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1. ENQUADRAMENTO 

SPORMEX – EVENTS & EXHIBITIONS, 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, vem pela presente apresentar Proposta em regime de Aluguer 

para a montagem e decoração do vosso Evento. 

▪Evento: Feira Medieval de Caminha 

▪Local: Caminha 

▪Datas: Montagem > A combinar 

             Evento > 25 a 29 de julho de 2018 

             Desmontagem > A combinar 

2. A PROPOSTA 

2.1. MEMÓRIA DESCRITIVA 

 04 Tasquinhas 

 Medidas: 6mx3m Área: 18m2 Frentes: 1 frente 

Estrutura ▪Placas laminadas a faia, ligadas por perfis octogonais cor 

Prata. 

Instalação Elétrica/Iluminação ▪Instalação eléctrica com quadro Trifásico, disjuntor, 

fichas triplas e projectores para boa iluminação da área de 

exposição. Quadro geral. 

Piso ▪Assente sobre Estrado revestido a Linóleo (material 

lavável), com colocação, fita dupla face e plástico 

protector. 

Cobertura ▪Para cobertura será colocada chapa ondulada tipo “alaço” 

lacada a branco pelo interior. 

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

na frente será colocado Balcão com 1 metro de altura 

encimado por porta basculante. E porta de acesso na 

lateral. 

Mobiliário ▪01 lava loiça, 01 lava Mãos, 01 campânula com exaustor, 

01 extintor, 01 cilindro, 01 chapa de inox para costas de 

fogão, 01 saboneteira, 03 papeleiras. 

Letterings ▪Em cada tasquinha será colocado um lettering com a 

designação social da empresa. 

ÁREA DE ESPLANADA ▪Na frente de cada tasquinha será colocada uma área de 

6x4 com estrado normal com 10cm de altura revestido a 

linóleo e com cobertura e chapa. 

VALOR 1.400,00€/cada 

 

 

ÁREA DE CORREDOR ▪Na parte de trás de 3 tasquinhas, será criado um corredor 

de 2,50mX18m, com 2 portas. 

VALOR 1.990,00€ 
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Valor total___________________________7.590,00€ (sete mil quinhentos e noventa euros) 

 
 

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

3. CONDIÇÕES GERAIS   

3.1. Condições de Pagamento: Conforme caderno de encargos    

NB NIB: 0007 0679 00010130007 08 ● IBAN: PT50 0007 0679 0001 0130 0070 8  ● SWIFT: NBCPTPL  

BPI NIB: 0010 0000 48759760001 61 ● IBAN: PT50 0010 0000 4875 9760 0016  1 ● SWIFT: BBPIPTPL  

 

3.2. Validade da Proposta: Conforme caderno de encargos 

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

neste orçamento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Responsabilidades do Expositor/ Organização do Evento 

Todas as taxas cobradas pela Organização do Evento serão debitadas ao cliente. 

O envio do projecto do stand para aprovação da organização, é da responsabilidade do expositor, 

assim como a regularização das suas contas com a organização até à data de montagem. Uma 

vez que só nos é autorizado iniciar a montagem do stand nessas condições,  declinamos qualquer 

responsabilidade de atrasos por incumprimento das mesmas. 

 

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 a 

sua desmontagem. 

No caso de furto, avaria ou estragos causados aos equipamentos e/ou materiais constituintes do 

stand e propriedade da SPORMEX, o cliente, enquanto fiel depositário dos mesmos, responderá 

pelos prejuízos causados. 

 

Conclusão 

A equipa da SPORMEX, Lda. afecta a este projecto compromete-se a prestar todos os 

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

relativamente aos desenhos e projectos apresentados. 

 

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

para qualquer esclarecimento. 

 

SPORMEX, Lda. 

Equipa Comercial 

Idalina Oliveira 


