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EXPOSIÇÃO PARALELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
Associação Paulista de Municípios – APM 
Fone/Fax: (11) 2165-9999  
Rua Manoel da Nóbrega, 2010 - Paraíso – 04001-006 - Centro – São Paulo - SP 
E-mail: apaulista@apaulista.org.br - Home - Page: www.apaulista.org.br  

 
 
 
 

COMERCIALIZAÇÃO 
 

 

 

 
 

Dra. Dalva Christofoletti Paes da Silva 
Fones: (11) 3063-5775/ (11) 99979-1560 – E-mail: dalva@ceame.com.br 
Ben-Hur (011) 3063-5775 / (011) 99953-7444 – E-mail: benhur@ceame.com.br 
Centro Empresarial Pinheiros 
Rua Teodoro Sampaio, 1020 – Conjuntos 1009 e 1010 
São Paulo – SP – CEP 05406-050 
E-mail: dalva@ceame.com.br /comercial@ceame.com.br 
 
 

MONTADORA OFICIAL E EXCLUSIVA 
Produção, Infraestrutura e Serviços 
 
 
 

 
 
CAPE EVENTOS  
Julio César T. Costa 
Fones: (13) 3877-0034/3877-0035 – (11) 2386-5227 
Celular: (13) 99739.7006 - Tatiana 
ESCRITÓRIO CENTRAL: Rua Dr. Antonio Bento, 187 –Santos  SP – CEP 11075-260 
ESCRITÓRIO SÃO PAULO: Rua Antonio Vera Cruz, 232 – CEP 02555-010 - Paulo – SP  
E-mail: congresso@capeeventos.com.br 
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1 - O EVENTO: Exposição de produtos e serviços paralela ao 60º CEM - Congresso Estadual 
de Municípios a ser realizada de 29 de Março a 1º de abril de 2016. 
 
2 – OBJETIVO: Apresentação de produtos, serviços e tecnologias em prol do 
desenvolvimento dos Municípios.  
 
3 – LOCAL: 

Campos do Jordão Convention Center 
Av. Macedo Soares, 499 – Capivari, CEP: 12460-000 - Campos do Jordão – SP 

 
4- PROVIDÊNCIAS DO EXPOSITOR 

� Escolher a área;  
� Ler o regulamento do evento;  
� Assinar o contrato de participação;  
� Pagar a primeira parcela de locação da área e agendar demais pagamentos, caso seja 

parcelado; 
� Definir com a empresa montadora o projeto do estande se o mesmo for com 

montagem especial; 
� Obter aprovação do projeto junto à Coordenação da APM, quando montagem 

especial;  
� Contratar segurança, limpeza, recepcionistas e pessoal técnico responsável, se for o 

caso; 
� Solicitar as credenciais do expositor;  
� Solicitar as credenciais para identificação funcional;  
� Pagar as taxas de energia elétrica, de instalações hidráulicas e de direitos autorais, 

caso utilizem música; 
� Tomar providências quanto a seguros, extintores de incêndio e materiais 

promocionais;  
� Escolher os produtos que serão expostos e juntar as notas de remessas;  
� Providenciar ligações de linhas, ramais telefônicos e internet com a administração do 

Centro de Convenções. 
 

 
5 - ENERGIA ELÉTRICA: A corrente elétrica do Campos do Jordão Convention Center é de 
380 volts – trifásico – fase neutro 220 volts. Em caso de qualquer aparelho 110 V, o expositor 
deverá providenciar transformadores. Todos os estandes deverão ter quadro com proteção. 
 
 
ENTRADA DE VISITANTES: A Exposição é restrita aos expositores, congressistas e convidados 
devidamente credenciados. 
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REGULAMENTO GERAL DA EXPOSIÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
 
 

1. – MONTAGEM: De 24 a 27 de Março de 2016, das 8h00 às 20h00.  
 

2. - FUNCIONAMENTO:  
2.1 – CREDENCIAMENTO: O credenciamento dos participantes terá início às 14h00 horas do 
dia 29 Março de 2016, quando os estandes deverão estar funcionando normalmente. 

 
2.2 – ABERTURA: a Cerimônia de abertura será às 19h00 do dia 29 de Março de 2016, após a 
cerimônia todos serão convidados a visitar a Exposição, neste dia os estandes deverão 
funcionar até às 22h00. 

 
2.3 – FUNCIONAMENTO DIÁRIO: De 30 e 31 de Março das 8h30 às 21h00 e no dia 1º de 
abril das 8h30 até às 15h00.  

