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MANUAL DO EXPOSITOR E REGULAMENTO GERAL
Prezado expositor,
O Manual do Expositor é parte integrante do contrato de patrocínio e sublocação
de estande no 2° Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde a ser realizado
entre os dias 23 e 25 de julho de 2019, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte,
em São Paulo.
O Manual estabelece os direitos e descreve deveres e responsabilidades da
organizadora, dos expositores, das montadoras e agências e dos prestadores de
serviços contratados para o evento. Também informa orientações técnicas e
operacionais relativas aos períodos de montagem e desmontagem do estande,
bem como normas para a realização do evento que devem ser respeitadas pela
empresa expositora e seus funcionários fixos e/ou temporários.
Seguindo as orientações deste Manual, seu trabalho será facilitado e o evento
poderá ser realizado com sucesso.
Não deixe de preencher os formulários anexos e enviar o projeto do estande até a
data solicitada.
Em caso de dúvida, cujo conteúdo não tenha sido encontrado neste documento,
solicitamos a gentileza de entrar em contato com a organização do evento pelo
e-mail eventos@unimed.coop.br.
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CRONOGRAMA GERAL
ATIVIDADE

DATA

Envio de logotipo

Até 8 de julho

Envio dos projetos dos
estandes que não contrataram
a montadora oficial do evento

Até 12 de julho

Inscrições no evento
como expositor

Até 12 de julho

Entrega de remessa de
materiais para o estande
(brindes, produtos etc)*

De 5 a 12 de julho

8 às 17h

Entrega de remessa de
materiais promocionais para
a pasta do congressista*

De 5 a 12 de julho

8 às 17h

Montagem da
montadora oficial

De 20 a 22 de julho

7h às 19h

Montagem das
montadoras terceirizadas

De 20 a 22 de julho

12h às 19h (20 de jul)
7h às 19h (21 e 22 de jul)

Decoração e
finalização dos estandes

23 de julho

8h às 13h

Abertura do evento

23 de julho

19h

CAEX Secretaria da Feira durante a montagem

De 20 a 22 de julho

12h às 19h (20 de jul)
8h às 19h (21 e 22 de jul)
8h às 14h30 (23 de jul)

CAEX Secretaria da Feira durante a realização

24 e 25 de julho

8h às 19h

Realização da
Feira de Negócios

24 e 25 de julho

9h às 19h

25 e 26 de julho

19h às 0h - após encerramento
do evento (25 de jul)
0h às 16h (26 de jul)

Desmontagem
dos estandes

HORÁRIO

* Endereço de entrega: sede da Unimed do Brasil - A/C Eventos - Alameda Santos, 1827, 10º andar.
IMPORTANTE: Todos os materiais entregues na Unimed do Brasil ou no Expo Center Norte durante o evento
devem ser identificados com as circulares n°1 e n°2 constantes no final desse manual. A ORGANIZADORA do
evento não se responsabiliza por materiais não identificados corretamente.
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CHECKLIST DE PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS

1 Ler o Manual do Expositor;
2 Preencher e enviar todos os formulários do Manual dentro do prazo;
3 Definir as ações de promoção e divulgação de participação no evento para os
públicos interno e externo, nacional e internacionalmente, por meio de carta,
e-mail, impressos, reuniões, anúncios em revistas etc.;
4 Fornecer cópia do Manual à montadora contratada, exigindo atendimento às
normas estabelecidas;
5 Relacionar produtos e serviços que serão expostos no estande;
6 Definir a comunicação visual do estande e providenciar os materiais de divulgação
- mostruários, folhetos, cartazes, painéis, brindes e press-releases;
7 Contratar serviços de transporte (pessoal, produtos, equipamentos);
8 Contratar serviços para o estande (limpeza, vigilância, buffet, extintor etc.);
9 Emitir nota fiscal de simples remessa de produtos e equipamentos;
10 Definir projeto do estande e contratar montadora e instalação elétrica, se
necessário;
11 Contatar a LBM para informações sobre hospedagem e reservas de hotel;
12 Recolher todas as taxas necessárias (municipais, estaduais etc.), inclusive ECAD
(direitos autorais) se houver som no estande;
13 Providenciar seguro do estande, pessoal em serviço, produtos e equipamentos
expostos;
14 Selecionar e treinar pessoal de atendimento no estande;
15 Verificar documentação que deve ser levada para o estande (registros do Ministério
do Trabalho, cópia de todos os contratos firmados, comprovante de pagamento do
ECAD etc.);
16 Não esquecer dos crachás de toda equipe durante a realização do evento
17 SUCESSO!
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CONTATOS

