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Área Total: 341.00 m²
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1. GERAL
Piso
▪
▪
▪
▪
▪

Piso com estrutura metálica apoiada no solo por meio de chapa #6,3mm, conforme projeto
específico. Revestimento em manta vinílica LG Palace Ref.: P332.
Rampa de acesso de inclinação máxima permitida por norma, em cedrinho aparelhado com
fita antiderrapante de 5 cm e corrimão em madeira conforme projeto específico.
Acabamento de rodapé em toda a volta do estande, feito em chapas de OSB com cinta de
deck na parte superior.
Acabamento de rodapé em toda área com piso vinílico, inclusive varanda e sanitários, em
cantoneira de PVC branco com abas assimétricas, 37,5mmx18mm.
Degrau de acesso nas saídas secundárias (Copa e Área reservada aos banheiros), em
madeira cedrinho tratada e aparelhada.

PAREDES E PORTAS
Este item abrange de maneira geral, todas as composições e acabamentos de todas as paredes e
portas do projeto, tanto internas quanto externas, biombo, aparentes e não aparentes em todos os
ambientes.
▪

Paredes gerais - Com 10cm de espessura em madeira h= 3.00m com revestimento dos dois
lados em chapa de compensado de 6mm e interior tipo caixilho em módulos de 1 metro
com junta sem espaçamento, com acabamento externo em bagum na cor branco e/ou
imagens (nas áreas com imagem, considera-las em toda altura e largura da parede,
incluindo portas de madeira), conforme projeto anexo. Prever cantoneiras em PVC branco
com abas simétricas nos encontros de parede para acabamento dos elementos de fixação
do bagum.

▪

Parede entre a Sala de Reunião e o Depósito, e entre a Copa e o Refeitório - Com 20cm de
espessura em madeira h= 3.00m com revestimento dos dois lados em chapa de
compensado de 6mm e interior tipo caixilho em módulos de 1 metro com junta sem
espaçamento, com acabamento externo em bagum na cor branco e/ou imagens (nas áreas
com imagem, considera-las em toda altura e largura da parede, incluindo portas de
madeira), conforme projeto anexo. Prever cantoneiras em PVC branco com abas simétricas
nos encontros de parede para acabamento dos elementos de fixação do bagum.

▪

Paredes externas do estande em vidro - temperados duplos, com h=3.00m, sendo vidros
6mm transparentes fixados com sistema de “baguete” na parte interna, e vidros 6mm com
adesivo jateado fixados por sistema spider na parte externa, conforme projeto anexo.

▪

Parede externa em vidro do lounge – Toda extensão da parede lateral de vidro do lounge
deve possuir cortina de rolo retrátil solar com proteção contra raios UV, na cor bege.

▪

Parede interna em vidro da Sala Presidencial - temperados duplos, com h=3.00m, sendo
vidros 6mm fixados com sistema de “baguete” na parte interna, e vidros 6mm fixados por
sistema spider na parte externa, conforme projeto anexo. Vidros externos com imagem em

3

adesivo perfurado (que permite visibilidade de dentro para fora e privacidade de fora para
dentro, incluindo as portas de vidro), com h=3.00m. E vidro interno 6mm com aplicação de
adesivo jateado filetado.
▪

Parede interna em vidro da Sala de Treinamento - temperados duplos, com h=3.00m,
sendo vidros 6mm fixados com sistema de “baguete” na parte interna, e vidros 6mm fixados
por sistema spider na parte externa, conforme projeto anexo. Vidros externos com imagem
em adesivo perfurado (que permite visibilidade de dentro para fora e privacidade de fora
para dentro, incluindo as portas de vidro), com h=3.00m. E vidro interno 6mm com
aplicação de adesivo jateado filetado.

▪

Portas em madeira - padrão de construção civil interna, com acabamento interno e externo
no bagum branco e/ou imagem, colocação de fechadura de porta com chave e vedações
em batentes revestidos de acordo com comunicação visual, conforme projeto anexo.
Instalação de fixador magnético ou gancho no chão para segurar a porta quando aberta.