  
3. - MONTAGEM: 
3.1 - O Campos do Jordão Convention Center estará à disposição para montagem e 
decoração dos seus estandes, a partir de 27 a 28 de Março de 2016, das 8h00 às 20h00. 

 
3.2 – O dia 29 de Março até às 12h00 será reservado para finalização dos acabamentos e 
decoração dos estandes, não podendo ultrapassar este horário ora determinado. 

 
 

4. - DESMONTAGEM:  
4.1 – RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS: retirada dos seus equipamentos, móveis e outros 
pertences a partir das 16h00 do dia 1º de abril de 2016.  

 
OBS.: Não será permitida a retirada de nenhum material antes do encerramento oficial do 
evento previsto para as 15h00 do dia 1º de abril e comunicação expressa da organizadora do 
evento. 

 
3.2 – DESMONTAGEM DOS ESTANDES: dia 1º de abril de 2016, a partir das 18h00 até o dia 
2 às 22 horas, sempre respeitando o horário das 08h00 às 22h00.  Após esse horário e data, 
a Promotora se reserva o direito, se necessário, de desmontar os Estandes, sem 
responsabilizar-se por perdas e danos. Também não será responsável nas áreas comuns e de 
circulação, por perdas e danos durante o período de desmontagem, sendo os custos 
relacionados com a remoção debitados ao Expositor. 
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CAPÍTULO II 

DO ESPAÇO FÍSICO 
 

1 - Quando da instalação dos equipamentos nos estandes, os expositores deverão observar o 
espaço físico a eles destinado para que não se prejudique as áreas comuns do Centro de 
Convenções, bem como o espaço reservado a outros estandes. 

 
2 - A localização das áreas reservadas à Exposição Paralela deverá ser rigorosamente 
observada pelos expositores, não podendo ser utilizada área distinta daquela referente à 
previamente determinada. 
 
3- Os expositores deverão obedecer aos critérios de localização, forma e espaço ocupado 
pelos estandes no pavilhão de exposições, previamente estabelecidos na planta da Exposição 
Paralela, anexa, e nos termos do contrato de locação celebrado entre o expositor e a APM; 

 
 

 

CAPÍTULO III 

DA MONTAGEM, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
 
 

1 - ESTANDE BÁSICO:  Todo expositor tem direito à montagem básica, composta por 
estruturas de treliça de alumínio tipo Q15, com 2,70m. de altura com as paredes em lonas na 
cor cinza, com 01 spot de luz a cada 10,00m2., 01 tomada a cada 20,00m2., 1 kva de energia 
a cada 20,00 m2., piso revestido com forração grafite e placa de identificação medindo 0,50 
m. X 0,30m. com letras caixa adesivadas com letras caixa em preto. 

 
 

1.a - O expositor poderá contratar diretamente com a Montadora Oficial, com pagamento 
adicional a ela, uma montagem especial, inclusive um complemento de altura do pé direito, 
lonas das paredes em impressão digital e testeira diferenciada em toda a frente do estande 
medindo 0,50cm de altura. 
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1.b - Somente a montadora oficial esta autorizada a fazer qualquer alteração no estande, não 
podendo ser colado adesivo nem fita colante nas lonas das paredes sem a sua autorização 
expressa. 
 
2 – ART – CREA: Para os estandes que excepcionalmente não fecharem com a Montadora Oficial 
(CAPE EVENTOS), será obrigatório a apresentação de ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, devidamente quitada e assinada por engenheiro responsável. 
  
3 - PROJETOS ESPECIAIS: Os expositores que desejarem projetos especiais e ou construídos, bem 
como a locação de mobiliário, equipamentos de informática, áudio, vídeo, serviços de 
jardinagem deverão contatar a montadora oficial do Evento, pelo telefone: 
(13) 3877-0034/38770035 – (13)-997397006 - Tatiana ou  
(11) 23865227 – Fernanda  
E-mail: congresso@capeeventos.com.br. 
 
4 – EXCLUSIVIDADE: Os serviços de Montagem dos estandes, Buffet, Segurança, Limpeza e 
Locação de Equipamentos são exclusividade da Montadora Oficial do Congresso (CAPE 
EVENTOS), e somente a mesma poderá executar qualquer tipo de serviço dentro do pavilhão do 
Congresso, devendo portanto serem contratados junto à mesma. 

