante, em formato e resolução final para 

produção. A colocação também fica sob 

responsabilidade da montadora. 

unidade 5 R$ R$ 

4. EQUIPAMENTOS   

4.1 Ar-Condicionado Ar-condicionado de 12.000 Btu´s - 220volts  

unidade/ 

período da 

feira 

18 R$ R$ 



 

 

 

4.2 Câmara Fria 

Câmara Fria de Resfriamento - Capacidade de 15 

toneladas - 380volts (será instalado na parte externa do 

Pavilhão da Agricultura Familiar, próximo ao depósito). 

Deve estar instalada, apta para receber os produtos, de 

03/09/2021 (a partir das 10h) até o dia 12/09/2021 (até 

às 22h). 

unidade/ 

período da 

feira 

3 R$ R$ 

4.3 
Gerador - PARA 

USO STAND BY 

Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de 

grupo gerador super silenciado, motor de 240 KVA, 60 

HZ, automático, microprocessado e quadro de 

transferência 75 DB a 1,5 metro para funcionamento em 

regime "contínuo", com combustível. 

unidade/ 

período da 

feira 

1 R$ R$ 

4.4 Freezer  
Freezer vertical com capacidade de 400L, sendo 2 

horizontais. 

unidade/ 

período da 

feira 

8 R$ R$ 

4.5 

Kit de 

equipamentos para 

rádio  

120 Metros de cabo de segurança, 40 Caixa de som 

passiva S115V, 01 CD Player CDJ 350S, 01 Mesa de som 

digital L 32 CANAIS,03 Microfone dinâmico 

profissional,03 Pedestais de microfone para mesa, 02 

notebooks, 01 impressora 

unidade/ 

período da 

feira 

1 R$ R$ 

4.6 Notebook 
Notebook com pacote office disponível em português + 1 

SEAPDR e MAPA 
unidade 2+1 R$ R$ 

4.7 Impressora Impressora a jato de tinta colorida + 1 SEAPDR e MAPA unidade 2 R$  R$  

4.8 

Extintor de 
incêndio A/B/C 
para eventos de 

grande porte 

Abastecido e com lacre de segurança intacto, dentro 
do prazo de validade, com suporte 

de metal e placa sinalizadora individualizada. 

unidade/per

íodo da feira 
45 

 
R$  

 
R$  

5. MOBILIÁRIO E PAISAGISMO   

5.1 Frigobar 

Refrigerador (com maior eficiência energética) para 

pequenos ambientes com capacidade de 

armazenamento de 135 litros. Com Selo Procel de 

Eficiência Energética.  

unidade/ 

período da 

feira 

13 R$ R$ 

5.2 Geladeira Refrigerador 260 lts 

unidade/ 

período da 

feira 

3 R$ R$ 

5.3 Balcão 
Balcão armário com porta, chave e prateleira interna, 

tamanho 80x40 cm e altura 80 cm. 

unidade/ 

período da 

feira 

17 R$ R$ 

5.4 Banco 
Bancos de praça de madeira. Tamanho: 

1,50x0,50x0,83cm 

unidade/ 

período da 

feira 

24 R$ R$ 

5.5 

Cadeira para 

espaços 

institucionais 

Cadeira 

unidade/ 

período da 

feira 

30 R$ R$ 



 

 

 

Seapdr - 10/ Fetag- 6/ Via Campesina- 4/ Fetraf - 6/ 

Emater -6 / Sicredi- 6/ Banrisul-6/ CRESOL- 4/ Internet- 6/ 

MAPA/UFF- 6/ MAPA- 6/ Escolas-12 /Banco do Brasil-6/ 

Via Campesina- 2/ + 6 

unidade/ 

período da 

feira 

90   

5.6 
Carrinho para 

depósito 
Carrinhos para deposito com 4 rodas 

unidade/ 

período da 

feira 

4 R$ R$ 

5.7 Lixeira Lixeira pequena de 30L para o interior dos estandes. 

unidade/ 

período da 

feira 

40 R$ R$ 

5.8 Lixeira 
Lixeiras grandes com Tampa 100L para coleta seletiva, 

conjunto com quatro (vidro, papel, plástico e orgânicos). 

unidade/ 

período da 

feira 

20 R$ R$ 

5.9 Mesa de canto Mesa de canto em vidro com pés cromados. 

unidade/ 

período da 

feira 

21 R$ R$ 

5.10 Mesa de reunião Mesa em madeira para reunião 6 lugares 

unidade/ 

período da 

feira 

4 R$ R$ 

5.11 Mesa redonda 
Mesa redondo de vidro com pés cromados - diâmetro de 

0,90 x 0,70 cm altura. 

unidade/ 

período da 

feira 

18 R$ R$ 

5.12 

Mesa tipo biro para 

computador e 

impressora 

Tipo biro  
unidade/perí

odo da feira 
8 R$ R$ 

5.13 Mesa para rádio Tipo escritório 

unidade/ 

período da 

feira 

2 R$ R$ 

5.14 

Mesa plástica com 

4 cadeiras para 

praça de 

alimentação 

Mesa plantica tipo bar de 0,70m x 0,70m 

unidade/ 

período da 

feira 

70 R$ R$ 

5.15 Mesa padrão Mesas padrão, medindo 1,25 x 0,80 m. 

unidade/ 

período da 

feira 

4 R$ R$ 

5.16 Sofá/ Poltrona Módulo de sofá 1 lugar em courino preto ou branco 

unidade/ 

período da 

feira 

40 R$ R$ 

5.17 Paisagismo - Flores Flores com vasos para os estandes institucionais  unidade 30 R$ R$ 

5.18 Paisagismo - Vasos Plantas com vasos para o disposição em pavilhão unidade 60 R$ R$ 



 