ORGANIZADORA
Unimed do Brasil
Endereço: Alameda Santos, 1.827, 10º andar
CEP: 01419-909 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3265-4184/4165-4181
Contatos: Danilo/Flávia/Lia/Tatiany
E-mail: eventos@unimed.coop.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Site: www.unimed.coop.br/eventos2019

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE MONTAGEM E APROVAÇÃO DE PROJETOS
Best Way Soluções em Eventos
Alameda Grajaú, 614, CJ 813
CEP: 06454-050 - Alphaville (SP)
Tel.: (11) 2538-9876 Cel.: (11) 94779-8989
Contato: Larson Bittencourt
E-mail: projeto@bwse.com.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo
Avenida Otto Baumgart, 1.000, Vila Guilherme
CEP: 02055-000 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 2224-5959
E-mail: atendimento@centernorte.com.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Site: www.expocenternorte.com.br

8

FORNECEDORES EXCLUSIVOS
MONTADORA OFICIAL
CRM Objetiva
Rodovia dos Bandeirantes - KM 38,5
CEP: 07810-050 - Franco da Rocha (SP)
Tel.: (11) 2255-5759 / (11) 2238-6769 / (11) 4169-9946
Contato: Marco/ Roseli
E-mail: crmobjetiva@crmobjetiva.com.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h
Site: http://www.crmobjetiva.com.br/

ESTACIONAMENTO

LIMPEZA

Estapar - Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 300, Vila Guilherme
CEP: 02055-000 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 2221-6700
E-mail: estacionamento@estapar.com.br
Horário de atendimento: de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h
Site: https://www.parkme.com/pt/lot/145808/
expo-center-norte-so-paulo-brazil

Mais informações serão enviadas em comunicado específico

SEGURANÇA
Mais informações serão enviadas em comunicado específico

COLETOR DE DADOS
Mais informações serão enviadas em comunicado específico

ALIMENTOS & BEBIDAS
Grupo El Dourado
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2937, Bloco C, Sala 307, Jabaquara
CEP: 04309-011 - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5031-2017/5011-2190
Contato: Jéssica ou Rafael
E-mail: jessica@grupoeld.com.br / rafael@grupoeld.com.br
Site: www.grupoeld.com.br

AGÊNCIA OFICIAL DE TURISMO
LBM Viagens e Turismo
Av. Ernesto Braga, 255, Sobreloja 210/201, Centro
CEP: 20020-000 - Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (21) 3515-1950/3553-1683
Contato: André Peixoto
E-mail: eventos@lbmviagens.com.br
Site: www.lbmviagens.com.br
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1.INFRAESTRUTURA DO PAVILHÃO E
ATENDIMENTO AO EXPOSITOR
Recepção, Central de Atendimento ao Expositor (CAEX) e Credenciamento: serviços disponíveis em horários
compatíveis durante o período de montagem e realização do evento.
1.1 Segurança e limpeza
Serviços em operação para as áreas comuns do pavilhão durante o período integral de montagem, realização
do evento e desmontagem.
1.2 Ambulatório e ambulância
Serviço em operação em datas e horários compatíveis com os períodos de montagem, realização do evento
e desmontagem. Conta com profissionais capacitados e equipamentos de acordo com a legislação vigente
(Cecom, Samu, Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de São Paulo).
1.3 Estacionamento dos expositores
O 2° CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE será realizado no Pavilhão Amarelo do Expo
Center Norte, cuja administração tem normas próprias para o estacionamento de expositores e visitantes.
Assim, ao utilizarem tais serviços, se sub-rogam às normas eleitas pelo EXPO CENTER NORTE/ESTAPAR,
estabelecendo uma relação jurídica obrigacional com eles, não com a ORGANIZADORA do evento.
O expositor poderá adquirir, no máximo, dois cartões exclusivos de estacionamento por empresa (CNPJ), com
direito a entrada e saída de veículos quantas vezes forem necessárias, correspondentes ao total de dias do
evento com 50% de desconto - valor por ticket, período de 12h por dia: R$ 22,50; acima de 12h, será cobrado
R$ 5,00 por hora adicional.
Os cartões exclusivos com desconto e as demais quantidades de cartões com valor integral, dependendo
dos dias de evento, poderão ser adquiridos a partir de 20 de julho de 2019, diretamente na administração do
estacionamento: Rua José Bernardo Pinto, 300.
Para os períodos de montagem e desmontagem, os expositores pagarão R$ 10,00 por dia para cada veículo
no estacionamento.
Para os períodos de montagem, exposição e desmontagem, o acesso de veículos de passeio dos portadores de
cartões de estacionamento se dará à Rua Galatéa, Portão 9 e Avenida Otto Baumgart, 1.000, Portão 6.
Importante: Outras informações sobre cartão de estacionamento são fornecidas pela administração do
estacionamento pelos contatos: (11) 2221-6700 e estacionamentoexpo@estapar.com.br. O estacionamento
se responsabilizará por tais esclarecimentos ao EXPOSITOR, uma vez que a ORGANIZADORA não tem
qualquer responsabilidade sobre a administração destes serviços, custos e veículos ali estacionados, nem
pelas relações que eclodem da relação jurídica obrigacional entre o EXPOSITOR E O EXPO CENTER NORTE/
ESTAPAR. Os valores podem ser alterados sem prévio aviso.
1.4 Área de carga e descarga - montadoras, prestadores de serviço e expositores com material próprio