 
5 - PROJETOS: Os expositores que excepcionalmente não fecharem com a Montadora Oficial 
(CAPE EVENTOS), deverão apresentar cópia do projeto do estande e decoração externa 
pretendida, em planta baixa e perspectiva com laudo técnico assinado por engenheiro ou 
arquiteto, acompanhado das respectivas ARTs até o dia 10 de março de 2016. O inicio dos 
trabalhos de montagem somente serão permitidos após a aprovação do projeto pela 
Coordenação da Exposição e pela Assessoria Técnica. O referido projeto aprovado deverá 
permanecer no estande durante todo o período de montagem e ser apresentada sempre que 
solicitada. No caso da montadora oficial, fica isenta da apresentação dos referidos projetos, por 
já ter contrato de responsabilidade técnica com a APM. 
 
6 - TAXA DE LIMPEZA DA MONTAGEM: Qualquer outra montadora que não seja a oficial, deverá 
recolher a taxa de limpeza da montagem no valor de R$ 40,00 o m2. e cheque caução nominal à 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIÍPIOS,  no valor de R$ 200,00 o m2. do estande até o dia 20 
de Março de 2016. 
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7 - CARGA E DESCARGA: A carga e a descarga de material e mercadorias serão realizadas de 
acordo com a ordem de chegada, com exceção da Montadora Oficial que terá sempre a 
preferência, sendo obrigatória a permanência do motorista no interior do veículo, durante a 
carga e descarga. 
 
8 - PISO: O piso do Pavilhão não poderá, em hipótese alguma, ser demarcado, pintado, furado 
ou escavado pelo Expositor e/ou sua Montadora, sendo vedada a utilização de pregos, parafusos 
ou cola que deixe marcas após a sua remoção. Os carpetes ou qualquer outro tipo de forração 
deverão ser fixados com fita dupla face da 3M, referência 4880, sendo, sendo obrigatório o uso 
de forração sob o piso de madeira. 
 
 
9 - ALTURA E RECUO DAS PAREDES:  
9.a - Paredes de Vidro: A altura máxima para painéis de vidro é de 4,00m e deverão conter 
sinalização de segurança, sem prejudicar a visibilidade interna. Exemplos: tarjas coloridas, 
grafismos, aplicação de logomarca etc. Acima dessa altura, somente serão permitidas paredes 
montadas com painéis de vidro que contenham a aplicação da película de segurança – tipo 
insulfilm – ou paredes montadas com painéis de policarbonato, acrílico, vidro laminado ou 
temperado. 
 
9.b - Altura e Recuos Limites: A altura máxima de qualquer componente não poderá ultrapassar 
4,00m., sendo que todas as paredes deverão receber acabamentos na parte externa.  
 
9.c - Projeção Vertical do Estande: A projeção vertical de qualquer elemento de montagem 
(incluindo vitrines e ar condicionado) ou de produtos expostos deverá, obrigatoriamente, estar 
totalmente contida nos limites da área do estande. Não serão aceitas projeções sobre estandes 
contíguos ou sobre a passagem do público, à exceção de spots para iluminação de logotipos, 
desde que colocados à altura mínima de 3,0m. 
 
10 - ALVENARIA OU SIMILAR: Estão proibidas quaisquer construções em alvenaria ou similares, 
salvo com autorização expressa da Coordenação Geral do evento. 
 
11 - PAISAGISMOS: Jardins, flores e plantas ornamentais, serão permitidos quando contidos em 
vasos, cestos ou recipientes.   Terra solta, areia e pedras só poderão ser utilizados para execução 
de qualquer projeto, se estiverem soltas e sobre plástico reforçado. 
 
12 - VIAS DE CIRCULAÇÃO: vias de circulação não poderão ser utilizadas para depósito de 
materiais, ferramentas e produtos a serem instalados nos estandes.  Toda operação deverá ser 
realizada dentro dos limites do estande do Expositor. 
 