▪

OBS: Adesivo jateado aplicado em vidro não compõem comunicação visual, trata-se de acabamento
de parede de vidro.
OBS: Adesivo perfurado aplicado em vidro compõem comunicação visual.
OBS: Todas as portas (madeira e vidro) contemplam fechadura com 2 cópias de chave, e fixador
magnético.
OBS: Portas de vidro seguem adesivação prevista para a sala.
OBS: Portas devem abrir para dentro dos ambientes.

▪
▪
▪
▪

COBERTURA
▪

04 tendas do tipo piramidal (02 unidades 10,00 m x 10,00m e 02 unidades 10,00m x 5,00m)
em estrutura metálica de cor cinza e cobertura em lona branca, acopladas para cobertura
total de 20,00m x 15,00m. Pé direito da estrutura com h=3,00m + alongador, para ajustes
de altura conforme desnível do terreno, de forma que haja passagem livre das paredes do
estande com h=3,00m. Com calhas inclusas.

ESPECIAL/REVESTIMENTO DE TENDA
▪

IMPORTANTE: A definição da cor a ser aplicada na fachada será confirmada posteriormente
juntamente com o envio da comunicação visual do estande.
▪ Testeira em madeira h=1.20m revestida com bagum madeirado claro (Andirá), contornando
todo o estande, conforme projeto.
▪
▪

▪
▪
▪

Testeira em madeira h=1.20m revestida em bagum azul (cor poderá ser alterada), parcialmente em
todos os lados do estande.
Colunas em madeira, com diversas alturas, revestidas em bagum azul (cor poderá ser alterada),
madeirado de tom médio (Marrom e branco) e em textura impressa de pedras naturais, em todas as
laterais do estande, conforme projeto.
Sancas em madeira revestidas em bagum madeirado de tom médio (Marrom com branco),
parcialmente nas laterais do estande, conforme projeto.
Forro em madeira h=0.20m revestido com bagum na cor branca (em toda área coberta do estande).
Revestimento em todas as colunas estruturais das tendas, feitas em madeira com acabamento em
bagum branco.
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ELÉTRICA
▪

▪
▪
▪

▪

Em todo o estande serão utilizadas luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo,
canto arredondado branco leitoso para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral
20W E27 cód.: ALDE/25 marca Alpes iluminação.
Iluminação nos 4 cantos externos do estande, feitos através de refletores LED de 50w, com
foco de baixo para cima, conforme indicação em projeto.
Iluminação nos dois cantos da letra caixa de piso feito através de refletores de piso a prova
d’água com lâmpada LED 9W na cor preta.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor instalados de acordo
com a construção civil, em hipótese nenhuma pode-se ter acesso ao quadro de energia a
não ser o eletricista da manutenção.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacional de segurança e
quadro de energia homologado pela ABNT.

COMUNICAÇÃO VISUAL
▪

▪

▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo todas paredes em madeira voltadas para fora
do estande (inclusive portas), e todas as paredes internas do Lounge, Sala de Treinamento,
Sala Presidencial, Sala de Reunião, Refeitório/Varanda e Entrada, cobrindo toda sua
extensão, tanto na altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade
do contratante o envio das artes.
Logotipos das testeiras em letra caixa em chapa metálica dobrada, com acabamento em
com pintura automotiva na cor branca, com aba interna para fixação da face iluminada em
acrílico branco leitoso 3mm recortado eletronicamente e fixado com silicone, com
iluminação interna em mini módulos de LED 20W/m 4000K, 2.000lm, Marca forma e
Funzione, com os dimensões e aplicação apresentados no projeto . IMPORTANTE: A
CONTRATADA PODERÁ SOLICITAR A INCLUSÃO DE MAIS 1 LOGOTIPO NA TESTEIRA DA
ENTRADA DO ESTANDE.
Letra caixa apoiada no piso, com os dizeres “CASA DO COOPERATIVISMO” (a definição dos
dizeres será confirmada posteriormente juntamente com o envio da comunicação visual do
estande), em chapa metálica com pintura automotiva, na cor branca, com as dimensões
informadas no projeto, com iluminação frontal através de 02 refletores de piso a prova
d’água com lâmpada LED 9W na cor preta.