Automóvel - Tipo
Automóveis e utilitários com
tara até 7 toneladas

Automóveis e utilitários com tara
acima de 7 toneladas

Período

Preço

½ hora

R$ 10,00

Até 1 hora

R$ 20,00

Demais horas ou fração (cada)

R$ 20,00

Até 3 horas

Isento

4ª hora

R$ 50,00

Demais horas ou fração (cada)

R$ 50,00

Obs.: os valores e as regras podem ser alterados sem prévio aviso.
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A carga e descarga será feita exclusivamente no Portão 9 - Rua Galatéa.
a) É de inteira responsabilidade do EXPOSITOR o recebimento de materiais. A ORGANIZADORA do evento
não se responsabiliza por guarda ou qualquer dano, perda ou extravio de mercadorias, em áreas internas ou
externas do pavilhão, cabendo ao expositor ou seus prepostos manterem guarda sobre elas ou asseguraremse de sua efetiva entrada na área locada. Resíduos ou materiais deixados nas áreas comuns do pavilhão
estarão sujeitos à apreensão.
b) Não serão admitidos mercadorias ou produtos nas dependências do evento que sejam perigosos ou
incômodos aos usuários, especialmente aqueles inflamáveis, explosivos, nocivos à saúde, ou que sejam
responsáveis pela emanação de substância desagradável ou corrosiva, além de outras que, a juízo da
ORGANIZADORA do evento, devam ser impedidas.
A ORGANIZADORA DO EVENTO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTRADA E SAÍDA DAS MERCADORIAS
E/OU PRODUTOS DO EXPOSITOR.

2. EVENTO
O CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE é organizado pela UNIMED DO BRASIL, e será
realizado no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte - São Paulo (SP).

3. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO LOCADO NORMAS GERAIS
3.1 Redistribuição de área
Embora só faça em caso extremo, a qualquer tempo, a bem geral e sem aviso prévio, poderá a
ORGANIZADORA do evento redistribuir os estandes, desde que respeitadas as dimensões e características
estabelecidas em contrato.
3.2 Transferência, cessão, repasse ou sublocação
O espaço locado é destinado exclusivamente ao expositor e às suas marcas representadas, não sendo
possível transferir, total ou parcialmente, quaisquer direitos ou responsabilidades assumidas em relação à
ORGANIZADORA.
3.2.1 Holding, grupos e empresas associadas, representantes comerciais e tradings
Quando o expositor se tratar de uma holding, membro de um grupo empresarial, quando possuir empresas
associadas, for uma empresa de representação comercial ou trading company, poderá apresentar produtos
das outras empresas, desde que forneça antecipadamente à ORGANIZADORA a relação dessas empresas
representadas, juntamente aos comprovantes de vínculo de exclusividade.
3.3 Demonstração e distribuição de brindes
Demonstração e distribuição de brindes, amostras, folhetos e catálogos aos visitantes deverão ser efetuadas,
exclusivamente, no interior do estande, reservando-se à ORGANIZADORA o direito de fazer cessar qualquer
atividade, sempre que for julgada inadequada ou der causa à formação de tumulto. Não são permitidas
demonstrações que possam gerar situações de pânico, colocando em risco a segurança dos
presentes no evento.
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Os expositores que pretendem realizar shows ou similares, deverão fazê-lo no interior de seu estande, de
forma que não incomode os demais expositores e visitantes. Todas as intervenções que emitam
ruídos sonoros deverão ser aprovadas previamente pela ORGANIZADORA.
3.4 Empréstimo de materiais diversos
A ORGANIZADORA, o Expo Center Norte e a montadora oficial não fazem empréstimos de móveis e
utensílios como mesas, cadeiras, toalhas, transformadores de energia, extensões, cabos de rede, fitas adesivas,
tesoura, cola, ferramentas em geral, pilhas, baterias e outros materiais, bem como não disponibilizam espaços
adicionais para montagem ou organização de brindes.
3.5 Rede hidráulica
Não será permitida a instalação de pontos de água e esgoto nos estandes.
3.6 Rede elétrica

IMPORTANTE: VOLTAGEM DO PAVILHÃO SOMENTE 220 VOLTS.
O Expo Center Norte NÃO possui voltagem 127 volts, portanto todos os equipamentos deverão ser bivolt ou a
própria empresa expositora deverá providenciar seu transformador compatível com o equipamento utilizado.

