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Município de Fafe 

Avenida 5 de Outubro 

4824 – 501 Fafe    

 

 

Assunto: Ajuste Direto nº 38/ABS/2017 

N/ Ref.ª – MT 466C/2017 

 

 

Ex.mos Senhores 

 

 

A Multitendas – Comércio e Aluguer de Tendas, S.A., com sede na Rua do Parque 

Industrial nº 10, 4700-670 Braga, com o NIF N.º 506 871 541, depois de ter tomado 

conhecimento do Procedimento a que se refere o convite datado de 17 de Maio de 

2017, obriga-se a efetuar a prestação de serviços relativos ao “Locação de equipamento 

(tenda e deck esplanada) para receber convidados no Vodafone Rally de Portugal 

2017”, pelo valor global de 9.200,00 € (Nove mil e duzentos euros) e a fornecer/ executar 

o mesmo de harmonia com as condições constantes do procedimento, conforme a lista 

de preços unitários que não inclui o imposto sobre valor acrescentado, apensa a esta 

proposta e que dela faz parte integrante. 

 

Aos preços acima indicados, acresce imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal 

em vigor, de 23%. 

Os preços atrás referidos são firmes e validos até ao fim do contrato. 

 

Mais se declara que se renuncia a foro especial, em todo o que respeitar à execução do 

seu contrato e ao que achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Braga, 18 de Maio de 2017 

 

 

A Gerência 

(Anabela Gomes) 
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Procede-se de seguida à descrição do Serviço a executar: 

Tenda cónica 5x5x2,5 (2 Unidades) – Montagem e desmontagem:  

 Estrutura em perfil de alumínio 

 Cobertura em telas PVC opaco branco 

 Telas com classificação de resistência ao vento e ao fogo M2 

 

Valor Unitário: 300,00 € 

Tenda 2 Águas 10x20x3m (200 m²) – Montagem e desmontagem:  

 Estrutura em perfil de alumínio 

 Cobertura em telas PVC opaco branco 

 Telas com classificação de resistência ao vento e ao fogo M2 

 Instalação eléctrica com iluminação 

 

Valor Unitário: 7,00 €/ m² 

Estrado Técnico (375 m²) – Montagem e desmontagem:  

 Estrutura em perfil de alumínio anodizado 1,25x1,25m. 

 Pavimento em placas de aglomerado de bétula antiderrapante, 

revestido a alcatifa. 

 Pés de regulação em alumínio até 0,20m de altura 

 Sapatas de engate da tenda ao estrado 

 Guarda corpos em aço inox. 

 Dimensões: 10x20x1.2m + 15x5x1.2m + 10x5x1.2m +10x5x1,2m 

 

Valor Unitário: 12,00 €/ m² 

Tenda 2 Águas 10x30x3m (300 m²) – Montagem e desmontagem:  

 Estrutura em perfil de alumínio 

 Cobertura em telas PVC opaco branco 

 Telas com classificação de resistência ao vento e ao fogo M2 

 

Valor Unitário: 9,00 €/ m² 

 

VALOR TOTAL: 9.200,00 € (*) 

(*) Ao valor acima referido acresce o IVA á taxa legal em vigor  
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Observações: 

 

a) O Cliente é o responsável pela ligação entre ramal e o quadro elétrico, bem como pelo 

fornecimento de corrente elétrica na montagem e durante o evento, pela segurança e danos 

causados nos nossos materiais desde o dia da instalação até ao levantamento. 

b) O Cliente deve garantir a acessibilidade das viaturas e das equipas ao local de instalação dos 

equipamentos e o nivelamento do piso onde o material irá ser instalado.   

c) O valor apresentado é no sentido da Tenda ser fixada com espetos que perfuram o piso 

(aplicável ao serviço montagem tendas)  

d) É responsabilidade do cliente, informar a Multitendas de todas as canalizações, cablagens ou 

outros elementos que passem sob o solo no local onde vai decorrer a montagem. No caso de 

existir planta onde estejam assinalados os elementos descritos, esta deve ser cedida. A Multitendas 

não se responsabiliza pelos danos causados pela falta desta informação. 

e) Aloquetes e respetivas chaves, são entregues diretamente a um responsável da 

V/Organização e recolhidos no final da feira. Caso na recolha, se verifiquem aloquetes e 

respetivas chaves em falta, cobraremos o valor de 2.35€/aloquete. 

f) As placas em madeira de stands devem ser conservadas em bom estado, o que se traduz na 

inviabilidade de as pintarem ou furarem. Caso se verifiquem os estragos aqui descritos, 

cobraremos o valor de 19.50€/placa. 

g) Assistência Técnica: Disponível sempre que solicitada no decorrer do evento. 

h) Valor apresentado para realização do trabalho de 2ª a 6ª feira em horário laboral. 

i) Local do evento: Fafe. 

j) Condições de pagamento: 30 dias. 

k) Validade da proposta: 60 dias. 

 

 

Atentamente, 

Anabela Gomes 
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