VEGETAÇÃO
▪

Vegetação da área externa, em torno de todo o estande, com plantas baixas e/ou médias,
de modo a “camuflar” todo rodapé aparente do piso e quaisquer aparelhos/condensadoras
que forem instalados no chão entorno do estande, conforme projeto. A vegetação deve ser
alta e densa o suficiente para “camuflar” os aparelhos/condensadoras. Espécie de
vegetação: buxinho (Buxus sempervirens), palmeiras areca bambu (Dypsis lutescens) e
Moreia (Dietes bicolor). No piso aplicar casca de pino.

INFORMAÇÕES GERAIS
▪

Todos ambientes com instalação de ar condicionado, devem ter suas respectivas
condensadoras instaladas de forma não visível, conforme descrição de cada ambiente
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▪
▪
▪
▪
▪

abaixo. As condensadoras devem ficar na lateral do estande, conforme indicado em
projeto, sempre atrás de uma massa de vegetação.
Em hipótese algum serão admitidos avanços sobre os passeios frontal e lateral esquerdo do
estande.
Deverá ser disponibilizado 01 controle de ar condicionado e 01 controle de televisão
(incluindo o videowall) por compartimento.
Considerar fitas antiderrapante 3M alto-tráfego em todos os degraus e rampas do estande.
Considerar placas de sinalização de rota de fuga conforme projeto específico, em todos os
compartimentos.
Ver memoriais específicos de cada disciplina.

2. AMBIENTES
LOUNGE
2.1.1. Mobiliário
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

01 Balcão bar de 4.50m de comprimento, em 3 módulos de 1.50m, executados em MDF
madeirado com seu tampo em MDF branco, com comunicação visual impressa em adesivo
vinílico na parte frontal do móvel ou acabamento na cor branco (a ser definido
posteriormente pelo contratante). Interna com prateleiras tendo o mesmo um tamanho
total de 1.00m de altura com 55cm de profundidade.
01 Balcão atendimento de 3.00m de comprimento, em 2 módulos de 1.50m, executados
em MDF madeirado com seu tampo em MDF branco. Interna com prateleiras e portas de
correr com chave tendo o mesmo um tamanho total de 1.00m de altura com 55cm de
profundidade.
16 Banquetas com pés cromados com assento estofado branco.
04 Bistrô com pés cromados e tampo em vidro.
04 Mesas de canto cromada com tampo em vidro.
05 módulos de poltronas na cor preto, base e pés em aço cromado, modelo Florense Knoll.
Largura: 75cm, Profundidade: 78cm, Altura: 80cm
02 módulos de sofá de dois lugares em couro natural cor preto, base e pés em aço cromado,
modelo Florense Knoll. Largura: 133cm, Profundidade: 78cm, Altura: 80cm
03 lixeiras inox de 30 litros (sem tampa) e 02 lixeiras inox de 15 litros (sem tampa)
02 TV 40” LED com entrada USB e suporte de parede.
01 Videowall de parede com 4 telas de 46”, sem borda (infinit)
02 Extintores de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.
Cortina de ar para porta dupla, na entrada do estande (1.80m), com sistema silencioso (sem
ruído). Prever adesivação do vidro, em vinil branco, atrás das cortinas de ar.
02 tablets - configuração mínima: tela de 9", armazenamento 8GB, 1,5 GB de memória
RAM, 3G e wi-fi
01 totem de carregador de celular - configuração mínima: 07 gavetas com abertura por
chave, tela led de 23 polegadas para publicidade, compatível com iphone, micro usb e usb
tipo C, largura 50cm e altura 180 cm. Incluso personalização com adesivo. A arte será
encaminhada pelo Sescoop/SP.
02 balcões expositores - 1.00 m de comprimento, executados em MDF com tampo de vidro.
Interna com prateleira e portas de correr com chave. Altura de 30 cm do expositor em vidro.
Tamanho total do móvel de 1.00m de altura com 40cm de profundidade, com comunicação
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visual impressa em adesivo vinílico na parte frontal do móvel em mdf ou acabamento na
cor branco (a ser definido posteriormente pelo contratante).