13 - FIXAÇÃO NAS PAREDES: Material promocional, bem como quadro ou qualquer outro 
artifício de propaganda ou decoração, poderá ser fixado nas paredes do estande com fios de 
nylon ou outros materiais que não danifiquem qualquer componente da montagem básica. Será 
expressamente proibida a fixação de pregos e objetos perfurantes  
 
14 - DANOS: A Coordenação Geral do evento se reserva o direito de transferir ao locador do 
estande, custos por danos observados e constatados em componentes do material da  
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montagem básica bem como qualquer dano causado ao local de realização do evento.  Da 
mesma forma, serão transferidos ao locador, custos por danos, por ventura existentes em 
material locado junto à qualquer outra empresa, e os decorrentes pelo não cumprimento das 
seguintes regras: 
 
15 - LAVAGEM DE MATERIAL: está proibido de utilizar os sanitários para lavagem de material de 
pintura e outros materiais usados na montagem, devendo para tal fim utilizar somente os 
tanques d’água do pátio de serviços;  
 
16 - TRANSPORTE INTERNO: É permitido ao Expositor a utilização de carrinho ou outro meio de 
transporte de cargas leves, equipados com pneumáticos. O não cumprimento dessa exigência 
acarretará ao Expositor a responsabilidade por eventuais danos que possam ser causados no 
piso ou canaletas em função do excesso de peso;  
 
 

CAPÍTULO IV 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 

  
 

1 -EXTINTORES DE INCÊNDIO: Todo EXPOSITOR será obrigado a manter em seu estande - 
montagem, realização e desmontagem – extintor (es) de incêndio com a(s) carga(s) 
compatível(is) aos produtos que expostos e materiais utilizados na montagem do estande, 
devidamente sinalizado(s) e de acordo com a tabela a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Organizadora reserva-se o direito de exigir maior número de extintores, vistoriá-los, exigir 
recargas e determinar locais para sua fixação. Qualquer dúvida consultar os brigadistas da 
Montadora Oficial. 

 
 
2 - EPIs: Durante todo o período de montagem e desmontagem é obrigatório o uso de 
equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos de ambiente de trabalho de 
montagem, período do evento e desmontagem inclusive dos funcionários de empresas 
terceirizadas para tais serviços. Tais equipamentos deverão estar em perfeito estado de 
conservação, utilização e funcionamento, garantindo a total segurança dos trabalhadores e 
demais pessoas que se encontrarem no local;  
 
 

ÁREA EM  M² CO²  ou PQS – PÓ H²O 

Até 40  m² 01  

De 41 à 150 m² 01 01 

De 151 à 300  m² 01 02 

De 301 à 500  m² 02 02 
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3 - TRAJES PARA MONTAGEM: É obrigatória a utilização de EPI ( Equipamento de Proteção 
Individual), nos períodos de montagem e desmontagem, inclusive devidamente identificados. 
 
4 - MATERIAIS E COMBUSTÃO: É proibido o funcionamento de motores de combustão interna 
no interior do Pavilhão, além da utilização de gás GLP ou qualquer outro tipo de gás inflamável, 
bem como a permanência de botijões de gás no interior do estande. 
 

 

CAPÍTULO V 

REDE ELÉTRICA – HIDRÁULICA -  TELEFONIA - INTERNET 
 

 
1 – CARGA ELÉTRICA: A energia elétrica será fornecida em 380v trifásico e 220v monofásico, 60 
HZ. Caso o Expositor necessite de 110v deverá dispor de transformador para sua utilização. Será 
colocado em cada estande um ponto de alimentação de energia, ficando por conta do Expositor 
ou de seu Montador a distribuição elétrica no estande, provendo a entrada de rede de 
alimentação com disjuntores trifásicos adequados à solicitação de energia elétrica. 
 
2  -  INSTALAÇÕES:  
2.a – CHAVE GERAL: A chave geral do estande deverá ser instalada em local de livre acesso para 
a equipe de manutenção mesmo fora do horário de funcionamento da Feira. 
 
2.b – ATERRAMENTO: Todos os estandes com estrutura metálica deverão ser aterrados, visando 
a impedir choques elétricos. 
 
2.c – NORMAS DA ABNT: Deverão ser obedecidas as diretrizes da ABNT (NBR-5410/97) - 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Fica proibida a utilização de cabos de telefone e/ou cabos 
elétricos fora das especificações técnicas. 
 
2.d – HORÁRIO DE DESLIGAMENTO: Após o encerramento diário das atividades, todos os 
circuitos de energia elétrica deverão ser desligados, exceção feita aos equipamentos que 
necessitem ficar ligados fora do horário permitido ao Expositor. Neste caso, deverão ser 
instalados circuitos independentes com identificação própria. 
 
3 - INSTALAÇÕES PROIBIDAS: Luminosos a base de neon, freon, ou outros tipos, estão 
terminantemente proibidos na utilização dos painéis frontais dos estandes, junto às vias de 
circulação da Exposição, exceto se forem colocados com proteção.  
 
