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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Eletrônico Nº 000031/2022

06/05/2022   12:30

003242/2022

Expedição: 26/04/2022

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 01 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME EPP E EQUIPARADAS

00001

ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS -
Descritivo Técnico:
Vila Cervejeira:
Parede cenográfica de madeira e tecido criando uma
ambientação e delimitando o espaço.
01 pórtico com a identidade visual da Vila Cervejeira
medindo 4x3, iluminado
15 Plantas altas em vasos para ambientar, criando um
paisagismo
15 jogos de mesa bistrô com 3 banquetas cada
02 lounges em madeira (04 peças cada lounge)
Estrutura de balcões em madeira (02 peças) para
montagem
de uma cervejaria dentro da Vila
Estrutura de tomadas para fornecer energia elétrica
para a
Vila por três dias de festa
Outros ambientes da Festa:
60 pontos de luz cênica para ambientes diversos da
festa
02 lounges em madeira, completos para ambientes
distintos
15 Plantas altas em vasos para ambientar, criando um
paisagismo
20 cordões de lâmpadas vintage medindo 10 metro
cada para
ambientes diversos.
08 jogos de mesas sierra com 04 cadeiras cada
Colocação do painél grande na pra praça de
alimentação
Arrumação das mesas e bancos na Praça de
alimentação
40 vasos de bola belga(mini margaridas) nas cores do
município para ambientar
Entrada da Festa(portão principal):
Cenografia em madeira e lona com a identidade da
festa e do
Município
Iluminação Cênica (10 pontos) dando total visibilidade
na
entrada
20 plantas grandes (em média 1,5 metros)
humanizando a
entrada do entrada do evento
1 ambiente instragramado. ( para fotografias)
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1,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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