2.1.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 02 réguas de amperes com no mínimo 05 tomadas cada no Balcão Bar, 01 régua de
20 amperes com no mínimo 03 tomadas no Balcão Recepcionista, 01 unidade próxima de
cada mesa de canto, 03 unidades para tvs e videowall, e 08 unidades próximas as poltronas
e sofás (localização específica será definida durante a montagem).
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacional de segurança e
quadro de energia homologado pela ABNT.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.1.3. Comunicação Visual
▪

▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo paredes, cobrindo toda sua extensão, tanto
na altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade do contratante
a confecção e envio das artes para impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do
estande.
Imagem em adesivo perfurado (que permite visibilidade de dentro para fora e privacidade
de fora para dentro), de acordo o projeto, aplicada sobre vidro.

2.1.4. Sonorização
▪
▪

Sonofletores de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito. Quantidade conforme indicado em projeto.
Potenciômetro instalado junto ao interruptor, para controle de volume individualizo por
compartimento.

2.1.5. Vegetação
▪
▪
▪

01 arranjo com 04 orquídeas brancas em vaso de cerâmica para o espaço do café.
02 vasos grande com vegetação decorativa – árvore da felicidade (Polyscias Guilfoley).
04 arranjos pequeno, para decoração de mesa de canto – vaso de cerâmica com buxinho
(Buxus sempervirens).

2.1.6. Climatização
▪

02 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 58.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.
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SALA DE TREINAMENTO
2.2.1. Mobiliário
▪

▪
▪
▪
▪
▪

01 armário Credenza executado em MDF branco, com tampo de vidro com espaçador de
5cm, prateleiras internas e portas de abrir com chave e puxador cromado. Dimensões:
1.00m x 0.55m com h=0.75m
01 mesa, executada em MDF branco, com tampo de vidro com espaçador de 5cm.
Dimensões:1.00 x 0.60m com h=0.75m.
37 cadeiras produzida em policarbonato e estrutura em aço cromado, sem braço, cor
branco. Altura 83cm, largura 47cm e profundidade 55cm. Suporta até 130 kg. Modelo eiffel.
01 lixeiras inox com tampa basculante, de 12 litros.
01 TV 65” LED com entrada USB e suporte de parede.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.

2.2.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 01 unidade próximo ao armário credenza, 01 unidade para TV, 02 unidades próximos
a escrivaninha e 06 tomadas distribuídos pela sala.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
Cabo HDMI disponibilizado entre a TV e a escrivaninha, conforme projeto.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.2.3. Comunicação Visual
▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo paredes, cobrindo toda sua extensão, tanto
na altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade do contratante
a confecção e envio das artes para impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do
estande.

2.2.4. Sonorização
▪
▪

Sonofletores de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito. Quantidade conforme indicado em projeto.
Potenciômetro instalado junto ao interruptor, para controle de volume individualizo por
compartimento.

2.2.5. Climatização
▪

02 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 36.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.
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SALA PRESIDENCIAL
2.3.1. Mobiliário
▪

▪
▪
▪
▪
▪

02 armários Credenza executado em MDF branco. Prever tampo de vidro com espaçador
de 5cm, prateleiras internas e portas de abrir com chave. Dimensões: 1.00m x 0.55m com
h=0.75m
03 módulos de poltronas na cor preto, base e pés em aço cromado, modelo Florense Knoll.
Largura: 75cm, Profundidade: 78cm, Altura: 80cm
01 módulo de sofá de dois lugares em couro natural cor preto, base e pés em aço cromado,
modelo Florense Knoll. Largura: 133cm, Profundidade: 78cm, Altura: 80cm
01 lixeiras inox com tampa basculante, de 12 litros.
02 Mesa de canto com tampo em vidro.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.