4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO
LOCAL DO EVENTO
EXPO CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO
Avenida Otto Baumgart, 1.000 - Vila Guilherme - CEP: 02049-000 - São Paulo (SP)
Horário de Atendimento da Central de Atendimento ao Expositor (CAEX)

Durante a montagem
Data

Horário

20 de julho

das 12h às 19h

21 de julho

das 8h às 19h

22 de julho

das 8h às 19h

23 de julho

das 8h às 14h30

Durante a realização do evento
Data

Horário

24 de julho

das 8h às 19h

25 de julho

das 8h às 19h
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CRONOGRAMA GERAL DO EVENTO
Data

Horário

Atividade

das 7h às 12h

Demarcação do solo e
montagem - montadora oficial

das 12h às 19h

Montagem todas as montadoras

21 de julho

das 8h às 19h

Montagem todas as montadoras

22 de junho

das 8h às 19h

Montagem - todas as
montadoras

das 8h às 13h

Decoração e finalização dos
estandes

das 13h às 16h

Limpeza e colocação das
passadeiras

16h

Pavilhão livre para a abertura
do evento

das 19h às 24h

Evento - jantar de abertura

das 9h às 19h30

Realização da
Feira de Negócios

das 9h às 19h

Realização da
Feira de Negócios

das 19h às 21h (após o
encerramento do evento)

Desmontagem do expositor

das 21h às 0h

Desmontagem todas as montadoras

das 0h às 16h

Desmontagem todas as montadoras

20 de julho

23 de julho

24 de julho

25 de julho

26 de julho
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4.1 Cronograma de montagem
PERÍODO DE MONTAGEM

Data

Horário

Atividade

das 7h às 12h

Demarcação do solo e montagem
- montadora oficial

das 12h às 19h

Montagem - todas as
montadoras

21 de julho

das 8h às 19h

Montagem - todas as
montadoras

22 de julho

das 8h às 19h

Montagem - todas as
montadoras

das 8h às 13h

Decoração e finalização
dos estandes

das 13h às 16h

Limpeza e colocação das
passadeiras

16h

Pavilhão livre para abertura
do evento

das 19h às 24h

Evento - jantar de abertura

20 de julho

23 de julho

O acesso de menores de 16 anos só é permitido acompanhados dos seus responsáveis, nos períodos de
montagem, realização e desmontagem do evento. O descumprimento dessa norma obrigará o EXPOSITOR a
concorrer com os riscos dessa infração, como a impossibilidade de seu ingresso nas dependências do local, a
menos que resolva fazê-lo desacompanhado do menor. O atraso dos serviços pelo descumprimento da regra
não poderá ser carreado à ORGANIZADORA, também não sendo possíveis solicitações de indenização devido
à ocorrência.
Não é permitido, durante o período de montagem e desmontagem, o acesso ao pavilhão de pessoas trajando
bermudas, shorts, saias, chinelos, sandálias ou sapatos abertos. O descumprimento da norma obrigará o
EXPOSITOR a concorrer com os riscos dessa infração, sendo advertido das necessidades de adequar-se às
normas de segurança para que possa dar continuidade aos trabalhos e/ou ingresso ao centro de exposições.
O atraso pelo descumprimento da regra não poderá ser carreado à ORGANIZADORA, também não sendo
possíveis solicitações de indenização devido à ocorrência.
4.2 Cronograma de realização
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Data

