Londrina, 31 de maio de 2019.
À
ACIC CHAPECÓ
AT.: Sra. Taisa Bonassi Brassanini
Encaminhamos para apreciação a proposta para prestação de serviços de montagem de estandes
conforme os projetos e descritivos detalhados anexos a esta proposta.
Evento
MERCOAGRO
Data Evento 15 A 18/09/2020
Local
CHAPECÓ - SC

DADOS CADASTRAIS
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA

BASSO & SILVA - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
BS EVENTOS

CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CMC

32.139.275/0001-05
90798944-59
2517272

ENDEREÇO
CEP
CIDADE / UF

RUA JOÃO MEDEIROS DA COSTA, 200
86.072-420
LONDRINA / PR

SÓCIO ADMINISTRADOR LUIZ ROBERTO MARTINEZ BASSO
117.239.688-37
CPF
ENDEREÇO
CEP
CIDADE / UF

www.bseventos.com.br

AV. DR. FRANCISCO XAVIER TODA, 525
86072-410
LONDRINA / PR

MEMORIAL DESCRITIVO
MODELO BÁSICO 1 - BÁSICO
PISO
- 12m² de piso elevado a 10cm e revestido com carpete grafite, e rampa de acesso.
ESTRUTURA
- Paredes em TS e fechamento de depósito com porta de vidro adesivada.
- Testeira em TS com comunicação visual e h=0,50m.
FORRO / COBERTURA
- Teto pergolado em octanorme sem forro.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- Luminárias direcionadas e instaladas no teto e testeiras.
- 1 tomada 220V instalada.
MOBILIÁRIO
ESPAÇO DE ATENDIMENTO
- 1 mesa redonda com tampo de vidro e 4 cadeiras brancas modelo Allegra ou similar
- 1 balcão TS com portas
- 1 lixeira para papéis
COMUNICAÇÃO VISUAL
- Logomarcas impressas em adesivo e aplicadas nas testeiras com h=0,50m.
- Logomarcas impressas em adesivo e aplicadas nas paredes em TS com h=2,0m.

www.bseventos.com.br

MODELO BÁSICO 2 - VIDRO
PISO
- 12m² de piso elevado a 10cm e revestido com carpete grafite, e rampa de acesso.
ESTRUTURA
- Paredes em TS com h=2,70m e fechamento de depósito com porta de vidro adesivada.
- Testeira em painéis de vidro com bolachas de alumínio, aplicação de comunicação visual e h=1,0m.
FORRO / COBERTURA
- Teto pergolado em octanorme sem forro.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- Luminárias direcionadas e instaladas no teto e testeiras.
- 1 tomada 220V instalada.
MOBILIÁRIO
ESPAÇO DE ATENDIMENTO
- 1 mesa redonda com tampo de vidro e 4 cadeiras brancas modelo Allegra ou similar
- 1 balcão vitrine 30%
- 1 lixeira para papéis
COMUNICAÇÃO VISUAL
- Logomarcas impressas em adesivo e aplicadas nas testeiras com h=1,0m.
- Adesivo com cor aplicado na porta do depósito e testeiras em TS e vidro com h=0,50m e 1,0m.

www.bseventos.com.br

MODELO BÁSICO 3 - ESPECIAL
PISO
- 12m² de piso elevado a 10cm e revestido com carpete grafite e vermelho, e rampa de acesso.
ESTRUTURA
- Paredes em TS com h=2,70m e fechamento de depósito com porta de vidro adesivada.
- Pilares e paredes em madeira revetidas com bagum e h=2,70m.
- Testeira de madeira com aplicação de comunicação visual e h=0,50m.
FORRO / COBERTURA
- Forro parcial em madeira.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- Spots embutidos no forro e luminárias direcionadas e instaladas nas paredes em TS.
- 1 tomada 220V instalada.
MOBILIÁRIO
ESPAÇO DE ATENDIMENTO
- 1 mesa redonda com tampo de vidro e 4 cadeiras brancas modelo Allegra ou similar
- 1 balcão TS com portas e 1 banqueta branca modelo Valência ou similar
- 1 lixeira para papéis
COMUNICAÇÃO VISUAL
- Logomarcas impressas em adesivo e aplicadas nas testeiras com h=0,5m.
- Adesivo com cor aplicado na porta do depósito e testeiras em TS com h=0,50m.

www.bseventos.com.br

VALOR DA PROPOSTA
MODELO
BÁSICO 1 - BÁSICO
BÁSICO 2 - VIDRO
BÁSICO 3 - ESPECIAL

FORMA DE PAGAMENTO SUGERIDA
A combinar.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- O paisagismo não está incluso nesta proposta.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

BS Eventos
Edilene Guedes
Consultora comercial
+55 43 9 9848-9000
+55 14 9 9849-9004
edilene@bseventos.com.br

www.bseventos.com.br

METRAGEM
12
12
12

VALOR POR M²
R$ 80,00
R$ 120,00 A R$ 170,00
R$ 230,00 A R$ 360,00