2.3.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomada padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 05 unidades próximas às poltronas e sofá.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.3.3. Comunicação Visual
▪

▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo paredes, cobrindo toda sua extensão, tanto
na altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade do contratante
a confecção e envio das artes para impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do
estande.
Imagem em adesivo perfurado (que permite visibilidade de dentro para fora e privacidade
de fora para dentro), de acordo o projeto, aplicada sobre vidro (incluindo porta).

Sonorização
▪
▪

Sonofletores de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito. Quantidade conforme indicado em projeto.
Potenciômetro instalado junto ao interruptor, para controle de volume individualizo por
compartimento.

2.4.1. Climatização
▪

02 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 30.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.
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2.4.2. Vegetação
▪
▪

02 vasos de cerâmica grande com vegetação Yuca Elefante (Yucca elephantipes)
02 arranjos florais (vaso) pequeno com buxinho (Buxus sempervirens) para decoração de
mesa de canto.

SALA DE REUNIÃO
2.5.1. Mobiliário
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

02 armários Credenza executado em MDF branco. Prever tampo de vidro com espaçador
de 5cm, prateleiras internas e portas de abrir com chave e puxadores cromados.
Dimensões: 1.00m x 0.55m com h=0.75m .
01 mesa de reunião especial com capacidade para 16 cadeiras, com tampo em MDF Masisa
castanha branca, pés brancos, com medidas totais de 1m de largura x 4m de comprimento.
Prever caixas de tomadas embutidas na mesa e invisíveis (prever revestimento da tampa
da caixa no mesmo acabamento do tampo da mesa).
20 poltronas fixa, sem braço, com concha estofada (assento e encosto) na cor preto,
espuma densidade 33kg/m3, base em aço, profundidade 0,56cm, largura 0,45cm, altura
0,88cm.
02 poltronas fixa, sem braço, reforçada para obeso, peso suportado até 200kg, com concha
estofada (assento e encosto) na cor preto, espuma densidade 33kg/m3, estrutura em aço,
profundidade 0,68cm e comprimento 0,77cm. Obrigatório respeitar as especificações da
Norma ABNT 9050.
02 lixeiras inox com tampa basculante, de 12 litros.
01 TV 65” led com entrada USB e suporte de parede.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com inox tipo batom e placa de identificação luminescente fixada na
parede.

2.5.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 02 unidades próximas aos armários, 01 unidade para TV, 03 unidades próximas a
mesa de reunião e 04 unidades embutidas na mesa de reunião.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
Cabo HDMI disponibilizado entre a TV e a mesa de reunião, conforme projeto.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.5.3. Comunicação Visual
▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo paredes, cobrindo toda sua extensão, tanto
na altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade do contratante
a confecção e envio das artes para impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do
estande.
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2.5.4. Sonorização
▪
▪

Sonofletores de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito. Quantidade conforme indicado em projeto.
Potenciômetro instalado junto ao interruptor, para controle de volume individualizo por
compartimento.

2.5.5. Climatização
▪

02 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 18.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.

2.5.6. Vegetação
▪
▪

03 arranjos (vasos) pequenos com buxinho (Buxus sempervirens) para decoração de mesa
de canto e armários.
01 vaso de cerâmica grande com vegetação Yuca Elefante (Yucca elephantipes)

ÁREA RESERVADA PARA BANHEIRO
2.6.1. Mobiliário
▪
▪
▪
▪

▪
▪

01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.
01 Armário alto de 2 portas na cor branca, com prateleira baixa – Altura 1,70m
02 puffs redondos cor preto. Altura 42cm e diametro de 40cm.
01 Placa de aviso em alumínio anodizado, cantos arredondados, auto adesiva, com os
dizeres: “Área Restrita Não Entre. Somente Pessoas Autorizadas”. Altura 16cm e largura
25cm.
01 Placa de identificação em PVC, auto adesiva, para banheiro masculino
01 Placa de identificação em PVC, auto adesiva, para banheiro feminino