4 – CARGA ELÉTRICA BASICA – Tabela de Kva's Disponíveis por Estande: O Expositor tem direito 
ao consumo de 1 kva para cada 20,00 m² de área do estande, acima disso será cobrada uma taxa 
de R$ 180,00 por KVA, para instalação de energia elétrica de acordo com as cargas de KVA 
solicitadas pelo expositor conforme tabela de potência de equipamentos abaixo com um mínimo 
de 1 KVA, devendo preencher o anexo 5 e enviar para a APM até o dia 10 de Março de 2016, 
para que seja emitido boleto de pagamento. 
 
Obs.: Os estandes que apresentarem diferença entre a carga elétrica solicitada e o seu consumo, 

não serão energizados, para evitar prejuízo aos estandes vizinhos. 
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RELAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA POR EQUIPAMENTO 
 

CÓDIGO APARELHOS/EQUIPAMENTOS POTÊNCIAS 

1.  Ar Condicionado 7500 BTU’S 1,50 

2.  Ar Condicionado 10.000 A 12.000 BTÚS 1,80 

3.  Ar Condicionado 18.000 BTU’S 2,80 

4.  Cafeteira (Comercial) 4,50 

5.  Cafeteira (Caseira) 1,00 

6.  Carregador De Celular 0,05 

7.  Circulador De Ar 0,30 

8.  Forno De Microondas 2,00 

9.  Forno Elétrico (Pequeno) 2,00 

10.  Freezer 1,00 

11.  Frigobar 0,80 

12.  Geladeira 1,00 

13.  Impressora 0,30 

14.  Lâmpada Incandescente 100w 0,10 

15.  Lâmpada Fluorescente Com Reator 20W 0,03 

16.  Lâmpada Fluorescente Com Reator 40W 0,05 

17.  Lâmpada Alógena 300W 0,30 

18.  Lâmpada Alógena 500W 0,50 

19.  Lâmpada Alógena HQ – I 1.000W 1,00 

20.  Lâmpada Incandescente 100W 0,10 

21.  Lâmpada Mista 160W 0,20 

22.  Lâmpada Mista 250W 0,25 

23.  Lâmpada Mista 500W 0,50 

24.  Canhão de luz de 300 à 1000 W 1,00 

25.  Copiadora 8,00 

26.  Microcomputador (CPU + Monitor + Teclado) 0,75 

27.  Televisor  0,30 

28.  DVD 0,30 

29.  Data Show 2,00 

30.  Neon – por metro 0,40 

31.  Teclado + Amplificador+Caixa De Som 8,00 

32.  Ventilador (Ar Frio) 1,00 

 
Obs: equipamentos especiais, não relacionados acima, deverão ter seus consumos 

observados em manuais técnicos ou na plaqueta, com características de instalação no corpo 

do aparelho. 
 
5 - AR CONDICIONADO: Os aparelhos de ar condicionado não poderão ter a saída de ar quente 
direcionada às ruas, nem aos estandes vizinhos contíguos, devendo estar desviada para o alto. 
Deverão ser instalados, exatamente, dentro dos limites da área do estande e é obrigatório o 
ponto de água exclusivo para escoamento da água condensada, sendo permitido apenas no piso 
Estação Turismo. 
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6 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: Não haverá 

 
7 - TELEFONIA -  O serviço de telefonia deverá ser contratado diretamente com o a operadora de 
telefonia. 
 
8 - INTERNET: O Pavilhão de exposições dispõe de internet Wireless, porém não comporta a 
demanda utilizada no nosso congresso, portanto os Expositores que desejarem um serviço de 
dados mais garantido deverão contratar um serviço de internet cabeada preenchendo o 
formulário anexo.  
VALOR: R$ 500,00 por ponto 
 

 

CAPÍTULO VI 

CREDENCIAMENTO 
 

1  - CREDENCIAMENTO DE FUNCINÁRIOS: 
1.a - O expositor deverá fornecer até o dia 20 de Março de 2016, as planilhas com os dados dos 
seus prestadores de serviços e funcionários que trabalharão no stand, para emissão de crachás. 
 
1.b - Não será permitida a entrada sem o devido credenciamento. 
 
2. – CREDENCIAMENTO DE VISITANTES E CONGRESSISTAS: A partir do dia 29 de Março de 2016 
às 14h00 e durante todo o período de funcionamento do evento. 
 

