
 

 

ANEXO VIII – ESTRUTURA E RIDER TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
EDITAL PÚBLICO Nº. XXX/2020 

  EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUTORIZAÇÃO DE USO COM ÔNUS DOS 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

CULTURA e ECONOMIA CRIATIVA 
 
 

CENTRO CULTURAL PALÁCIO DA JUSTIÇA 

Local 
Nome do 
Espaço 

Medidas 
em m² 

Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Sala 
Desembargador 

Hamilton 
Mourão  
(Sala do 
Cinema) 

85,00m² 
60 lugares 
auditório 

Iluminação geral | ar condicionado | 
45 cadeiras | tomadas | 1 Mesa de 
som Mackie de 24 canais x 4 por Lr 
| 1 Amplificador WATTSOM PMP 

120/40AB | 4 caixas de som 
FRAHM | 2 microfones sem fio 

GEMINI UHF | UX-1610 | 1 
Datashow 

Apresentações artísticas, 
com música, teatro, dança 
e performance; palestras, 

seminários, reuniões, 
exibição de filmes 

Sala Juiz 

Manoel Corrêa 

de Miranda 

45,25m² 38 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 

Sala 

Desembargador 

Luiz Duarte 

29,70m² 30 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 

Sala 

Desembargador 

Benjamin Rubim 

29,70m² 30 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 
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Sala 
Desembargador 

Paulino De 
Mello 

(Sala de 
Música) 

85,00m² 
60 lugares 
auditório 

Iluminação geral | ar condicionado | 
60 cadeiras | tomadas | piano meia 

calda 

Apresentações artísticas, 
com música, teatro, dança 

e performance; saraus, 
palestras, seminários, 
reuniões, entre outras 

Sala 

Desembargador 

Rego Monteiro 

20m² 30 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 

Sala 

Desembargador 

Sá Peixoto 

58,25m² 50 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 

Sala 

Desembargador 

Arthur Virgílio 

29,70m² 30 pessoas 
Iluminação geral | ar condicionado | 

tomadas 
Exposições 

 

 



 

 

CENTRO CULTURAL PALÁCIO RIO NEGRO 

Local 
Nome do 
Espaço 

Medidas 
em m² 

Lotação 
(aproximada) 

Equipamentos Sugestões para uso 

Térreo 

Salão Nobre 

Governador 

Pedro de 

Alcântara 

Bacellar 

99,18m² 

Área 

disponível: 

62m² 

60 lugares 

auditório 

Iluminação geral | ar 

condicionado | 60 

cadeiras | tomadas 

 

Apresentações artísticas, 

com música, teatro, dança 

e performance;  saraus, 

jantares, palestras, 

seminários, reuniões, 

lançamentos literários, 

entre outras 

Varanda + Jardim 95,65m² 200 pessoas Iluminação geral 

 

Apresentações musicais, 

saraus, feiras de livros, 

vinis, artesanato, 

alimentos orgânicos, entre 

outras 

Sala Governador 

Antônio 

Bittencourt 

37,84m² 60 pessoas 

Iluminação geral | ar 

condicionado | 

cadeiras | tomadas 

Exposições 

Sala Governador 

Ephigênio Sales 
18,56m² 40 pessoas 

Iluminação geral | ar 

condicionado | 40 

cadeiras | tomadas 

Exposições 

Anexo  
Salão Rio 

Solimões 
- 600 pessoas Salão 

Área disponível para 

coquetéis, almoços, 

jantares, , apresentações 

artísticas e musicais, 

recitais, lançamento de 

livros, gravações de 

programas 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO CULTURAL DOS POVOS DA AMAZÔNIA 

Local 
Nome do 
Espaço 

Medidas 
em m² 

Lotação 
(aproximada) 

Equipamentos Sugestões para uso 

Subsolo 
– Bloco A 

Auditório Gabriel 
Gentil 

115.72 m2 
Palco: 

4,95m. Pé 
Direito: 2,80 
m área do 
público e 

2,10m 
(palco) 

70 lugares em 
cadeiras fixas 

e 100 com 
cadeiras 
extras.  

Iluminação geral, ar 
condicionado, 06 
caixas de som, 01 

transmissor VHS, 01 
rack de ferro, 01 tela 

de projeção retrátil, 02 
extintores de incêndio, 

01 mesa cor ovo, 
Player, 01 microfone 
sem fio, tomadas, 01 

mesa de som de 8 
canais 

Exibição de material 
audiovisual (filmes, 

animações, documentários), 
eventos de cunho pedagógico 
e artístico-cultural, (reuniões, 

palestras, encontros, 
treinamentos, seminários e 
conferências vinculadas à 

cultura da região amazônica, 
recitais, apresentações 

artísticas, com música, teatro, 
dança e performance,  
saraus, gravações de 

programas). 

Espaço Rio 
Amazonas – 
Cúpula de 
Projeção 

176,71m2 
Pé Direito 
(área da 

exposição): 
15,6m. 

Pé Direito 
(área de 

circulação 
do público): 

2,54m. 

Túnel de 
acesso: 
40,26 m. 