2.6.2. Especial
▪
▪
▪
▪

▪

Porta secundária para saída pelos fundos do estande para reabastecimento de água e
drenagem dos detritos.
Parede lateral de fácil remoção para o caso de manutenção nos banheiros.
Degrau em madeira na frente da cabine dos banheiros, todo comprimento das cabines,
revestido com manta vinílica LG Palace Ref.: P332 e com fita antiderrapante.
Importante: Piso reforçado para suportar o peso do banheiro químico (tanque interno de
detrito com 450L e tanque interno de água com 250L) conforme projeto de estrutura
específico
Banheiro químico de luxo:
o 02 cabines independentes em um único módulo.
o Cabines climatizadas com ar condicionado.
o Autosuficiente – não necessita de obras ou ligações externas de água e esgoto.
o Até 600 usos sem necessitar drenagem ou reabastecimento.
o Equipados com: Pia, Bancada, Espelho “full-size”, Vaso Sanitário com descarga (selado
e sem cheiro), água pressurizada, Iluminação Led, Teto Solar, Ventilação e Iluminação
Natural, Paredes Térmicas, Lixeiras Embutidas, Tanques internos de água e detrito.
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o
o
o
o

Suprimentos com reposição continua: Sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico
e gel higienizador de assento e sacos de lixo, todos itens com dispenser próprio.
Tanque interno de detrito com 450L e tanque interno de água com 250L.
Técnico para manutenção, disponível durante todo período da feira, das 8:00h às
18:00h.
Duas drenagens extras de detritos e abastecimento de água durante o período da
feira, a combinar na véspera conforme a utilização dos banheiros, a ser realizado após
o horário de término do evento ou antes do início do evento.

2.6.3. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 02 unidades próximas a instalação dos banheiros. Carga elétrica da cabine dupla com
ar condicionado é de 1,5 KVA/H. Tomadas/plug de ligação: Modelo 2p+t /10A.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.6.4. Climatização
▪

01 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 18.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.

2.6.5. Sonorização
▪

Sonofletor de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito.

2.6.6. Vegetação
▪

01 vasos médio de cerâmica com vegetação fícus (Ficus benjamina)
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DEPÓSITO
2.7.1. Mobiliário
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

01 balcão estante padrão 2m comprimento x 3m altura em travessas de alumínio Z500. Com 3
níveis de prateleiras com tampo, sendo a primeira prateleira com 1m de altura do chão e as
demais com espaçamento de 0,50cm.
01 balcão estante padrão 1,5m comprimento e 3m altura, em travessas de alumínio Z500. Com
prateleiras a cada 0,50cm com tampo.
01 fileiras com 7 ganchos cada, posicionados na parede.
02 banquetas base cromada, assento e encosto estofado, na cor preto, com regulagem de altura.
Medidas aproximadas: altura 88cm, largura 46cm e profundidade 45cm. Peso suportado 100kg.
Modelo Azevedo ou Milano ou Nina Matelass.
01 módulo de sofá de dois lugares em couro natural cor preto, base e pés em aço cromado,
modelo Florense Knoll. Largura: 133cm, Profundidade: 78cm, Altura: 80cm.
01 lixeira de plástico de 30 litros sem tampa.
01 Armário alto para escritório 2 portas, com altura de 1,72m, largura de 0,60m e profundidade
de 0,32m.
01 Armário tipo locker com 16 compartimentos, com Altura: 1,96m, Largura: 0,93cm e
Profundidade: 0,36m, fechadura embutida e 02 cópias de chaves.
Estrutura em alumínio extrudado anodizado, com travessas de alumínio Z500, montada tipo grids
modulares para empilhamento de materiais, peças verticais a cada 1 metro, e horizontais a cada
60 cm até o teto. Estrutura:
▪ Primeira fileira contendo 1m largura e 4m comprimento, com travessas a cada 1m. Todas as
travessas horizontais devem ser instaladas a cada 0,60cm de altura.
▪ Segunda fileira contendo 1m largura e 2m comprimento, centralizada em relação a primeira
fileira. Com travessas a cada 1m. Todas as travessas horizontais devem ser instaladas a cada
0,60cm de altura.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação luminescente
fixada na parede.
Aluguel de 01 Notebook Dell Ultrafino I15-7572-A30C Intel Core i7 16GB (GeForce MX150 com
4GB) 1TB 128GB SSD Tela Full HD 15,6" Windows 10 – Cinza com cabo USB para o sistema de
som.
01 Placa de aviso em alumínio anodizado, cantos arredondados, auto adesiva, com os dizeres:
“Área Restrita Não Entre. Somente Pessoas Autorizadas”. Altura 16cm e largura 25cm. Altura
16cm e largura 25cm.
02 puffs redondos cor preto. Altura 42cm e diametro de 40cm.