 

CAPÍTULO VII 

SERVIÇOS 
 

1 - SEGURANÇA: Por medida de controle e organização, a segurança do local (inclusive no 
período de montagem e desmontagem) é de exclusividade da montadora oficial, exceção apenas 
para os estandes de estabelecimentos bancários. 
 
2 - LIMPEZA: A limpeza dos estantes é de responsabilidade do Expositor. 
OBS.: A montadora oficial dispõe destes serviços, tanto com faxineiros exclusivos como limpeza 
compartilhada. 
 
3 - REFEIÇÕES: Haverá no local uma lanchonete e restaurante, que poderão ser utilizadas pelo 
público em geral. 
 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS PRODUTOS EM EXPOSIÇÃO  
 

1 - PRODUTO DE EXPOSIÇÃO: É objeto de exposição todo o produto que, definitivamente, tenha 
por finalidade facilitar, melhorar, expandir, aperfeiçoar, definir e garantir o desempenho dos 
serviços prestados ou utilizados pelo Poder Público e pela iniciativa privada, sendo 
terminantemente proibida a exposição de material cuja finalidade seja meramente a de  
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promover. Personalidades políticas, religiosas ou científicas, dentre outras, salvo aquelas 
pertinentes ao Congresso e previamente autorizadas pela Coordenação Geral. 
 
2 - PRODUTOS NÃO CREDENCIADOS: A APM se reserva o direito de vetar e recolher os produtos 
em mostra que não foram previamente credenciados. 
 
Em caso de complementação de sua linha de produtos, o Expositor deverá solicitar, por escrito, 
junto à Coordenação Geral tal implementação, que lhe poderá ser autorizada após prévia 
análise. 

 
 

CAPÍTULO IX 

NORMAS LEGAIS PARA REMESSA DE MERCADORIAS 
 

1 - REMESSA DE MERCADORIAS: Deverão ser observados os seguintes procedimentos na 
emissão de Notas Fiscais para remessa de mercadorias para o Evento: 
Emitir a nota em nome do próprio Expositor para: 
Centro de Convenções Circuito das Águas 
Av. Macedo Soares, 499 - Capivari – 12460-000 – CAMPOS DO JORDÃO – SP 

No corpo da Nota Fiscal deverá constar que as mercadorias destinam-se à exposição no 60º 
CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, que acontecerá de 29 de Março a 1º de Abril de 
2016, no Campos do Jordão Convention Center – CAMPOS DO JORDÃO – SP. 

 
2 - RETORNO DE MERCADORIAS: No retorno das mercadorias da exposição para a sede do 
Expositor, deverá ser emitida uma Nota Fiscal de Entrada (modelo 3), citando que trata-se 
de: “Retorno de mercadoria(s) destinadas à exposição no 60º CONGRESSO ESTADUAL DE 
MUNICÍPIOS, no Campos do Jordão Convention Center – CAMPOS DO JORDÃO – SP 
 

 

CAPÍTULO X 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTANDES 
 

1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: A exposição paralela será aberta às 14h00 dia 29 de Março 
de 2016, e excepcionalmente deverá funcionar até as 23h00. Nos dias 30 e 31 das 8h30 às 21h00 
e no dia 1º de Abril de 2016 deverá funcionar das 8h30 às 15h00. 
 
A Promotora se reserva o direito de alterar o horário do funcionamento da Exposição, caso 
exista razão real para o fato e para atender a programação geral.   Nesse caso os expositores 
serão avisados com antecedência. 
 
2 - INÍCIO DAS ATIVIDADES: Os Estandes deverão estar preparados para atender o público, pelo 
menos 30 (trinta) minutos antes da abertura dos trabalhos, de acordo com os horários 
estabelecidos na Programação Oficial. Essa medida objetiva que não se perturbe o andamento 
das reuniões técnicas, com possíveis atrasos ou imprevistos de última hora. 
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3 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES: Declarado oficialmente encerrado o expediente do final 
do dia, pela Coordenação do Evento, os Expositores deverão, em no máximo, 30 (trinta) 
minutos, recolher todo o material em exposição, bem como seus equipamentos, se for o caso, 
de modo a não obstarem, os serviços de limpeza e segurança, dentre outros, às áreas comuns da 
Exposição. 
 
4 - Decorridos os 30(trinta) minutos de tolerância para que se proceda ao disposto no artigo 
anterior, o serviço de Segurança do Evento fechará as portas do Centro de Convenções, e só as 
abrirá 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para o início do expediente do dia 
posterior. 
 
