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1. ENQUADRAMENTO 

 

A SPORMEX S.A., com sede (serviços administrativos, fábrica, armazéns e estufas) no Parque 

Industrial de Celeirós em Braga, na qualidade de empresa especializada em Montagem de 

Exposições, Feiras, Stands, Tendas e Eventos de qualquer natureza, assim como na conceção e 

construção de lojas e showrooms, e ainda de aluguer de Equipamentos e Mobiliário, e na 

sequência do vosso procedimento de consulta prévia 9/Património/2018, Aluguer de Stands 

Exteriores, Tendas, Palcos e outros equipamentos complementares,  vem apresentar a seguinte 

Proposta, em regime de aluguer: 

 

 

▪Evento: EXPODEMO 2018 

▪Local: Moimenta da Beira 

▪Datas: Montagem > Conforme Caderno de Encargos 

             Evento > 14, 15 e 16 de Setembro de 2018 

             Desmontagem > Conforme Caderno de Encargos 

 

 

2. A PROPOSTA 

2.1. MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

85 Stands Modulares de Exterior c/ Cobertura em Telha de Chapa  

Medidas: 3mx3m Área: 9m² Frentes: 1 
 

Estrutura ▪Placas de aglomerado revestido a melamina de cor faia, 

ligadas por perfis octogonais  de alumínio anodizado. 

Instalação Eléctrica/ 

Iluminação 

▪Instalação eléctrica com quadro diferencial, disjuntor, 

tomada e barra de projectores para boa 

Piso ▪Assentes sobre estrado de madeira revestido com  alcatifa 

industrial, anti-fogo, de cor verde, com colocação, fita de 

dupla face e plástico protector. 

Cobertura ▪Para cobertura serão aplicadas telhas em chapa de aço 

perfilado. 

Sistema de fecho ▪Para fechar o stand à noite, ou quando acharem necessário, 

na frente será colocada uma lona de correr com cadeado para 

fecho. 

Letterings ▪Em cada stand será colocado no frontão um lettering em vinil 

autocolante de cor preta com a designação do Expositor. 

VALOR 200,00 € / uni. _______ 17.000,00€ 
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36 Stands Modulares de Exterior c/ Cobertura em Telha de Chapa  

Medidas: 3mx1,5m (12) 
               3mx2,0m (24) 

Área: 4,5m² 
         6,0m² 

Frentes: 1 

 

Estrutura ▪Placas de aglomerado revestido a melamina de cor faia, 

ligadas por perfis octogonais  de alumínio anodizado. 

Instalação Eléctrica/ 

Iluminação 

▪Instalação eléctrica com quadro diferencial, disjuntor, 

tomada e projectores para boa iluminação da área de 

exposição. 

Piso ▪Assentes sobre estrado de madeira revestido com  alcatifa 

industrial, anti-fogo, de cor verde, com colocação, fita de 

dupla face e plástico protector. 

Cobertura ▪Para cobertura serão aplicadas telhas em chapa de aço 

perfilado. 

Letterings ▪Em cada stand será colocado no frontão um lettering em vinil 

autocolante de cor preta com a designação do Expositor. 

 VALOR             175,00 € / uni. _______6.300,00€ 

 

 

 

 

 

1 Tenda / Cobertura de 2 Águas 5mx80m (cobertura da área da Restauração) 

Estrutura ▪Estrutura de alumínio, resistente a ventos de 100Km/h, com 

fixação ao piso através de picas de ferro. 

Cobertura ▪Estrutura de tenda de 2 águas, apenas com cobertura em lona 

branca impermeável e anti-inflamável, aberta nas laterais. 

Instalação Eléctrica/ 

Iluminação 

▪Instalação eléctrica com quadro diferencial, disjuntor, tomada e 

projectores para boa iluminação de toda a área. 

VALOR 
> Tenda 

> Placas separadoras para restauração 

3.600,00€ 

 

 

 

 

 

 

6 Tendas Cónicas 5mx5m 

Estrutura ▪Estruturas de alumínio, resistente a ventos de 100Km/h, com fixação directa 

ao chão com picas de ferro ou em Estrado Técnico autonivelante, forrado 

com alcatifa industrial. 

Cobertura ▪Estrutura de tendas, com coberturas Cónicas em lona branca, impermeável 

e anti-inflamável, sem cortinas laterais. 

Instalação 

Eléctrica/ 

Iluminação 

▪Instalação eléctrica com quadro diferencial, disjuntor, tomada e projectores 

para boa iluminação de toda a área. 

VALOR   
> 04 Tendas de 5x5 (Com Estrado)  

 

>02 Tendas de 5x5 (Sem Estrado) 

650,00 € / uni. __2.600,00€ 

 

350,00 € / uni. __   700,00€ 
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Expositores de interior para Provas de Vinhos  

 

Estrutura ▪Sob a cobertura das tendas cónicas de 5mx5m, montagem 

de: 

> 06 expositores de interior em placas de melamina de cor 

preta, ligadas por perfis octogonais  de alumínio anodizado. 