2.7.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) fixados no balcão com instalação de 02 réguas de 20 amperes, com
05 tomadas cada.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
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▪
▪

Quadro de energia homologado pela ABNT conforme projeto específico.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.

2.7.3. Sonorização
▪

▪

Instalação de módulo de áudio com dispositivos CD/USB para sonorização ambiente,
conectado ao notebook para seleção de músicas. Esse dispositivo será o controle geral de
seleção de áudio sintonizado com todos os aparelhos individuais instalados nos ambientes
do estande - Lounge, Sala Presidencial, Sala de Reunião, Refeitório/varanda, Sala de
Treinamento e Banheiro. Os aparelhos individuais terão controle de volume, permitindo
que seja adequado à necessidade de cada espaço sem interferir nos demais.
Sonofletores de embutir no forro de 6”, na cor branca, com controle central de seleção de
músicas instalado no Depósito. Quantidade conforme indicado em projeto.

2.7.4. Climatização
▪

01 aparelho de ar condicionado tipo Split com 18.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.

COPA
2.8.1. Mobiliário
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

02 Bancadas em alumínio com 4 níveis de prateleira, com tampos de MDF brancos.
01 pia completa com torneira, tampo e balcão, prevendo mangueira, conexões e
encanamento para instalação da mesma, sifão e tubo para esgoto com desague de forma a
não deixar cheiro no estande.
02 Banquetas em madeira com encosto e assento estofado.
02 lixeiras de plástico de 30 litros com tampa.
02 geladeiras.
01 Freezer vertical
01 Forno micro-ondas de 32 litros.
02 fornos elétricos de 46 litros.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.
01 Placa de aviso em alumínio anodizado, cantos arredondados, auto adesiva, com os
dizeres: “Área Restrita Não Entre. Somente Pessoas Autorizadas”. Altura 16cm e largura
25cm. Altura 16cm e largura 25cm.

2.8.2. Elétrica
▪
▪
▪

▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) fixados no balcão, com instalação de 02 réguas de 20 amperes, com
05 tomadas cada e 01 unidade por geladeira e freezer.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.
Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.
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2.8.3. Climatização
▪
▪

01 cortina de ar para porta de acesso externo (1.00m).
02 aparelho de ar condicionado tipo Split com 22.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.

2.8.4. Hidráulica
▪

Ver memorial específico.

