
MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  53040/2017

MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA N.º 0044/2017

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 DIÁRIA 600,00 ARQUIBANCADA COBERTA -
Locação por metro linear de arquibancada coberta, com galpão duas águas, com 06
degraus de altura com  passarela de 1,20m de largura, saindo a aproximadamente
1,30m de altura em relação ao solo,  sendo que os assentos deverão ser em madeira
e estrutura metálica, de no mínimo 0.70m de largura, guarda corpo por toda a sua
extensão, radiais, túneis e escada de acesso com corrimão (em conformidade com a
Instrução Técnica nº 12/2011 -Polícia Militar do Estado de São Paulo).

2 DIÁRIA 20,00 CABINES INDIVIDUAIS -
Locação de cabines individuais medindo 2,30 x 2,30 m, elevado a 1,30 m de altura em
relação ao solo, uma escada lateral, com cobertura em sistema de tendas na cor
branca , e  guarda corpo por toda a sua extensão e refrigeração.

3 DIÁRIA 100,00 Extintor água pressurizada -
Locação de extintor de água pressurizada.

4 DIÁRIA 100,00 Extintor pó químico seco BC -
Locação de extintor de pó quimico seco BC.

5 DIÁRIA 800,00 FECHAMENTO METALICO -
Locação de unidades de fechamento metálico em chapas de aço caneladas,
galvanizadas, com 2,30m de altura por 2,30m de comprimento cada, com travamentos
em sistema de mão francesa e serrilhas pontiagudas em sua parte posterior, pintados
na cor alumínio

6 DIÁRIA 1.000,00 GRADIL DE CONTENÇÃO -
LOCAÇÃO DE UNIDADES DE GRADIL DE CONTENÇAO DE PÚBLICO com 1,20m
de altura, com 2,30m de comprimento, com pés de sustentação, pintados na cor
alumínio.

7 DIÁRIA 1.000,00 GRADIL DE CONTENÇÃO -
LOCAÇÃO DE UNIDADES DE GRADIL DE CONTENÇAO DE PÚBLICO com 1,20m
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de altura, com 2,50m de comprimento, com pés de sustentação, pintados na cor
alumínio.

8 DIÁRIA 8,00 LOCAÇÃO DE PALCO -

Locação de Palco medindo 12m de frente x 8m de fundo, 10,0m de altura pé direito
(04 Torres), 01 área de serviço 06m x 03m, 02 Camarins 3,00m x 3,00m montados em
cima na mesma altura do piso atrás do palco, escada de acesso com 2,20m de largura
com corrimão, altura do piso 2,50m, altura do piso ao teto 8.50m de altura, capacidade
de carga mínima na estrutura para iluminação de 3.000KG distribuídos em pontos
variados, House Mix, Laudo Técnico de engenheiro, ART das montagens, Saia Frontal
e  02 Torres de andaimes de 2m com 10m de altura.

9 DIÁRIA 8,00 LOCAÇÃO DE PALCO -

Locação de Palco medindo 8m de frente x 6m de fundo, 10,0m de altura pé direito (04
Torres), escada de acesso com 2,20m de largura com corrimão, altura do piso 2,50m,
altura do piso ao teto 8.50m de altura, capacidade mínima de carga na estrutura para
iluminação de 3.000KG distribuídos em pontos variados, House Mix, Laudo Técnico de
engenheiro, ART das montagens, Saia Frontal e  02 Torres de andaimes de 2m com
10m de altura.

10 M2/DIÁRI
A

3.000,00 LYCRA TENSIONADA -
Locação por metro quadrado de acabamento em lycra tensionada com laudo
antichamas cores diversas.

11 M2/DIÁRI
A

3.000,00 PISOS 0,15 ALTURA -
Locação por metro quadrado de piso em estrutura metálica, tubular e madeira naval,
saindo a 0,15 m de altura em relação ao solo e acabamento em carpete e saia frontal
e lateral de lycra.

12 M2/DIÁRI
A

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. 01 escada de acesso e guarda corpo
em toda sua extremidade e acabamento em carpete e saia frontal e lateral de lycra.

13 DIÁRIA 100,00 TENDA 10,00m x 10,00m -
Locação de tenda, em lona branca antichamas, proteção contra raios  UV, cobertura
em sistema chapéu de bruxa, medindo 10,00m x 10,00m, com 4 fechamentos do
mesmo material, calhas para captação e escoamento de águas pluviais, com pé direito
3,50m de altura.

14 DIÁRIA 100,00 TENDA 10,00m x 10,00m -
Locação de tenda, em lona branca antichamas, proteção contra raios  UV, cobertura
em sistema piramidal, medindo 10,00m x 10,00m, com 4 fechamentos do mesmo
material, calhas para captação e escoamento de águas pluviais, com pé direito 3,50m
de altura.

15 DIÁRIA 100,00 TENDA 5,00m x 5,00m -
Locação de tenda, em lona branca antichamas, proteção contra raios  UV, cobertura
em sistema chapéu de bruxa, medindo 5,00 x 5,00m, com 4 fechamentos do mesmo
material, calhas para captação e escoamento de águas pluviais, com pé direito 3,00m
de altura.

16 DIÁRIA 100,00 TENDA 5,00m x 5,00m -
Locação de tenda, em lona branca anti-chamas, proteção contra raios  UV, cobertura
em sistema piramidal, medindo 5,00 x 5,00m, com 4 fechamentos do mesmo material,



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

calhas para captação e escoamento de águas pluviais, com pé direito 3,00m de altura.

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 09:00:00 horas do dia 19/01/2018.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