 

 

5.19 Cozinha auxiliar 

mesa de apoio unidade 1 R$ R$ 

micro-ondas unidade 1 R$ R$ 

armário pequeno unidade 1 R$ R$ 

Utensílios - faca, garfo, colher, pratos-  6 de cada unidade 1 R$ R$ 

pia para higienização com água e coleta de efluentes (c/ 

manutenção) 
unidade 1 R$ R$ 

cafeteira unidade 1 R$ R$ 

esponja unidade 2 R$ R$ 

detergente unidade 4 R$ R$ 

chaleira elétrica unidade 1 R$ R$ 

6. 

SERVIÇOS  

( plantão durante todo o período de montagem e realização do evento para eventuais serviços 

necessários ) 

  

6.1 Eletricista 

Profissional capacitado para fazer instalações elétricas, 

testar redes, fazer reparos em rede elétrica, realizar 

aterramento de fios.  

diária 9 R$ R$ 

6.2 Montador Montadores (por dia) diária 18 R$ R$ 

6.3 Técnico de som 
Técnico de som para plantão na rádio (9:00 às 20:00hs) 

durante toda a feira. 
diária 9 R$ R$ 

6.4 Brigadista 

Profissional capacitado para atuar em 

emergências. Os profissionais devem estar 

devidamente uniformizados e identificados O 

serviço deverá ser fornecido de 08:00 às 20:00hs 

no período de 4  a 12 de setembro/21 

*recomendação do CBM* 

daria 20 R$ R$ 

6.5 
Segurança Diurno 

uniformizado 

Profissional de empresa devidamente cadastrado 

na secretaria de segurança do município, com 

celular e rádio (diárias de 8h) entre os dias 3 a 

12/setembro/21 

Unidade/dia 10 R$ R$ 

6.6 
Segurança Noturno 

uniformizado 

Profissional de empresa devidamente cadastrada 

na secretaria de segurança do município, com 

celular e rádio (diárias de 8h)- entre os dias 3 a 

12/setembro/21 

Unidade/dia 16 R$ R$ 

6.7 
Serviço de Limpeza 

e Manutenção 

Disponibilização de Profissionais capacitados para 

realização de serviços de limpeza, com agentes 

devidamente uniformizados, com material completo 

para limpeza e manutenção do evento (vassouras, rodos, 

baldes, pá de lixo, pano de chão, desinfetante, luvas e 

etc.). O serviço deverá ser fornecido de 09:00 às 20:00hs 

diária 20 R$ R$ 



 

 

 

6.8 
Monitores - 

Covid19 

 

Monitores para orientar os visitantes quanto as 

questões de protocolo de saúde. 

 

diária 15   

7. ALIMENTAÇÃO   

7.1 

Serviço de 

alimentação para 

os estandes UFF, 

MAPA e SAPDR 

4 tipos de Salgados, 3 tipos de doces: geleias, 

tortas, biscoitos com produtos oferecidos no 

pavilhão da agricultura familiar. Bebidas: café, 

chocolate quente e 2 tipos de sucos. Tábuas de 

frios: 3 tipos de pastas. Uma hora de duração. 

(serviços pela manhã e no período da tarde) - 

MAPA e UFF e SAPDR 

unidade 18 R$ R$ 

7.2 Serviço de café 

Reposição de garrafa térmica com café nos estandes 

institucionais da MAPA e da SEAPDR, 2 vezes ao dia 

(manhã e tarde). 

diária 18 R$ R$ 

7.3 Bombona de Água 

Instalação e Manutenção de bombona de água de 20 

litros com suporte, com bebedor elétrico e copos 

descartáveis nos estandes institucionais. 14 suportes/ 

manutenção/ reposição das bombonas durante a feira e 

instalação 

unidade/ 

período da 

feira 

14   

8.   OUTROS      

8.1 
Telão de Led de 3 x 4 

metros 

Telão em LED para projeção das apresentações da cozinha show 

previamente gravadas com sistema de som compatível a ser 

instalado nas proximidades da praça de alimentação. 

unidade 2 R$ R$ 

8.2 Carrinho elétrico 

Estrutura: Chassis e estrutura em alumínio Frente e 

Acabamentos: Carenagem dianteira em ArmorFlexR (polímero 

resistente), Comprimento total: 340 cm, Largura total: 120 cm, 

Altura com capota: 174 cm Tipo de motor: Motor elétrico 48-v 

3.75 HP IQ Plus SystenR, potência do motor: 48 volts – DC, kW, 

Sistema elétrico: 48v volts, Baterias: 8 baterias tracionarias de 6V 

cada, Carregador de bateria: Onboard com bobina, automático, 

controlado por computador 48-volt DC, 17 amp, UL e CSA. 

Acomoda 6 passageiros, Motorista diária - 8 H - Período de: 

24.08.2018 A 02.09.2018 

diária 10 R$ R$ 

8.3 Totens com álcool gel Totem com álcool em gel com reposição unidade 15 R$ R$ 

Niterói____ de________ de 2021. 

                                      __________________________________ 

                                                               Assinatura 

                                 Nome (legível): 

       RG            