 

36 lugares em 
cadeiras fixas 

e 150 com 
cadeiras extras 

Iluminação geral, ar 
condicionado, Bancada 
/ Mesa de Reunião: 36 

lugares 

36 cadeiras 
executivas em couro 

com rodinhas, 01 

mesa de som de 32 
canais, 03 

equalizadores, 08 
amplificadores, 01 

microfones sem fio,  

34 microfones de 
bancada, 01 racks de 

som, 22 caixas de som 
instaladas no teto, 05 

luminárias redondas de 
piso no corredor de 
acesso à Cúpula, 30 

luminárias estilo 
calhas, 42 luminárias 
redondas localizadas 

na bancada, 03 mesas 
de dimmer de 
iluminação, 04 
projetores de 

imagem, 05 TV´s de 
LCD, 06 aparelhos de 

DVD 

Eventos de cunho 
pedagógico, reuniões, 
seminários, palestras, 

treinamentos, gravações de 
programas e conferências 

vinculadas à cultura da região 
amazônica. 

Área 
Externa  

Hall Principal 

176,71m₂. Pé 
Direito da 
área de 

exposição: 
15,6m. Pé 
Direito da 
área de 

circulação do 
público: 
2,54m. 

500 lugares 
em formato de 
auditório; 400 
lugares em 

eventos com 
uso de mesas 

para 08 
lugares 

Iluminação geral, 
dispõe de pontos de 

energia para 
montagem de eventos  

Área disponível para 
coquetéis, almoços, jantares, 

exposições, eventos de 
cunho pedagógico, 

apresentações artísticas e 
musicais, recitais, lançamento 

de livros, gravações de 
programas.  

 



 

 

 

TEATRO DA INSTALAÇÃO 

Local 
Nome do 
Espaço 

Medidas em 
m² 

Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Plateia 

térreo 

144,66m² x 

51,08m x 

6,18m 

135 
lugares 

PALCO 

10 varas cênicas e/ou 

elétricas sobre o palco | 

1 vara de luz frontal fixa | 6 

pernas laterais | 

1 rotunda | 

ILUMINAÇÃO CÊNICA: 

2 Rack Modulo Dimmer 12 

canais/4km por canal  1 

Mesa SMARTFADER ETC 

24/96 canais | 

Refletores: 08 Elipsoidal 

1000W-

ON/220v,771/PFG/PSL/IRI

S, marca Telem, 22 1000W-

ON/220v, 381 PEG, marca 

Fresnel, 6 PC 

1000W/ON/220v, 301 PEG, 

marca Telem. 

Apresentações artísticas, 

com música, teatro, dança, 

performance,  mostras de 

audiovisual, entre outras 
Palco 

41,25m² 

(sem pernas 

e pano de 

fundo) 

Especificaçõ

es técnicas 

e físicas: 

Altura da 

Boca de 

Cena: 

4,70m; 

Altura até as 

varas 

cênicas: 

5,15m 

Largura da 

Boca de 

Cena: 

7,10m 

Altura do 

palco até o 

chão: 0,66m 

20 pessoas 
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Camarim 

47,15m² x 

31,20m x 

2,08m 

15 pessoas 

3 bancadas | 06 cadeiras 

giratórias | 1 bebedouro | 2 

araras | 5 espelhos |1  

passadeira 

Para uso dos artistas 

Mezanino 
74,90m² x 
34,85m x 

3,31m 

77 lugares 
PROJEÇÃO 

1 projetor Epson H430A 
2800 Lúmens 

Para uso de técnicos de 
projeção 

Cabine de 

Som 

19,52m² x 

18,13m x 

2,47m 

2 pessoas 

SONORIZAÇÃO 

1 caixa Amplificada Fran 

USB500 | 2 caixas Gemini 

GX-200 | 2 microfones 

Shure | 1 mesa c/ 12 canais 

Makie CFX12 mixer | 

Amplificador Advance RM 

2,3 | 1 Equalizador Advance 

GE 152 

Para uso de técnicos de 

sonorização e iluminação 

 



 

 

CINE TEATRO GUARANY 

Local 
Nome do 
Espaço 

Medidas 
em m² 

Lotação 
aproximada 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Auditório 102,92m² 96 pessoas 

01 (um) Projetor 

Data Show, marca 

Optoma, modelo 

S303 DLP SGVA 

Full3D Lumens, 2 

alto-falantes 

96 (noventa e seis) 

poltronas 

06 (seis) Caixas de 

som acústicas, 

modelo LL+RR. 

02 (dois) Caixas de 

som acústicas, 

marca Acoustic, 

modelo LA212. 
Apresentações artísticas, com 

música, teatro, dança, 

performance,  mostras de 

audiovisual, entre outras 

Palco 15,26m² 10 pessoas 

01 (um) Caixa de 

som acústica, 

marca Acoustic, 

modelo ACC215 

02 (duas) Caixas 

de som acústicas, 

marca Acoustic, 

modelo LA118 

02 (duas) Caixas 

de som acústicas, 

marca Acoustic, 

modelo LA212 

1 microfone 

06 (seis) Refletores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PALACETE PROVINCIAL – ANDAR TÉRREO 

Local Nome do Espaço 
Medidas em 

m² 
Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Sala Multiuso 
Bernardo Michilles 

66,69 m² 

30 lugares 
(cadeira em 

formato 
auditório) 

Iluminação geral | ar 
condicionado | 

tomadas |  

Apresentações artísticas, com 
música, performance; palestras, 
seminários, reuniões, exibição 

de filmes, exposições. 

