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Anexo I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Trata o presente memorial descritivo da locação de estruturas provisórias e estruturas personalizadas 

para a montagem da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, conforme características técnicas 

abaixo relacionadas:   

 

Descritivo de cada estande (total: 39 unidades):  

Painéis Divisórios  

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,20m, estruturados 

por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado  

 

Painéis de junção:   

Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,20m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 

2,20m de altura.   

 

Teto   

Teto vazado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado  

 

Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m  

 

Mobiliário  
- 09 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco 

com 01 prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 bancada medindo 2,00m x 1,00m x 0,50m para cobrir os bancos que situam dentro dos estandes, 

estruturado no sistema octanorm, com fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira 

revestido em plástico bagun na cor branco   

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto.  

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 1,00m e identificação com nome do expositor em 

adesivo de vinil recortado na cor preta.  

 

Lote 2) Pisos e Revestimentos para 39 estandes medindo 15m² (5,00m x 3,00m) cada e junções no 

mesmo material para preenchimento de todos espaços entre cada estande, montados de forma 

circular, formando um único piso regular e contínuo. Área 1 - Pavilhão Esplanada 
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Descritivo de cada estande (total: 39 unidades):  

Piso  

-15m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 2m² de tablado modular de madeira, na junção entre os estandes, estruturado em sarrafos e chapas 

de madeirite naval de 15mm, nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  

 

Revestimento  

17m² de revestimento em manta emborrachada (plurigoma) na cor preta.  

0,50m² de revestimento antiderrapante para as rampas.  

 

Lote 3) Coberturas, fechamentos e calhas para 39 estandes + áreas de circulação. Área 1 – Pavilhão 

Esplanada - Tendas 5m X 5m. 

Coberturas: 41 tendas 5,00m x 5,00m.  

- Tendas em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 5,00m x 5,00m, montado com 

altura de 3,00m (pé-direito), estruturado em perfis de aço enrijecido, soldados em solda MIG 

pintados na cor branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos de aço.  

- Cobertura das tendas em lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-

mofo, anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na 

estrutura metálica.   

  

41 Calhas de junção entre coberturas 5,00m x 5,00m.  

Produzidas em estrutura tubular tipo metalom 20x20mm., acabada na cor branca com fechamento 

com lona vinílica na cor brancas fixadas por ilhós.  

A junção entre as tendas deverão ser feitas pelo mesmo sistema das coberturas oferecendo maior 

segurança, total impermeabilização e bom acabamento.  

  

Fechamentos para coberturas 5,00m x 5,00m, contínuos no fundo de todo os estandes.  

Fechamentos, em lona vinílica branca, fixados na face do fundo das estruturas das tendas por meio 

de ilhós e demais materiais necessários, formando um único fechamento regular e contínuo em cada 

bloco de tendas acopladas (excluindo as áreas de passagem).  

Os fechamentos deverão ser feitos pelo mesmo material e sistema das coberturas oferecendo maior 

segurança, total impermeabilização e bom acabamento. 

 

Lote 4) Elétrica para 39 estandes, medindo 15m² (5,00m x 3,00m) cada:  

 

Descritivo para cada estande (total: 39 unidades):  

Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores, instalação de 02 tomadas universais 

e 05 spots com lâmpadas fluorescente compacta de 20watts distribuídas uniformemente pelo estande 

e 01 na testeira de identificação, totalizando 06 spots por estande, incluindo mão de obra e todos os 

materiais necessários para a realização dos serviços.  

 

Lote 5) 32 Bancadas para fechamento dos bancos das praças, complementando a montagem dos 

estandes. 



 

 
                                    

 

 Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14010-080 
 fone +55 16 3977-8111 / fax +55 16 3289-7119 

 www.theatropedro2.ribeiraopreto.sp.gov.br 

Descritivo:  

32 bancadas medindo 2,00m (Comprimento)  x 1,00m (Altura) x 0,50m (Largura) no sistema 

modular em octanorm para fechamento dos bancos das praças.  

 

Lote 6) Estande Institucional Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto - Locação, instalação, 

montagem, manutenção e desmontagem de estruturas provisórias para os espaços aonde serão 

realizadas as atividades institucionais da Fundação Feira do Livro, com medida mínima de 64 m². 

