FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO TELECOM EXPOSITOR
(TELEFONIA E INTERNET)
TRANSAMERICA EXPO CENTER - TEC

DATA LIMITE:

Departamento de Eventos
Contato
E-mails
Telefones
EVENTO
A) DADOS DO ESTANDE
Solicitado por:
Expositor
Agência
Montadora
Nome do Estande:

Número do Estande:

Telefone:

E-mail:

Nome do Solicitante:

Fax:

Responsável no Estande pelo Recebimento do Serviço:

Celular:

B) DADOS CADASTRAIS PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E NOTA FISCAL
FAVOR ENVIAR ANEXO O CARTÃO CNPJ
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
Razão Social:

CNPJ:

Email para Recebimento de Boleto e NF:

Nome:

Valores vigentes para envio do formulário até a data limite (a confirmar com o depto de eventos da Transamerica). Após o prazo, os
valores sofrerão reajuste de 20%, sujeitos à disponibilidade. O pagamento deverá ser efetuado por meio de boleto bancário, cartões
de débito ou crédito (Visa, Mastercard, Amex).
A instalação do cabeamento dentro dos estandes é de responsabilidade do expositor. Gentileza informar local do estande onde o ponto será
instalado, anexando planta baixa com identificação. Caso contrário o ponto será lançado no depósito ou, na ausência deste, nos fundos do estande,
junto com a parte elétrica.

QTDE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
(Marque com um “X” o serviço solicitado e especifique a quantidade desejada):
Linha Analógica: Somente para uso em máquinas de cartão crédito e fax. O cliente deverá retirar na sala
da NEC o adaptador fêmea/fêmea para ligar esses equipamentos.

VALOR UNITÁRIO
(R$)

A confirmar

Telefone IP Dterm sem Display:

Linha digital com conference call e viva voz.

A confirmar

Telefone IP Dterm com Display:

Linha digital com conference call, viva voz e identificador de

A confirmar

chamadas.

Ponto de Interligação entre Estandes e/ou Serviços

A confirmar

Ponto de Internet Compartilhado com até 256 Kbps (DHCP):

Esse endereçamento IP é
dinâmico (DHCP) e compartilhado. Ponto exclusivo para navegação na internet. (*) NÃO É PERMITIDO
ROTEAR.

Link Dedicado 512 Kbps Cabeado (para os dias de realização do evento):

Serviço

onde cada ponto está conectado a uma VLAN específica. (*) NÃO É PERMITIDO ROTEAR.

A confirmar
A confirmar

Link Dedicado 01 Mbps Cabeado (para os dias de realização do evento):

Serviço

A confirmar

Link Dedicado 02 Mbps Cabeado (para os dias de realização do evento):

Serviço

A confirmar

Link Dedicado 03 Mbps Cabeado (para os dias de realização do evento):

Serviço

A confirmar

onde cada ponto está conectado a uma VLAN específica. (*) NÃO É PERMITIDO ROTEAR.
onde cada ponto está conectado a uma VLAN específica. (*) NÃO É PERMITIDO ROTEAR.

onde cada ponto está conectado a uma VLAN específica. (*) NÃO É PERMITIDO ROTEAR.

Link Dedicado 01 Mbps Wireless (para os dias de realização do evento):

A confirmar

Link Dedicado 02 Mbps Wireless (para os dias de realização do evento):

A confirmar

Link Dedicado 03 Mbps Wireless (para os dias de realização do evento):

A confirmar

Link Dedicado Outros

Serviço onde cada ponto está conectado a uma

A confirmar

Mbps Wireless: Serviço onde será criada uma VLAN privado por
estande com o nome do expositor e fornecido uma senha. (**)/(***)

A confirmar

Outros Serviços

A confirmar

Serviço
onde será criado uma VLAN privado por estande com o nome do expositor e fornecido uma senha. (**)/(***)
Serviço
onde será criado uma VLAN privado por estande com o nome do expositor e fornecido uma senha. (**)/(***)
Serviço
onde será criado uma VLAN privado por estande com o nome do expositor e fornecido uma senha. (**)/(***)

Mbps Cabeado:

VLAN específica. (*) NÃO É PERMITIDO ROTEAR.