C
o

rr
e

d
o

r 
L

a
d

o
 E

s
q

u
e

rd
o

 

Corredores andar 
térreo 

Lado direito 
Lado esquerdo 

Em formato 
retangular 

4,10m de pé 
direito, com 
largura de 

1,80m 
comprimento 

de  
14 m 

Área de 
circulação, 

quantidade a 
verificar. 

Iluminação geral | 
tomadas | 

Apresentações artísticas de 
música, stands, módulos 

expositores. 
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 Corredores andar 

térreo 
Lado direito 

Lado esquerdo 

Em formato 
retangular 

4,10m de pé 
direito, com 
largura de 

1,80m 
comprimento 

de  
14 m 

Área de 
circulação, 

quantidade a 
verificar. 

Iluminação geral | 
tomadas | 

Apresentações artísticas de 
música, stands, módulos 

expositores. 

Museu da 
Imagem e do Som 

209m² 30 pessoas Iluminação geral | ar 
condicionado | 

televisão | tomadas 

Exibição de vídeos ou material 
de pesquisa; Oficinas, Palestras 

Apresentações, Reuniões 
diversas de pequeno porte, que 
não interfiram na visitação do 

Museu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PALACETE PROVINCIAL – ANDAR SUPERIOR 

Local Nome do Espaço 
Medidas em 

m² 
Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Auditório Multiuso 
Cel. Pedro 

Henrique Cordeiro 
Júnior 

158,90m² 190 pessoas 

Iluminação geral | ar 
condicionado |  

cadeiras | palco | tela 
de projeção | projetor 
| mesa de som de 16 
canais | microfones |  

Apresentações artísticas, com 
música, com exceção de dança 

(*), performance individual; 

palestras, seminários, 
congressos, reuniões, Oficinas, 

exibição de filmes, saraus. 
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Corredor andar 
superior 

Lado esquerdo 

Em formato 
retangular 
 3 m de pé 
direito, com 
largura de 

2,05 m 
comprimento 

de 10 m 

Área de 
circulação, 

quantidade a 
verificar. 

Iluminação geral | 
Sem tomadas 

Apresentações artísticas, com 
música, performance corporal 

individual; saraus. 

Galeria Manoel 
Santiago 

128,46m² 40 pessoas 

Iluminação geral | ar 
condicionado | 

exposições 
temporárias de 
acervo e mista 

Exposições temporárias. 

 

 

PALACETE PROVINCIAL – SUBSOLO 

Local Nome do Espaço 
Medidas em 

m² 
Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Corredor Porão 
Alto 

Em formato 
retangular 

2,5 m de pé 
direito, com 

largura  
de 3 m e 

comprimento 
de 18 m 

Área de 
circulação, 

quantidade a 
verificar. 

Iluminação geral | 
tomadas 

Apresentações artísticas, com 
música, performance, oficinas, 
aulas práticas, stands, serviços 

de buffet. 

Á
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 Arena de Artes 

Newton de Souza 
Aguiar 

237,66m² 

 

500 pessoas 

 

Palco | 241 cadeiras 
Iluminação geral 

Apresentações artísticas de 
música, shows de bandas, 

desfiles, feiras de vinis, 
artesanato, alimentos orgânicos 

stands. 

 

 



 

 

 

MUSEU CASA DE EDUARDO RIBEIRO - MCER 

Local Nome do Espaço 
Medidas em 

m² 
Lotação 
(aprox.) 

Equipamentos Sugestões para uso 
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Auditório Walter 
Góes 

 

42,048m² 

 

47 lugares  

Iluminação geral | ar 
condicionado | 47 

cadeiras | tomadas | 1 
Aparador com base 
em aço inox, tampo 

de vidro – (0,70x2,64) 
| 1 Projetor de Mídia 

Epson 

Apresentações artísticas, com 
música, teatro, performance; 

palestras, seminários, 
reuniões, exibição de filmes. 
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Salão de 
Recepção | Sala 

Bretislau de 
Castro (Sala do 

Piano) 

45m² 

 
30 lugares  

Iluminação geral | 
tomadas |  

Piano de Calda 
Alemão (Bechstein).  

Apresentações artísticas, com 
música, teatro, dança e 

performance; saraus, entre 
outras 
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Jardim Maria 
Augusta 

Área 

disponível: 

138m² 

60 lugares 
Iluminação geral | 

Tomadas. 

Apresentações artísticas, com 
música, teatro, dança e 

performance; contação de 
histórias, oficinas, piquenique 
no jardim, saraus, entre outras 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DO AMAZONAS 

Nome do Espaço 
Medidas 
em m² 

Lotação 
(aproximada) 

Equipamentos Sugestões para uso 

Hall superior - 150 pessoas Iluminação geral Exposições 

 
 
 
 

. 

 

 