Horário

Atividade

23 de julho

das 19h às 24h

Evento - jantar de abertura

24 de julho

das 9h às 19h30

Realização da Feira de Negócios

25 de julho

das 9h às 19h

Realização da Feira de Negócios
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O ACESSO AO EVENTO SOMENTE SERÁ PERMITIDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CREDENCIAL
4.2.1 ENTRADA DE MERCADORIAS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ABASTECIMENTO DURANTE A
REALIZAÇÃO DO EVENTO
A entrada de mercadorias (produtos promocionais, folders etc.) para o estande será permitida somente no dia
22 de julho, das 8h às 13h.
Durante a realização do evento, de 24 a 25 de julho de 2019 (até 19h), serão permitidas as reposições de
produtos e serviços somente em horários não coincidentes aos intervalos da programação técnica (coffee
break e almoço).
Não serão permitidos carrinhos de roda dura para que não haja danos às passadeiras.
O acesso de profissionais das empresas montadoras para a manutenção do estande somente será permitido
mediante apresentação da credencial de PRESTADOR.
Qualquer outro tipo de solicitação especial deverá ser feita com antecedência no CAEX, e estará sujeita à
análise técnico-operacional.
4.2.2 Operação do estande
O expositor deverá manter seu estande em funcionamento por todo o período do evento, com pessoal
habilitado para a sua operação, evitando que visitantes se sintam prejudicados. Deverá sempre estar presente
um funcionário da empresa expositora, capacitado a prestar informações e acionar os responsáveis para a
solução de eventuais problemas. O estande deverá permanecer iluminado durante o evento.
Os corredores do evento são de uso comum, não sendo neles permitido o aliciamento de visitantes, a
distribuição de impressos ou quaisquer outros artigos, bem como não será permitida, neles ou sobre eles, a
colocação ou aposição de faixas, painéis, motivos decorativos, tapetes ou robôs.
4.3 Cronograma de desmontagem
PERÍODO DE DESMONTAGEM

Data

Horário

Atividade

das 19h às 21h (após o
encerramento do evento)

Desmontagem - expositor

das 21h às 24h

Desmontagem - todas as montadoras

das 0h às 16h

Desmontagem - todas as montadoras

25 de julho

26 de julho

A montadora só poderá dar início ao trabalho de desmontagem dos estandes a partir das 21h (após o
encerramento do evento) do dia 25 de julho de 2019 até às 16h do dia 26 de julho de 2019.
Todos os materiais e resíduos provenientes dos estandes deverão ser retirados impreterivelmente até às 17h
do dia 26 de julho de 2019. Após este horário, serão repassadas ao EXPOSITOR as taxas e multas referentes à
extensão do horário e de resíduos.
Todos os profissionais envolvidos no processo de desmontagem só terão acesso ao pavilhão se
estiverem portando seus respectivos crachás.
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5 NORMAS TÉCNICAS DE LOCAÇÃO DE ÁREA
5.1 Área com montagem básica
Os estandes com Montagem Básica (Cotas Ouro, Prata e Bronze) e os serviços complementares (alterações na
estrutura - parte interna - e decoração) só poderão ser feitos – exclusivamente – pela empresa CRM Objetiva,
montadora oficial do evento.
Material não utilizado: caso os materiais descritos como montagem básica não forem utilizados, parcial
ou totalmente, eles não poderão ser transformados em créditos ou ressarcimentos financeiros de qualquer
espécie, junto à organizadora do evento ou à montadora.
Fixação de materiais nos estandes com montagem básica: material promocional, quadros ou objetos de
decoração só podem ser afixados nas paredes (painéis) do estande com fios de nylon e fitas adesivas duplaface do tipo 3M Scoth 4880 e/ou Adere 462. Pregos, percevejos, colas ou qualquer outro tipo de material que
cause danos aos painéis e à estrutura não podem ser utilizados.
A ORGANIZADORA se reserva o direito de transferir ao locador do estande os custos gerados por danos
no material.
IMPORTANTE: os logotipos e textos enviados para a identificação do estande deverão estar em
arquivos Corel Draw Vetorizado ou JPG 40% do tamanho final em 300dpis e deverão ser enviados para:
crmobjetiva@crmobjetiva.com.br até 14 de junho de 2019.
5.2 Memorial descritivo dos estandes

COTA OURO 12m2
O estande é composto dos seguintes materiais:
Piso/Revestimento
• Piso em MDF amadeirado em toda área
Estrutura
• Paredes de madeira revestida de napa branco
• 1 depósito com prateleiras e porta de acesso
• Estruturas laterais com formas arredondadas
revestida de napa branca e amadeirada
• Testeira de madeira com formas arredondadas
revestida de napa branca acima do estande
• 1 balcão em madeira com formas arredondadas
• Pé direito de 4m²
Mobiliário
• 1 mesa redonda com tampo de vidro
• 4 cadeiras brancas estofadas
• 1 porta catálogo
• 1 lixeira
Comunicação visual
• 1 Logotipo na testeira
• 1 logotipo no balcão
Iluminação
• Spots embutidos tipo olho de boi nos tetos da estrutura
• 2 holofote de led na testeira
• 1 tomada no balcão
• 1 tomada no depósito
• Led branco no balcão
• Distribuição elétrica para todos estandes
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COTA PRATA 9m2
O estande é composto dos seguintes materiais:
Piso/Revestimento
• Piso em carpete na cor grafite
Estrutura
• Paredes em madeira revestida de napa branca
• Estrutura de madeira com formas arredondadas
revestida de napa verde
• Testeira de madeira em MDF branco
• Teto de madeira revestida de napa branca
• 01 balcão de atendimento com laterais de vidro
adesivado
• Pé direito de 3.50m²
Mobiliário
• 1 mesa redonda com tampo de vidro
• 4 cadeiras brancas estofadas
• 1 armário baixo com prateleira e chave
• 1 porta catálogo
• 1 lixeira
Comunicação visual
• 1 logotipo no balcão
• 1 logotipo na testeira
Iluminação
• 3 arandelas nas paredes
• 1 holofote de LED na testeira
• 1 tomada no balcão
• Distribuição elétrica para todos estandes