Balcão-Hospedeira com Banco alto de apoio. 

VALOR   180,00€ / uni. ______1.080,00€ 

 

 

 

 

 

Palco/Estrado autonivelante - Jardim  

Medidas: 14m x 8m Área: 112m² Frentes: 4 

Estrutura ▪Estrutura metálica autonivelante, com piso em placas de 

contraplacado marítimo, antiderrapante, de 21mm de 

espessura. 

Para acesso serão colocadas 3 escadas em espaço a designar. 

Piso ▪Revestido com alcatifa industrial de cor Preta e “saia” em 

tecido preto a toda a volta. 

VALOR 1.600,00 € 

 

 

 

 

 

1 Tenda 4 águas - Régie  

Medidas: 3mx3mx5m(altura) Área: 9m² Frentes: 4 

 

Estrutura ▪Estrutura de alumínio,  com cobertura de 4 águas, resistente 

a ventos de 100Km/h, com fixação ao piso através de picas 

de ferro. 

Cobertura ▪ Estrutura de tenda de 4 águas, apenas com cobertura em 

lona branca impermeável e anti-inflamável, aberta nas 

laterais. 

Piso ▪Estrutura metálica autonivelante, com piso em placas de 

contraplacado marítimo, antiderrapante, de 21mm de 

espessura. 

Acesso ▪O acesso será feito por sistema de escadaria com os degraus 

VALOR 700,00 € 
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Diversos 

▪06 Projetores de 400w iodetos com cablagem 

necessária para iluminação geral 

▪06 Projetores de leds 150w iodetos com cablagem 

necessária para iluminação geral 

 

▪14 Quadros Elétricos extra para desligar fases 

 

▪04 Lava-loiças 1 pia 

 

▪02 Lava-mãos 

 

▪54m2 Linóleo lavável (stands destinados à 

alimentação) 

 

▪Lote de 30 placas tri k + 1 lote de barrotes. 

 

▪Assistência à Feira – 2 funcionários (Sr. Jorge Tinoco 

+ eletricista) 

45,00€/un.___270,00€ 

 

45,00€/un.___270,00€ 

 

 

35,00€/uni. ___490,00€ 

 

50,00 €/uni.____200,00€ 

 

35,00 € / uni.____70,00€ 

 

5,00€/m²____270,00€ 

 

 

1.000,00€ 

 

 

850,00 € 

 

 

VALOR TOTAL_________37.000,00€uros (trinta e sete mil euros) 

 

NOTA:  Valores orçamentados são sujeitos ao acréscimo do IVA à taxa legal em vigor à data da faturação. 
 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

 

3.1. Condições de Pagamento: 90 Dias após a apresentação da fatura. 
 

NOVO BANCO ● IBAN: PT50 0007 0679 0001 0130 0070 8 ● SWIFT: BESCPTPL 

BPI ● IBAN: PT50 0010 0000 4875 9760 0016 1 ● SWIFT: BBPIPTPL 

 

3.2. Validade da Proposta: 66 Dias a contar do termo do prazo para apresentação. 

 O recebimento tardio da adjudicação poderá condicionar a disponibilidade do material presente 

neste orçamento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acessos e Piso 

O local de montagem deverá ter bons acessos aos Camiões e ser possível furar o chão, caso 

contrário, os valores indicados poderão ser revistos. 

 

Confidencialidade 

A SPORMEX garante a confidencialidade de todas as informações transmitidas pelo cliente. 

Também se adverte que a informação contida neste documento assim como os desenhos e 

projetos entregues são confidenciais. 

O cliente não deverá copiar, reproduzir, divulgar ou publicar qualquer informação contida nesta 

proposta assim como os seus desenhos e projetos, mesmo que de forma parcial, sem a 

autorização prévia e por escrito dos seus autores. 
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Condições de Pagamento 

O não pagamento pontual implica o vencimento de juros de mora calculados à taxa legal em 

vigor (art.º 102 do Código Comercial). 

 

Observações 

O cliente é responsável pela guarda, uso adequado e manutenção dos nossos materiais até à 

sua desmontagem. 

No caso de furto, avaria ou estragos causados aos equipamentos e/ou materiais, propriedade da 

SPORMEX, o cliente, enquanto fiel depositário dos mesmos, responderá pelos prejuízos causados. 
 

Conclusão 

A equipa da SPORMEX afeta a este projeto compromete-se a prestar todos os esclarecimentos 

ao cliente sobre o conteúdo deste documento, e todas as elucidações solicitadas relativamente 

aos desenhos e projetos apresentados. 

Na expectativa de irmos ao encontro das v/ necessidades, colocamo-nos ao v/ inteiro dispor 

para qualquer esclarecimento. 
 

 

 

Equipa Comercial 

 

(Marques Fernandes) 
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