5 - Não será permitida a entrada de quaisquer pessoas às dependências do Centro de 
Convenções fora dos horários estabelecidos, salvo solicitação devidamente justificada, e 
previamente apreciada pela APM, que poderá autorizar a entrada, designando um representante 
da entidade para acompanhar o requerente. 
 
6 - CAEX - Atendimento aos Expositores e Montadoras no Pavilhão: Durante o período de 
montagem e desmontagem o horário de atendimento será das 8h00 às 18h00. Durante o 
período de realização do Evento o horário será das 8h00 às 21h00. 

 
  

CAPÍTULO  XI 

EQUIPAMENTOS DE SOM 
 

1 - Os Expositores poderão manter som ambiente em seus estandes, desde que não perturbem 
ou prejudiquem os demais participantes do Evento e tenham pagado, comprovadamente, os 
direitos autorais respectivos junto ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. 
 
Sempre que se utilizar aparelho de som para qualquer atividade, em área fechada ou aberta, o 
EXPOSITOR deverá obedecer ao limite permitido por lei, que é de 80 decibéis. 
 
2 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE MÚSICA NO ESTANDE: A utilização de música ao vivo ou mecânica 
no estande implica em autorização por parte da Promotora do evento e o pagamento de taxa de 
Direitos Autorais, proporcional a área do estande. O cálculo e o recolhimento da taxa são 
efetuados diretamente pelo órgão responsável: o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição na Baixada Santista. 
 
Depois de calcular e recolher a taxa, o Expositor deverá encaminhar a cópia do comprovante de 
pagamento para a Organização do evento, junto com o respectivo Formulário. 
 

 
     

CAPÍTULO  XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1 - GUARDA E CONSERVAÇÃO: Não caberá a APM e nem a CAPE EVENTOS montadora oficial, 
qualquer responsabilidade pela guarda e conservação dos produtos ou materiais que 
compuserem o estande, ficando desobrigada do ressarcimento de danos e/ou prejuízos por 
furtos, incêndios, calamidade pública, intempéries, bem como responsabilidade fiscal e legal  
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perante autoridades municipais, estaduais ou federais, nos estandes, sendo de sua atribuição 
somente à preservação da ordem. Após o encerramento das atividades diárias no período da 
noite a guarda do estande será de responsabilidade do Expositor. 
 
2 - AMBULATÓRIO: A Promotora manterá um médico, um enfermeiro e uma ambulância 
devidamente equipada durante todas as etapas - montagem, realização e desmontagem do 
Evento. 

 
3 - Todos os expositores declaram estar cientes das condições deste Manual e se comprometem 
a segui-lo integralmente, durante a realização do Evento, sendo inclusive, parte integrante do 
contrato com a APM. 

 
 

Coordenação Geral 
 
 

Marcos Roberto Casquel Monti – Presidente 
 

Aquevirque Antonio Nholla (Vick) - Tesoureiro Geral 
 
Carlos Alberto Cruz Filho – Secretário Geral 
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ANEXO 1 – CRACHÁS DE EXPOSITORES 

 
PEDIDO DE CRACHÁS DE EXPOSITORES PARA USO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA 
EXPOSITORA DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO.  

 

NOME (até o máximo de 15 caracteres) FUNÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EMPRESA EXPOSITORA: 
 

ESTANDE Nº 

Declaro minha responsabilidade sobre este 
pedido em nome das pessoas relacionadas 
DATA:_________/_______/_______ 
 

TEL:  (      ) 
FAX: (      ) 

Responsável: 
_________________________________ 

Carimbo e Assinatura 
 
 
 

 
 

Enviar esse anexo até o dia 20 de Março de 2016 para: 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail: nubia@apaulista.org.br 
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ANEXO 2 – CRACHÁS FUNCIONAIS 

 
Buffet - Fotógrafos – Cineastas – Técnicos de Som e Outros  

 
SOLICITAMOS A EMISSÃO DE CREDENCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM NOSSO 
ESTANDE, CONFORME INDICAÇÃO ABAIXO. 
 