COTA BRONZE 6m2
O estande é composto dos seguintes materiais:
Piso/Revestimento
• Piso em carpete na cor verde
Estrutura
• Paredes em madeira revestida de napa branca
e laterais revestida de napa verde
• Testeira de madeira revestida de napa branca
• 01 balcão de atendimento com frente de vidro
• Pé direito de 2.80m²
Mobiliário
• 1 mesa redonda com tampo de vidro
• 3 cadeiras brancas estofadas
• 1 armário baixo
• 1 lixeira
Comunicação visual
• 1 logotipo no balcão
• 01 logotipo na Testeira
Iluminação
• 3 arandelas nas paredes
• 1 holofote de LED na testeira
• 1 tomada no balcão
• Distribuição elétrica para todos estandes
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COTA ESPAÇO DE NEGÓCIOS
O espaço é composto dos seguintes materiais:
Piso/Revestimento
• Piso em carpete verde
Estrutura
• Paredes de madeira revestida de napa branca
• Estrutura de madeira revestida de napa verde
• Testeira em MDF branco com formas arredondadas
para colocação dos logotipos
• Balcões de atendimento
Mobiliário
. 02 banquetas brancas estofadas
. 01 lixeira
Comunicação Visual
. 01 logotipo na testeira
. 01 logotipo no balcão
. 01 imagem na parede
Iluminação
. 01 Tomada
. 02 Arandela com lâmpada de 100wts para iluminação da testeira
5.3 Montadora oficial
CRM Objetiva, montadora oficial do evento, possui uma equipe especializada para desenvolver e realizar
projetos de estandes básicos, mistos ou construídos. Consulte os profissionais da CRM Objetiva, sendo certo que
a ORGANIZADORA não possui qualquer tipo de vantagem nessa indicação, podendo ser realizada por outras
montadoras que deverão seguir os parâmetros estabelecidos para montagem. Também não terá a ORGANIZADORA
quaisquer responsabilidades pela relação que se estabelecer entre MONTADORA e EXPOSITOR.
CRM Objetiva
Tel.: (11)2255-5759 | (11) 2238-6769 | (11) 4169-9946
Contato: Marco/ Roseli
E-mail: crmobjetiva@crmobjetiva.com.br
5.4 Montadoras e decoradoras não oficiais - cota Esmeralda
Cabe ao expositor contratar todo o trabalho de montagem e acabamento em geral, respeitando sempre as normas de
montagem. A contratação de empresa montadora não isenta o expositor de responsabilidades quanto ao cumprimento
integral do disposto no Manual do Expositor.
As negociações referentes à montagem do estande e prestação de serviços devem ser acordadas entre o expositor, sua
montadora e demais empresas contratadas, ficando a ORGANIZADORA isenta de qualquer responsabilidade sobre
qualquer acordo.
O expositor tem responsabilidade de credenciar sua montadora por meio do formulário Credenciamento - Montadora,
que consta nos anexos deste Manual e disponível para download no hotsite do evento
https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/patrocinadores1 e enviá-lo para projeto@bwe.com.br até a data limite
de 12 de julho de 2019.
A empresa montadora contratada deve preencher o formulário referente ao TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA
MONTADORA que consta nos anexos deste Manual e disponível para download no hotsite do evento https://www.
unimed.coop.br/web/eventos2019/patrocinadores1, e enviá-lo para projeto@bwse.com.br até 12 de julho de 2019.
5.5 Projetos especiais
• Os estandes construídos deverão ir para o pavilhão acabados ou semiacabados;
• Qualquer alteração nos moldes de montagem depois do projeto aprovado deverá ser reenviada com
antecedência para avaliações;
• O expositor ou a montadora contratados assumirão o ônus e as consequências por quaisquer danos
materiais, corporais ou estéticos causados contra terceiros;
• Somente serão autorizadas para acessar a área do pavilhão para iniciar os trabalhos de montagem as
empresas que estiverem munidas do documento de autorização e credenciais.
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5.5.1 Envio de projetos para análise e aprovação
O projeto do estande, incluindo elétrica e iluminação especial (se houver), deve ser encaminhado para projeto@bwse.
com.br até 12 de julho de 2019. O prazo para análise do projeto é de três dias úteis a partir da data do recebimento pela
Best Way.
5.5.2 Documentos a serem enviados para análise
• Planta baixa e elevações, com escala e corte
• Memorial descritivo
• Enviar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto
com o comprovante de pagamento• Cópia da carteirinha do CREA ou CAU do responsável pelo projeto
• Termo de responsabilidade assinado
5.5.3 Outros procedimentos - montadora não oficial
As montadoras não oficiais devem:
• Enviar para o e-mail projeto@bwse.com.br a relação das empresas que realizarão trabalho junto com a montadora
• Iniciar toda e qualquer montagem somente após a liberação formal da Best Way
• Verificar dias e horários da montagem, realização, desmontagem e o prazo de entrega de formulários e projeto,
mencionados neste Manual
• Prestar assistência a seu cliente durante a realização do evento
• Solicitar credenciais de seus funcionários por meio de formulário específico. A empresa montadora deverá solicitar,
no máximo, duas credenciais de manutenção por estande, para os profissionais que, por ventura, forem executar os
serviços de manutenção durante a realização do evento. Os coordenadores/empreiteiros deverão se apresentar à CAEX
no último dia de montagem e efetuar a troca de credencial
• Manter no estande cópia de cada projeto autorizado para montagem pela equipe operacional da Best Way
• Solicitar credenciais (crachás) pelo e-mail projeto@bwse.com.br discriminando nome, CPF, RG e data de nascimento.
A montadora deve obedecer de forma irrestrita às normas deste regulamento, cabendo à ORGANIZADORA o direito de
fiscalizar.
Obs.: Os formulários acima mencionados seguem anexo a este manual e estão disponíveis para download no hotsite do
evento:https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/patrocinadores1
5.5.4 Embargo à montagem do estande
A ORGANIZADORA se reserva ao direito de embargar toda e qualquer montagem que não obedeça às normas
estipuladas, visando garantir a segurança e integridade física de todos. O embargo ocorrerá após o parecer da equipe
operacional da Best Way, Expo Center Norte ou de entidades públicas, como Contru, Corpo de Bombeiros, Cetesb etc.

