
 
1) Especificações técnicas - ABP TV – Pavilhão 3, área de exposição – 28 m2 – 7 x 

4  

 
 
 
 
 

OBS: a empresa pode enviar sua sugestão de projeto para este espaço, que é nosso 
canal, ABP TV, deve ser de vidro para as gravações com o evento ao fundo. 

 
 
 
 

30 m2.  Piso com revestimento em carpete grafitte 4mm, sobre piso do local.  

12 m/l  Parede divisória TS (chapas placa formicada branca, dupla face) na cor branca , com 2,20 m/ de altura.  

18 m/l  Testeira TS (placa formicada branca, dupla face) com 0,96 m de altura.  

30 m2.  Teto Pergolado sem forro.  

10 m/l  Vidro fixado por metro.  

4 m/l  
Bancada padronizada sem fechamento, com 0,50 m de largura e 1,00 m/h e tampo em fórmica p/ 
trabalho 

1 und  Mesa de centro  

4 und  Poltrona individuais com braço em courvim na cor branca  

1 und  Lixeira  

1 und  Extintor de Incêndio  

1 und  Frigobar - Capacidade 120L.  

08 und  Tomada Tripolar, 3 pinos - 220 volts.  

6 m2.  Logotipo - impressão especial - imagem  

14 m2.  Revestimento para painéis em vinil auto adesivo colorido.  

2 und  Cadeiras  

2 und  TVs com pedestais  

6 und  Lâmpadas fluorescentes padrão (tipo calha) de 20 Watts  

3 m/l  Parede divisória em vidro branco seccionada com 2,20 m/ de altura.  

1 und  Quadro em estrutura metálica com lona imprensa - imagem. - 5,96C x 3,02A 

1 und  Quadro em estrutura metálica com lona imprensa - imagem. - 4,04C x 3,02A 



 
 
 

2) Especificações técnicas - Secretaria prova TE – Pavilhão 5 – 2º piso – 16 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 m2.  Revestimento em carpete na cor cinza 4mm.  

12 m/l  Parede divisória TS (chapas placa formicada branca, dupla face) na cor branca , com 2,20 m/ de altura.  

9 m/l  
Testeira TS (placa formicada branca, dupla face) com 0,96 m de altura, com letras para separar as filhas 
dos incritos 

18 m/l  Vidro fixado por mero.  

1 und  Porta de TS (1,0 x 2,0 m/h).  

9 m/l  Bancada padronizada com fechamento frontal de 0,50 m de largura e 0,70 m/h e tampo em fórmica.  

9 und  Cadeira tipo iso com base metálica, com encosto e acento branca em pvc.  

2 und  Lixeira  

1 und  Extintor de Incêndio  

6 und  Lâmpadas fluorescentes padrão (tipo calha) de 20 Watts  

2 und  Tomada Tripolar, 3 pinos - 220 volts.  

9 m2.  Logotipo - impressão especial - imagem  

10 m2.  Revestimento para painéis em vinil auto adesivo colorido.  



 
 
 
 
 

3) Especificações técnicas - Café três corações –Pavilhão 3 6x4 	-	24m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 m2.  Piso vinilico(Cor a definir),instalado sobre piso do local.  

19 m/l  Parede divisória TS (chapas placa formicada branca, dupla face) na cor branca, com 2,20 m/ de altura.  

28 m/l  Testeira TS (placa formicada branca, dupla face) com 0,96 m de altura.  

45 m2.  Teto Pergolado sem forro.  

18 m/l  Vidro fixado por mero.  

1 und  Porta de vidro transparente (1,0 x 2,0 m/h).  

9 m/l  
Balcão padronizado com fechamento, prateleira interna com 0,50 m de largura e 1,00 m/h e tampo em 
fórmica. COM 2 NÍVEIS DE PRATELEIRA  

9 m/l  
Bancada padronizada sem fechamento, com 0,50 m de largura e 1,00 m/h e tampo em fórmica com 
furo.  

5 und  Lixeira  

1 und  Extintor de Incêndio  

1 und  Frigobar - Capacidade 120L.  

6 und  Lâmpadas fluorescentes padrão (tipo calha) de 20 Watts  

10 und  Tomada Tripolar, 3 pinos - 220 volts.  

28.8  m2.  Quadro em estrutura metálica com lona imprensa - imagem. 9,00 X 2,20  

10 m2.  Revestimento para painéis em vinil autoadesivo colorido.  

4 und  Cadeiras  

9 und  Banquetas  

1 und  RRT  



 
 
 
 
 

4) Especificações técnicas - ESTÚDIO 30 m2 – pavilhão 3 

3 und Poltronas Swal  

2 und Lixeira Cromada. 

4 und Extintor de Incêndio  

1 und Ar Condicionado com capacidade p/ 10.000 BTUS. 

6 und Lâmpada olho de boi com lâmpada dicróicas de 50 Watts 

1 und Lâmpadas de emergência 

6 und Tomada Tripolar, 3 pinos - 220 volts. 

10 m². Logotipo - impressão especial - imagem 

 
 
 

5) Especificações técnicas - Coletiva de Imprensa – 30 m2 – pavilhão 3 

 

QTD ITEM DESCRITIVO 
  Revestimento em carpete na cor cinza 4mm. 

  Paredes e Teto internos revestidos com espuma acústica, em poliuretano expandido modelo ondulado 5/10, 
auto extinguível, espessura 35mm na cor natural cinza chumbo. 

  Testeira TS (placa formicada branca, dupla face) com 0,96 m de altura. 

1 und Porta em TS (placas formicadas branca, dupla face) cega (1,0 x 2,0 m/h). 

1 und Balcão construído com porta e tranca de 1,00 m x 0,70 largura x 1,00 h 

1 m/l Mesa em mdf branco nas medidas de 1,20m de comprimentox0, 70 cm de largura x0, 70 cm de altura 
1 m/l Mesa de 1,00m de comprimento x 0,50cm de largura x 0,70cm de altura; 

1 und Mesa de centro  

1 und Cadeira giratória padrão diretor com rodinha. 

1 und painel curvo com largura de 2,28m de comprimento x2,20m de altura. Aplicação de adesivo impresso 
institucional na proporção de 2,28x 0,90m instalado ao fundo do estúdio. 

  Palco estrutura metálica 0,30m de altura nivelado, piso de madeira chapeado, revestido com carpete 
cinza grafitte 4mm. 

1 und Rampa 

1 und Escada 1,00 x 0,30 x 0,15m/h. 
  Revestimento em carpete na cor cinza 4mm. 
  Testeira TS (placa formicada branca, dupla face) com 0,96 m de altura. 

1 und Porta Mista (1/2 TS e 1/2 vidro) (1,0 x 2,0 m/h). 
15 und Cadeira tipo iso com base metálica, com encosto e acento em pvc. 
4 und Poltronas brancas 
2 und Lixeira Cromada. 
1 und Extintor de Incêndio  

12 m². Revestimento para painéis em vinil auto adesivo branco. 
2 unid Quadro em estrutura metálica com lona impressa - 6 x 3,2 / 6,8 x 2,20 


