
4km 
da Rodoviária Interestadual /
Metrô / Maior Shopping de Brasília

8km 
do Aeroporto Internacional 

O seu evento em um novo patamar

Distância

Cozinha e refeitório

Informações e reservas

O refeitório tem capacidade 
para atender 250 pessoas a cada 
meia hora. Oferecemos cardápio 
diversificado, montado por nutri-
cionista, de acordo com a políti-
ca de segurança e soberania ali-
mentar. É composto por 02 tipos 
de carnes (uma branca e uma 
vermelha), arroz, feijão, três guar-
nições, salada crua e cozida, 02 
tipos de frutas, 02 tipos de suco 
de polpa e sobremesa. As sala-
das verdes são orgânicas, abas-
tecidas com a produção da nos-
sa horta. Contamos com cozinha 
com alto padrão de qualidade, 
seguindo o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação, e com uso de ma-
térias-primas de qualidade. Os 
profissionais são treinados para 
manipular alimentos e com uso 
obrigatório de equipamentos de 
proteção individual (EPIs).

Solicitar proposta de orçamento no e-mail:
cesir@contag.org.br

Confirmar o recebimento ou buscar outras informações 
pelo telefone (61) 3386-6768

Endereço: SMPW Quadra 01, Conjunto 02, Lote 02 
Núcleo Bandeirante/DF

goo.gl/gWU1Kt

Vídeo institucional

17km 
do Congresso Nacional 

Veja no link abaixo 
ou no QR Code:



Auditórios

Acomodações

Temos estrutura para receber grandes eventos. Nosso auditório 
principal comporta 415 pessoas e oferece banheiros, mesa de 
autoridade, aparelho de som com microfone sem fio e com fio, púlpito, 
duas antessalas ao lado do palco, dois telões, Datashow, vídeo, ar 
condicionado e cadeiras fixas com pranchões. Também contamos 
com dois auditórios menores, um com capacidade para 130 pessoas, 
com cadeiras fixas com pranchões e outro para 120 pessoas e cadeiras 

móveis, todos com a mesma estrutura e aparelhos audiovisuais do 
auditório principal. Para reuniões menores, temos sete salas, 

com capacidade para até 50 e para até 80 pessoas; todas com 
estrutura para projeção audiovisual e cadeiras móveis com 

pranchão. Todos os espaços contam com acessibilidade.

Capacidade para hospedar 198 pessoas. São 33 
apartamentos, podendo acomodar seis pessoas por 
quarto. Todos contam com ar condicionado, TV, armá-
rios com chave, além de oferecer roupa de cama, de 
banho e cobertor. Dois apartamentos são adaptados 
para portadores de necessidades especiais. Os ba-
nheiros dos demais apartamentos contam com dois 
sanitários e dois chuveiros.


