














 

 

 



 

 

 

29/11 a 30/11/2018 - SALA DE APOIO 

Hora Evento Quantidade Providências 

Das 08h às 

21h do dia 

29/11/2018 

Das 08h às 

19h00 do dia 

30/11/2018 

02 Réguas de Energia. 

01 Hub de 8 portas – semelhante ou superior a marca D-Link. 

05 Cabos de rede. 

02 

Impressora semelhante ou superior à marca HP Jato de Tinta – 

Multifuncional deskjet HP PhotoSmart C4280 – scanner e 

copiadora. 

01 Jogo de Cartucho original (preto + color). 

01 Toner original para impressora Laser. 

01 

Técnico de Informática para montagem e desmontagem dos 

equipamentos e para atendimento em no máximo 20 minutos 

caso necessário (atendimento presencial). 

02 

Notebook 2.0 GHZ, 1 GB, HD 80 Giga, CDRoom, CDRW, DVD, Fax 

Modem, Placa de Rede, Tela Matrix Ativa 14,0” semelhante ou 

superior a marca DELL. 

O CBC levará notebooks que serão conectados às impressoras da sala de apoio. 

 

29/11 a 30/11/2018 - PLENÁRIA 

Hora Evento Quantidade Providências 

 

Das 08h às        

21h do dia 

29/11/2018  

 

Das 08h às               

19h do dia 

30/11/2018 

Sonorização 

02 
Caixas acústicas tipo LineArray industrializadas semelhante ou 

superior a marca DAS. 

04 

Canais isoladores tipo "pressbox" para os meios de comunicação 

que se conectam à mesa de PA. Transformador isolador 

obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou 

separados em várias unidades. 

01 Sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de Monitor 

contendo 1 unidade master, 1 unidade escrava, luzes de alerta e 



 

 

 headsets (com headphone circunaural e microfone acoplados) nas 

duas unidades, semelhante ou superior a marca HPL. 

01 Mesa de som. 

01 
Multicabo 48 vias para atender aos canais da mesa e mais 12 

canais para auxiliares, com splitter, de 60 metros ou mais. 

01 Analisador de espectro ou computador com programa de análise. 

02 
Pré-amplificadores valvulados com compressor e equalização- 

semelhante ou superior a marca AVALON. 

01 
Processador ou grupo de processadores de sistema digital 

estéreo, com o mínimo de 4 entradas e 12 saídas. 

01 Processador de sistema digital com 2 entradas e 6 saídas. 

02 
Caixas de som grandes ativas - semelhante ou superior a marca 

JBL. 

02 Tripés de caixa de som - semelhante ou superior a marca Vector. 

02 Aparelhos de CD semelhante ou superior ao modelo CDJ 200. 

01 Microfone com fio. 

01 Microfone Auricular semelhante ou superior a marca SHURE. 

08 
Microfones de mão sem fio - semelhante ou superior a marca 

Shure UHF. 

02 
Microfone gooseneck – para púlpito-semelhante ou superior a 

marca Shure UHF. 

01 Microfone de lapela - semelhante ou superior a marca Shure UHF. 

02 Pedestais mini girafa. 

01 Cabo P2P10 para saída do áudio do notebook. 

Projeção 

02 
Projetores Multimídia 10000 Ansilumens semelhante ou superior 

a marca Sanyo (FIXADO NO TETO). 

02 Suportes de teto para projetores – Universal. 

01 
Acabamento em tecido preto (lycra) para acabamento das partes 

inferiores e laterais do fundo de palco, cobrindo toda a parede. 



 

 

01 
DVD Player + 01 Monitor de retorno semelhante ou superior a 

marca SONY. 

01 Distribuidor VGA – semelhante ou superior a marca Transcortec. 

01 Switcher vídeo - semelhante ou superior a marca Kramer. 

01 
Mackbook pro intel Core i5, 4gb de memoria, 20gb HD com 

Keynote e Power Point. 

01 Mesa de Corte Digital. 

02 

Notebook’s 2.0 GHZ, 1GB, HD 80 Giga, CDRoom, CDRW, DVD, Fax 

Modem, Placa de Rede, Tela Matrix Ativa 14,1’’ (sendo que um 

será utilizado no púlpito e outro na mesa de controle) - 

semelhante ou superior a marca DELL. 

01 Chaveador VGA - semelhante ou superior a marca Krammer. 

01 Apresentador multimídia semelhante ou superior a marca Targus. 

Equipe Técnica 

02 Operadores de áudio e vídeo. 

01 Técnico de Informática (deverá ser o mesmo da sala de apoio). 

Transmissão Simultânea 

01 Câmera Full HD 1.080. 

01 Tripé para câmera. 

01 Monitor de retorno com serviço de cronômetro. 

01 Câmera man. 

01 
Refletor de iluminação para captação da filmagem, cabos e 

acessórios. 

02 Distribuidor de vídeo – semelhante ou superior a marca Krammer. 

Iluminação para palco, púlpito e plateia 

30 

30m Q30 em fly fixação de iluminação e projetores em formato de 

trave junto ao teto (a estrutura não deverá atrapalhar a visão dos 

participantes para o banner e telas). 

04 
Elipsoidais ETC 36º, com íris, lâmpada de 750 w. Com gelatina Full 

CTB. 



 

 

10 Refletores LED PAR  3w. 

04 Refletores Fresnel 1.000 WTS. 

02 Mini-brutts de 06 lâmpadas DWE com garra. 

04 DIMER demultiplexados com 12 canais de 4kw por canal. 

01 Mesa 24/48 canais semelhante ou superior a Avolite. 

01 Técnico.  

01 

Gerador silenciado 180KWA com técnico. 

OBS: O GERADOR DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA ATENDER 

TODO EVENTO (o não cumprimento acarretará em 

Multa/penalidades). 

 

 

 

29/11 a 30/11/2018 

Hora Evento Quantidade Providências 

Das 08h às              

21h do dia 

29/11/2018 

 

Das 08h às             

19h do dia 

30/11/2018 

 

01 

Confecção lona fosca – fundo de palco 12,60mx4,00m com ilhós 

(envelopar a estrutura com a própria lona, tela de projeção 

impressa na própria lona) - (arte cliente).  

01 

Confecção de Backdrop de 3,00x2,50m lona sem emenda – fosca 

– utilizar a lona para envelopar a estrutura (arte cliente) – com 

estrutura de Q15. 

02 Confecção de banners em pedestal 
Medida dos banners: 2,00 x 1,00 metros 

01 Tripé para banner. 

01 Palco revestido com carpete e saias laterais de 8 x 3 x 0,60 com 02 

escadas laterais e 01 rampa de acesso.  

01 Púlpito 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
