Para este estande a empresa deverá apresentar Projeto Executivo próprio que inclua os seguintes 

espaços: 

 

- Estúdio para gravação de entrevistas; 

- Espaço para exposição de conteúdos das edições anteriores da Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto; 

- Espaço para mini-palestras e exibições de conteúdos áudio-visuais; 

- Espaço para autógrafos; 

- Sala fechada para reuniões; 

- Varanda externa. 

 

As estruturas apresentadas devem atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

 

Descritivo: 

Cobertura: 01 tenda 8,00m x 8,00m.  

- Tenda em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 8,00m x 8,00m, montado com 

altura de 3,00m (pé-direito), estruturado em perfis de aço enrijecido, soldados em solda MIG 

pintados na cor branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos de aço.  

- Cobertura da tenda em lona vinílica modelo KP 1000, soldada e vulcanizada eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-

mofo, anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na 

estrutura metálica.   

 

Piso  

- 80m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  

 

Revestimento  

80m² de revestimento em carpete novo (primeiro uso) na cor preta.   

2,00m² de revestimento antiderrapante para a rampa.  

 

Fechamentos / Painéis Divisórios  

- 40 metros lineares de fechamentos com as seguintes características: 

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, estruturados 

por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado  

 

Painéis de junção:   
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Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 

2,70m de altura.   

 

Teto   

Teto fechado em pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado e painéis  de TS melamínica 

branco 

 

Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m.  

 

Mobiliário  
- 12 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco 

com 01 prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto. 

- 01 Mesa de reuniões com 04 cadeiras.  

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 2,00m x 1,00m e identificação com nome do 

estande em adesivo de vinil recortado na cor preta.  

 

Lote 7) Estande Autores Locais e Regionais - Locação, instalação, montagem, manutenção e 

desmontagem de estruturas provisórias para os espaços aonde serão realizadas as atividades dos 

autores locais - com medida mínima de 128m². Para este estande a empresa deverá apresentar Projeto 

Executivo próprio que inclua os seguintes espaços: 

- Auditório com capacidade mínima de 50 lugares; 

- Recepção com espaço para exposição de livro; 

- Varanda coberta para realização de apresentações artísticas e musicais. 

- Varanda aberta. 

 

As estruturas apresentadas devem atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

 

Descritivo: 

Coberturas: 02 tendas 8,00m x 8,00m cada, acopladas.  

- 02 Tendas em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 8,00m x 8,00m cada, 

montadas com altura de 3,00m (pé-direito), estruturadas em perfis de aço enrijecido, soldados em 

solda MIG pintados na cor branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos 

de aço.  

- Coberturas das tendas em lona vinílica modelo KP 1000, soldada e vulcanizada eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-



 

 
                                    

 

 Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14010-080 
 fone +55 16 3977-8111 / fax +55 16 3289-7119 

 www.theatropedro2.ribeiraopreto.sp.gov.br 

mofo, anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na 

estrutura metálica. 

- As 02 tendas devem estar perfeitamente acopladas, vedadas e com calhas.   

Piso  

- 160m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  

 

Revestimento  

160m² de revestimento em carpete novo (primeiro uso) na cor preta.   

2,00m² de revestimento antiderrapante para a rampa.  

 

Fechamentos / Painéis Divisórios  

- 80 metros lineares de fechamentos com as seguintes características: 

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, estruturados 

por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado.  

 

Painéis de junção:   

Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 

2,70m de altura.   

 

Teto   

Teto fechado em pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado e painéis  de TS melamínica  

branco 

 

Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m  

 

Mobiliário  
- 12 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco 

com 01 prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto.  

- 01 Mesa circular com 04 cadeiras. 

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 2,00 x 1,00m e identificação com nome do 

expositor em adesivo de vinil recortado na cor preta.  

 

A proposta deverá contemplar o transporte, montagem/desmontagem, acessórios necessários, 

segurança e guarda dos materiais e equipamentos, além de uma equipe em quantidade suficiente e 



 

 
                                    

 

 Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14010-080 
 fone +55 16 3977-8111 / fax +55 16 3289-7119 

 www.theatropedro2.ribeiraopreto.sp.gov.br 

uniformizada, para remanejamento e manutenção imediata dos equipamentos durante todo o período 

da  realização do evento, do dia 15 ao dia 25/05/2014 das 7h as 21h, além da equipe previstas para 

montagens e desmontagens. Todos os gastos com transporte, hospedagem e alimentação destas 

equipes serão de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA 

 

Fundação D. Pedro II 

 

 

 