ATENÇÃO
A empresa expositora que tiver qualquer pendência junto à ORGANIZADORA, que
não tenha sido regularizada até a data limite de 12 de julho de 2019, não poderá
realizar a montagem do seu estande.

6 NORMAS TÉCNICAS PARA MONTAGEM DE ESTANDE
6.1 Altura do estande
A altura padrão do material utilizado para montagem de estande é de 3m, com acabamento nas duas faces.
Estandes acima de 3m devem ter bom acabamento ao lado vizinho, sem visão imediata e nenhum tipo
de propaganda.
As alturas máximas dos estandes deverão obedecer à tabela abaixo:

Cota

Altura máxima

Esmeralda

4,50m

Ouro

4,00m

Prata

3,50m

Bronze

2,82m

Os casos não previstos nos itens acima serão analisados pela ORGANIZADORA.
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6.2 Estandes com mezanino
Não será permitida a construção de estande com mezanino.
6.3 Projeção horizontal
Não será permitida a montagem de estandes com projeção horizontal sobre estandes contíguos ou sobre as
vias de circulação.
6.4 Paredes de vidro - regras de uso
A altura máxima permitida para paredes montadas com painéis de vidro simples é de 3,30m, e deve conter
sinalização de segurança.
Acima da altura permitida podem ser utilizadas paredes de vidro de 6mm, temperado ou laminado com
aplicação da película de proteção tipo insufilm.
Na ausência destes materiais é permitido utilizar painéis em acrílico, policarbonato ou similares, desde que
ofereçam total segurança ao evento como um todo.