REFEITÓRIO / VARANDA
2.9.1. Mobiliário
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

03 balcões de 1.50m em MDF com tampo branco e corpo tom madeirado escuro.
05 mesas de madeira dobrável quadrada com acabamento em verniz, tampo liso, medindo
0,70cm x 0,70cm.
16 cadeiras fixa, sem braço, madeira maciça em verniz, assento estofado com espuma D28,
cor preto. Profundidade 0,39cm e largura 0,42cm.
04 cadeiras fixas, peso suportado até 250kg, sem braço, madeira maciça em verniz, assento
estofado com espuma D28, cor preto. Profundidade 0,55cm e comprimento 0,75cm.
Obrigatório respeitar as especificações da Norma ABNT 9050.
06 banquetas de madeira com assento estofado, encosto elevado, na cor preto ou marrom
escuro. Altura 1,5m, largura 0,51cm e profundidade 0,51cm.
02 lixeiras inox com tampa basculante, de 12 litros ou automática com sensor.
01 Extintor de incêndio PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação
luminescente fixada na parede.
01 Placa de aviso em alumínio anodizado, cantos arredondados, auto adesiva, com os
dizeres: “Área Restrita Não Entre. Somente Pessoas Autorizadas”. Altura 16cm e largura
25cm. Altura 16cm e largura 25cm.

2.9.2. Especial
▪

▪

Aproximadamente 08 metros (verificar medidas in loco) de portas de vidro de correr
articulada, folhas de no máximo 50 cm de largura, sem trilho inferior, com ferragens
brancas. Aplicação de comunicação visual em adesivo fosco.
Guarda-corpo em madeira tipo Ipê, aparelhada e envernizada com h=1.00m, conforme
projeto.

2.9.3. Elétrica
▪
▪
▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 03 unidades distribuídas nas bancadas e 06 unidades próximas as mesas.

▪

Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.

▪

Luminária de emergência 2x9W – autonomia de 2h.
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2.9.4. Comunicação Visual
▪

Imagens impressas em lona fosca/adesivo fosco, revestindo paredes, portas de correr
(frente e verso), cobrindo toda sua extensão, tanto na altura quanto na largura, conforme
projeto. Sendo de responsabilidade do contratante a confecção e envio das artes para
impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do estande.

2.9.5. Sonorização
▪
▪

Fixados no teto na cor branca, caixas de som para sonorização ambiente, com controle
central de seleção de músicas instalado no Depósito.
Fixado na parede (próxima ao interruptor), seletor de volume individual, que permita o
controle apenas desse ambiente, sem interferência nos demais ambientes sonorizados.

2.9.6. Climatização
▪

02 aparelhos de ar condicionado tipo Split com 24.000btu’s, com condensadoras instaladas
conforme indicado em projeto.

2.9.7. Vegetação
▪

02 vasos grande de cerâmica com vegetação Palmeira-rápis (Rhapis excelsa).

ENTRADA
2.10.1. Mobiliário
▪
▪

02 bancos de jardim de madeira com estrutura de ferro. Comprimento 1,50m, largura
0,70cm, altura do assento 44cm e altura do encosto 78cm. Peso Suportado: 450kg
02 climatizadores aspersores de piso, com reservatório mínimo de 80L, na cor preta.

2.10.2. Especial
▪

Corrimão em madeira tipo Ipê, aparelhada e envernizada, na extensão da rampa de
entrada, em ambos os lados.

2.10.3. Elétrica
▪
▪
▪

▪

Luminárias de sobrepor tipo plafon acrílico decorativo, canto arredondado branco leitoso
para duas lâmpadas Fluorescentes Eletrônica Espiral 20W E27.
Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor conforme indicado em
projeto.
Tomadas padrão NBR14136 (2p+T/10A) 110V (caso essa voltagem seja fornecida pela
organização do evento) embutidas no piso, de acordo com normas da construção civil
sendo 02 unidades distribuídas próximas aos aspersores.
Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacionais de segurança.

2.10.4. Comunicação visual
▪

Imagens impressas em lona fosca, revestindo paredes, cobrindo toda sua extensão, tanto na
altura quanto na largura, conforme projeto. Sendo de responsabilidade do contratante a
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confecção e envio das artes para impressão das mesmas em tempo hábil à montagem do
estande.

2.10.5. Vegetação
▪

02 vasos grande com vegetação decorativa – árvore da felicidade (Polyscias Guilfoley).
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