Link Dedicado Outros

VALOR TOTAL R$
NOTA: Todos os endereços IP utilizados pelos expositores/promotores são dinâmicos e privados. As necessidades específicas
deverão ser tratadas caso a caso.
(*) Não será permitido roteadores wireless nos estandes;
(**) O número de acesso é ilimitado, porém, a velocidade contratada é compartilhada entre as pessoas conectadas
simultaneamente;
(***) Serão bloqueados roteadores nos estandes.
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FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO TELECOM EXPOSITOR
(TELEFONIA E INTERNET)
O preenchimento deste formulário atesta que li, compreendi e concordo com todas as informações
contidas neste documento.
IMPORTANTE















Pagamentos efetuados em moeda estrangeira serão convertidos para o câmbio do dia
além da aplicação das taxas: IOF e TARIFA BANCÁRIA.
CANCELAMENTO de Serviços: após executado o serviço de instalação, caso haja o
cancelamento o valor reembolsado será de 30% do valor total pago.
Serviços não listados ou com preço SOB CONSULTA necessitam contato prévio de 30 dias.
Os valores divulgados são válidos somente para serviços prestados dentro do hall, mezanino e
foyer de entrada.
Os serviços solicitados estarão disponíveis para o período de realização do evento e mediante
pagamento antecipado.
Forma de pagamento: Boleto Bancário e Recibo de Adiantamento para solicitações
enviadas dentro do prazo. De acordo com o decreto da prefeitura nº 44.540 de 29 de março
de 2004, a nota fiscal eletrônica deve ser emitida após a prestação do serviço, ou seja, após o
termino do evento. Em virtude disto é emitido um recibo de adiantamento, substituído
posteriormente pela NF-e.
A instalação dentro dos estandes é de responsabilidade do expositor. Todo cabeamento
disponibilizado pela NEC não poderá ser passado por debaixo do piso do estande.
O serviço de telefonia / internet do TRANSAMERICA EXPO CENTER é explorado exclusivamente
pela NEC DO BRASIL que fornecerá os aparelhos telefônicos.
Para maior segurança, os serviços são bloqueados diariamente 30 minutos após o término do
evento, conforme horário divulgado no manual do evento.
O expositor deverá retirar os aparelhos telefônicos, cabos telefônicos e conectores
fêmea-fêmea na sala da NEC no Foyer do Hall A, Fone: 5643-3131, no primeiro dia do
evento, mediante apresentação do documento de identificação e assinatura do termo
de responsabilidade no ato da retirada.
A devolução dos aparelhos deverá ser feita junto a NEC, imediatamente após o término do
evento, quando será entregue a conta telefônica e cuja cobrança se dará através de boleto
bancário enviado após o evento.
É de total responsabilidade do expositor/empresa contratante do serviço, os aparelhos
telefônicos retirados, cabos telefônicos, conectores RJ45 e todo o cabeamento utilizado para
efetuar a conexão dos pontos de dados e/ou voz até o estande. Caso seja causado algum dano
no cabeamento ou nos equipamentos, será de responsabilidade do expositor efetuar o
reembolso que será cobrado posteriormente a data de desmontagem do evento conforme
tabela:
Cabo Furukawa Cat 5
Cabo Telefônico 4 vias
Conector Fêmea-fêmea RJ45
Aparelho IP sem display
Aparelho IP com display
Patch Cord

R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
15,00
12,00
780,00
980,00
30,00

OBSERVAÇÕES:
VALORES SOB CONSULTA COM O DEPTO DE EVENTOS DO TRANSAMERICA EXPO CENTER. OS VALORES SÃO
FIXADOS COM BASE NAS CONDIÇÕES VIGENTES NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS ASSINADO ENTRE A PERMISSIONÁRIA E O TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA.
CASO OCORRAM MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA GOVERNAMENTAL, DE ORDEM LEGISLATIVA E/OU
ADMINISTRATIVA BEM COMO NAS POLÍTICAS TARIFÁRIAS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS OU QUAISQUER
OUTRAS QUE INCIDAM DIRETAMENTE NAS OBRIGAÇÕES DE QUAISQUER DAS PARTES, AFETANDO O EQUILÍBRIO
CONTRATUAL, AS PARTES PODERÃO DE COMUM ACORDO EFETUAR AS NECESSÁRIAS REVISÕES DAS BASES DE
PREÇO RELATIVAS ÀS PARTES REMANESCENTES DOS PERÍODOS DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.
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