
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Neste relatório é feita a prestação de contas referentes ao Contrato de Patrocínio             
entre o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br e a Sociedade               
Brasileira de Telecomunicações para apoio financeiro ao XXVI Simpósio Brasileiro de           
Telecomunicações e Processamento de Sinais. 

Itens aprovados pelo patrocinador 
 

1) Locação dos espaços: salas, auditórios, áreas para expositores e área para           
alimentação, com capacidade para suportar até 500 pessoas; 

2) Locação de equipamentos audiovisuais: A infraestrutura multimídia contempla        
equipamentos de áudio (microfones de mão e lapela, sonorização das salas),           
projetores e telas de projeção, computadores (PCs e notebooks), além de serviços            
dos operadores dos equipamentos. Tais equipamentos serão utilizados nas salas          
onde serão realizadas as sessões técnicas e plenárias; 

3) Montagem de estandes e pôsteres: contratação de empresa para as montagens de            
estrutura de estandes e pôsteres, assim como para a secretaria do evento visando             
o atendimento aos participantes, credenciamento, etc., 

4) Empresa Organizadora: contratação de empresa para planejamento e execução do          
evento. 

 
Os recursos foram depositados na conta bancária da Sociedade Brasileira de           

Telecomunicações e em seguida repassadas à Empresa Realize Eventos         
CNPJ:09.425.538/0001-12, localizada a Rua Aristides Lobo, 331, São José, Campina          
Grande - PB (contratada para gerenciar o evento e os pagamentos relacionados a sua              
realização). Os pagamentos tiverem a chancela do Coordenador Geral do XXVI Simpósio            
Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, Edmar Candeia Gurjão,          
sendo este o único responsável pela aplicação dos recursos. 

  
 
 



Os recursos foram aplicados da seguinte forma: 
 
 

Descrição Original Aplicação Valor (R$) 

Locação dos espaços: 
salas, auditórios, áreas para 
expositores e área para 
alimentação, com 
capacidade para suportar 
até 500 pessoas; 

Não foi necessário, visto que o local 
foi patrocinado pela Universidade 
Federal de Campina Grande 

-- 

Locação de equipamentos 
audiovisuais: A 
infraestrutura multimídia 
contempla equipamentos de 
áudio (microfones de mão e 
lapela, sonorização das 
salas), projetores e telas de 
projeção, computadores 
(PCs e notebooks), além de 
serviços dos operadores 
dos equipamentos. Tais 
equipamentos serão 
utilizados nas salas onde 
serão realizadas as sessões 
técnicas e plenárias; 

Aluguel de equipamentos 
audiovisuais: A infraestrutura 
multimídia contempla equipamentos 
(microfones de mão e lapela, 
sonorização de salas), projetores e 
telas de projeção, computadores (PCs 
e notebooks), além de serviços dos 
operadores dos equipamentos. Tais 
equipamentos serão utilizados nas 
salas onde serão realizadas às 
sessões técnicas e plenárias. 

9.102.00 

Montagem de estandes e 
pôsteres: contratação de 
empresa para as 
montagens de estrutura de 
estandes e pôsteres, assim 
como para a secretaria do 
evento visando o 
atendimento aos 
participantes, 
credenciamento, etc., 

Montagem dos estandes para o 
evento 

13.520,00 

Empresa Organizadora: 
contratação de empresa 
para planejamento e 
execução do evento. 

Trabalho de gerenciamento do evento 
pela da Realize Eventos.  

27.378,00 

 Total 50.000,00 

 

  
 
 



Em anexo, segue recibo dos serviços realizados pela Realize Eventos, e atestados pelo             
Coordenador Geral do Evento. 
 

Ao tempo que agradecemos o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação            
Local do Ponto BR - NIC.br ao XXVI SBRT, consideramos que os recursos foram              
aplicados conforme o contrato. 
 
 

Campina Grande, 19 de Novembro de 2018. 
 

  

 
Prof. Edmar Candeia Gurjão 

Coordenador Geral 
XXXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais. 

 
 
 

  
 
 



 

  
 
 


