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Enviar pedido para

Centro de Convenções SulAmérica

Prazo para preços com desconto

fax (21) 3432-5353

tecnica@standsbr.com

Este formulário é OBRIGATÓRIO exclusivamente para
expositrores com estandes DECORADOS.

Rio de Janeiro - Brasil

Formulário 7

Inclua os arquivos do Projeto do estande
Formulários recebidos sem os arquivos necessários para a
avaliação e aprovação do projeto NÃO serão processados.

Aprovação de Projeto
Termo de responsabilidade técnica: A.R.T. ou R.R.T
A obtenção do termo de responsabilidade técnica para a construção de estandes é obrigatória para
todos os expositores com estandes DECORADOS, brasileiros e estrangeiros, participantes do evento. O
expositor deverá exigi-lo da sua montadora antes do início da montagem. Estandes de montagem básica
estão isentos deste trâmite.
Existem dois tipos válidos de termo de responsabilidade técnica: um emitido pelo CAU e o outro
emitido pelo CREA/RJ. Só é necessário a apresentação de um dos dois documentos, juntamente com o
devido recibo de pagamento. A escolha do órgão emissor fica a critério da montadora ou do expositor, mas a
apresentação é OBRIGATÓRIA.
O R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo CAU) deverá ser assinado por um(a)
arquiteto(a) filiado(a) ao CAU. O R.R.T. pode ser obtido no site www.cau.org.br
A A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida pelo CREA/RJ) deverá ser assinada por
um(a) engenheiro(a) filiado(a) ao CREA/RJ (do Rio de Janeiro). Engenheiros(as) de outros Estados
brasileiros não poderão assinar projetos realizados dentro do Rio de Janeiro. A A.R.T. pode ser obtida no site
do órgão www.crea-rj.org.br/crea/art/form/autenticacao/p_login.php.
A Stands® oferece o termo de responsabilidade técnica como cortesia a todos os seus clientes de
estandes decorados.
Todos os expositores de estandes DECORADOS ou suas montadoras deverão apresentar
OBRIGATORIAMENTE o R.R.T. ou a A.R.T., juntamente com o devido recibo de pagamento.
Mantenha sempre uma cópia do R.R.T. ou da A.R.T. e do recibo de pagamento no estande durante o
período de montagem dos estandes.
Exemplo de R.R.T. e recibo
R.R.T.
emitida pelo
CAU

Exemplo de A.R.T. e recibo
A.R.T.
emitida pelo
CREA/RJ

Recibo de
pagamento
da R.R.T.
Recibo de
pagamento
da A.R.T.

Caso você precise de assistência no preenchimento deste formulário, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para tecnica@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições descritos no Manual do Expositor.

Montadora oficial:
Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047
Taquara, Rio de Janeiro, RJ
22.713-470, Brasil

www.stands-br.com
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Formulário 7

Inclua os arquivos do Projeto do estande
Formulários recebidos sem os arquivos necessários para a
avaliação e aprovação do projeto NÃO serão processados.

Aprovação de Projeto
Informação do Solicitante
Nome do Expositor:
Nome da Montadora: (deverá ser o mesmo informado no Formulário 1)
Este formulário foi preenchido e enviado por:
Expositor
Nome do solicitante:
E-mail do solicitante:

N° estande:
Montadora
Telefone (c/ código de área):
Assinatura:

Sobre o projeto
Os expositores com estandes DECORADOS ou suas montadoras deverão enviar
OBRIGATORIAMENTE o projeto de seus estandes para avaliação e aprovação.
Leia atentamente os regulamentos do evento no Manual do Expositor antes de realizar o projeto. A
responsabilidade técnica da montagem do estande é de única e exclusiva responsabilidade da montadora
contratada pelo expositor.
O projeto deverá ser apresentado através de um ou mais arquivos eletrônicos, nas seguintes
extensões: *.JPG, *.GIF, *.PDF, *.CDR versão 15 ou anterior ou *.DWG versão 2011 ou anterior.
O(s) arquivo(s) não precisa(m) seguir nenhum formato de apresentação especial. Contudo, alguns
desenhos são OBRIGATÓRIOS:
è Uma planta baixa cotada, incluindo o ponto de energia elétrica solicitado. Incluir também o ponto
de hidráulica (água/deságüe), se for requerido no projeto. O projeto deverá constar de rampas de
acesso, caso seja montado sobre piso elevado.
è Perspectiva(s) E/OU vista(s) com cotas, indicando a altura máxima do estande e a altura junto ao
vizinho.
è Carimbo com o nome da empresa expositora, nome da montadora e o nome do evento.
Para evitar mal entendidos, sugerimos que inclua também (não é obrigatória):
è Plata de situação indicando estandes vizinhos ou corredores de modo que fique claro a orientação em
que seu estande sera implantado. Use a planta geral do evendo se achar conveniente.
Expositores que não enviarem projeto para aprovação ou que não tiverem seus projetos aprovados
não poderão realizar a montagem de seus estandes.
Documentação apresentada (marque somente os documentos que serão enviados NESTE MOMENTO)
Arquivo(s) contendo a PLANTA do estande COTADA, incluindo pontos de elétrica e hidráulica.
Arquivo(s) contendo VISTA(s) ou PERSPECTIVA(s) do estande COTADAS (marcação de alturas).
R.R.T. emitido pelo CAU.
OU
A.R.T. emitida pelo CREA/RJ.
Recibo de pagamento da A.R.T. ou do R.R.T.
Os documentos que não forem enviados neste momento deverão ser encaminhados posteriormente ao
mesmo e-mail tecnica@standsbr.com. O processo de aprovação do projeto não será finalizado até
que todos os documentos sejam entregues.
Caso você precise de assistência no preenchimento deste formulário, ligue
para (21) 3432-5353 e peça por um representante comercial ou envie um email para tecnica@standsbr.com. Responderemos rapidamente.
Entregando este formulário você estará automaticamente de acordo com os
Termos e Condições descritos no Manual do Expositor.

Montadora oficial:
Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047
Taquara, Rio de Janeiro, RJ
22.713-470, Brasil

www.stands-br.com