 

NOME FUNÇÃO NÚMERO DO R.G. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
Enviar esse anexo até o dia 20 de Março de 2016 para: 

 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail: nubia@apaulista.org.br 

 
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE Nº 

Declaro minha responsabilidade sobre este pedido em 
nome das pessoas relacionadas 
DATA: 
_________/_______/_______ 

TEL:  (      ) 
FAX:  (      ) 

Responsável: Carimbo e Assinatura 
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ANEXO 3 – CRACHÁS DE MONTAGEM 

 
 
SOLICITAMOS A EMISSÃO DE CREDENCIAIS PARA MONTAGEM DO NOSSO ESTANDE, 
CONFORME INDICAÇÃO ABAIXO. 
 
. 

NOME FUNÇÃO NÚMERO DO R.G. 

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 

Enviar esse anexo até o dia 20 de Março de 2016 para: 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail: nubia@apaulista.org.br 

 
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE Nº 

Declaro minha responsabilidade sobre este pedido 
em nome das pessoas relacionadas 
DATA: 
_________/_______/_______ 

TEL:  (      ) 
FAX:  (      ) 

Responsável: Carimbo e Assinatura 
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ANEXO 5 – ENERGIA ELÉTRICA 

 
FORMULÁRIO DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
POTÊNCIAS DE EQUIPAMENTOS EM KVA 

 
 
 

 
QUANTIDADE DE KVA’s______ x R$ 180,00  = R$ _____________  
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE(S) Nº (S) 

RESPONSÁVEL: TEL:  (      ) 
FAX:  (      ) 

 
Depositar o valor total até dia 15 de Março de 2016 na conta: 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS – 59° CEM  

CNPJ Nº 43.821.388/0001-02 

BANCO DO BRASIL  

AGÊNCIA Nº 6816-0 

CONTA CORRENTE Nº 7.529-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar este anexo e o comprovante de depósito até o dia 15 de Março de 2016 para: 
 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail monica@apaulista.org.br A/C Monica  
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ANEXO 6 – EXTINTORES 

 
FORMULÁRIO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES 

 
 
 
QUANTIDADE DE PÓ QUIMICO ______ x R$ 180,00  = R$ _____________  
 
QUANTIDADE DE AGUA   ______ x R$ 180,00  = R$ _____________  
 
QUANTIDADE DE CO2   ______ x R$ 360,00  = R$ _____________  
 
 
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE Nº 

RESPONSÁVEL: TEL:  (      ) 
FAX:  (      ) 

 
Depositar o valor total até dia 15 de Março de 2016 na conta: 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS – 59° CEM 

CNPJ Nº 43.821.388/0001-02 

BANCO DO BRASIL  

AGÊNCIA Nº 6816-0 

CONTA CORRENTE Nº 7.529-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar este anexo e o comprovante de depósito até o dia 15 de Março de 2016 para: 
 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail monica@apaulista.org.br A/C Monica  
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ANEXO 7 – TAXA DE LIMPEZA PARA MONTAGEM 

 
 
 

Quando a montadora contratada não for a oficial a mesma deverá recolher a taxa de limpeza 
para montagem, conforme abaixo: 

 
 

 

 
QUANTIDADE DE M2______ x R$ 40,00  = R$ _____________  
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE(S) Nº (S) 

RESPONSÁVEL: TEL: (      ) 
FAX: (      ) 

 
Depositar o valor total até dia 15 de Março de 2016 na conta: 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS – 59° CEM 

CNPJ Nº 43.821.388/0001-02 

BANCO DO BRASIL  

AGÊNCIA Nº 6816-0 

CONTA CORRENTE Nº 7.529-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar este anexo e o comprovante de depósito até o dia 15 de Março de 2016 para: 
 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail monica@apaulista.org.br A/C Monica  
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ANEXO 8 – INTERNET CABEADA 

 
FORMULÁRIO DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA 

 
 
 
 

 
QUANTIDADE DE PONTOS_____ x R$ 500,00 = R$ _____________  
 

EMPRESA EXPOSITORA: ESTANDE(S) Nº (S) 

RESPONSÁVEL: TEL: (      ) 
FAX: (      ) 

 
Depositar o valor total até dia 15 de Março de 2016 na conta: 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS – 59° CEM  

CNPJ Nº 43.821.388/0001-02 

BANCO DO BRASIL  

AGÊNCIA Nº 6816-0 

CONTA CORRENTE Nº 7.529-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enviar este anexo e o comprovante de depósito até o dia 15 de Março de 2016 para: 
 
 

Fax: (11) 2165-9999 ou e-mail monica@apaulista.org.br A/C Monica  
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Comercialização                                                                 Montadora Oficial 