6.5 Piso elevado
Em hipótese alguma o piso do pavilhão pode ser pintado, perfurado ou escavado.
Será permitido o uso de tablados de madeira para elevação do piso do estande. A altura convencional é de 10 cm.
Os estandes com piso elevado devem ter rampas de acesso para pessoas com deficiência com medidas
mínimas de 1m x 1m com 10% de inclinação, devidamente sinalizadas.
A colocação de carpetes ou similares diretamente no piso do pavilhão será autorizada mediante o uso de fita
dupla-face de fácil remoção do tipo 3M Scoth 4880 e/ou Adere 462.
É proibida a colocação de qualquer material ou equipamento que obstrua os hidrantes e extintores existentes
no piso, colunas ou paredes do pavilhão. O acesso deve estar livre (sem nenhum tipo de montagem) e
devidamente sinalizado, caso exista necessidade de construção próxima a tais equipamentos.
6.6 Construção
6.6.1 Construção em alvenaria
Não será permitida a construção de pisos e elementos em alvenaria.
6.6.2 Construção em madeira
Não será permitida a fabricação de qualquer peça de madeira dentro do pavilhão, apenas as pré-montadas,
com massa, lixadas e pintadas.
É proibido o uso de serra circular montada em bancada para qualquer tipo de construção.
6.6.3 Construção em metal
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Não será permitida a fabricação nem a utilização de equipamentos e máquinas para construção de estruturas
de metal dentro do pavilhão. Caso sejam utilizadas, devem chegar ao pavilhão pré-montadas, preparadas
e pintadas. Dentro do pavilhão será permitida somente a fixação dos elementos de estrutura metálica com
parafusos e, eventualmente, o repasse de alguns pontos de solda.
6.6.4 Construção em sistema modular de alumínio ou similar
Todos os elementos estruturais das montagens modulares devem oferecer plena segurança ao conjunto
construtivo. Não será permitida a utilização de pinos ou demais peças de madeira para a junção ou
travamento dos montantes e/ou travessas de alumínio ou similares, ou ainda quaisquer outros tipos de
elementos de montagem.
6.7 Jardins e plantas
Vasos, cestos ou quaisquer recipientes devem ser protegidos por plástico, de forma que, ao serem regados,
não causem vazamentos.
6.8 Vias de circulação e limpeza
Fica terminantemente proibido fazer depósito de materiais, ferramentas, caixas ou produtos nas vias
de circulação e nos estandes vizinhos. Toda operação deve ser realizada dentro dos limites da área de
responsabilidade da montadora. Se precisar deixar qualquer material temporariamente nas vias de
circulação, coloque-o junto à área do estande.
É obrigatório deixar um corredor de no mínimo 1,50m de largura para a circulação de pessoas, carrinhos,
equipamentos de emergência, equipes de resgate, socorro, brigada de incêndio e bombeiros.
Durante o período de montagem, será mantido o serviço de limpeza nas vias de circulação para retirada de
materiais e lixos depositados pelas montadoras. No último dia de montagem (23 de julho de 2019), é proibido
trabalho de emassamento e/ou lixamento de estande de madeira. Nenhum material pode permanecer nas
vias de circulação, devido à colocação das passadeiras, a partir das 13h.
Após a colocação das passadeiras, fica terminantemente proibido jogar lixo ou deixar qualquer tipo de
material sobre elas.
No período de desmontagem, as equipes responsáveis acompanharão a liberação das áreas junto às
montadoras.
Caso ocorram irregularidades na retirada do material e liberação da área, será aplicada multa de 10% do valor
do contrato.
6.9 Instalações especiais
Qualquer equipamento para instalações especiais devem obrigatoriamente seguir às normas da NBR.
O estande que utilizar qualquer tipo de iluminação especial como holofotes, canhões de luz, canhões de
laser, halógenas, lustres, similares etc., deve instalar esses equipamentos em estruturas especiais capazes de
sustentar o peso e que não ofereça riscos aos demais expositores, visitantes e aos próprios montadores.
Peças luminosas, reatores e constituintes do quadro elétrico do luminoso não podem ser encostados à
montagem. Devem estar acondicionadas de forma isolada para não oferecer nenhum risco de choque às
pessoas.
6.10 Videowall, telões e leds
Os equipamentos de videowall, telões e leds podem ser montados em estruturas adequadas e com
capacidade para suportar o dobro do peso dos equipamentos instalados.
A estrutura deve ter acabamento com a mesma qualidade do restante do estande com cabine de
operação individual e não pode ser utilizada como depósito ou copa.
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6.11 Ar-condicionado
É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOS ESTANDES.
Os estandes não poderão possuir equipamento de ar-condicionado próprio, pois a descarga de ar quente
prejudicaria o rendimento do sistema de ar-condicionado dos pavilhões.
Todos os estandes deverão ser construídos sem forro para se beneficiarem do ar-condicionado dos pavilhões.
Casos especiais deverão ser discutidos e aprovados pela ORGANIZADORA.
6.12 Ocupação e utilização das estruturas do pavilhão
É proibido apoiar, amarrar ou pendurar qualquer componente do estande ou produtos expostos nas
estruturas – estrutura aérea, eletrocalhas, canos de água, hidrantes, dutos de ar-condicionado, guarda-corpo,
portões, portas, paredes ou colunas do pavilhão, bem como pintar ou furar esses elementos.
Não é permitida a utilização das áreas de circulação do pavilhão ou áreas de estandes vizinhos para depósito
de materiais, ferramentas e produtos a serem instalados nos estandes. Toda a operação de montagem deverá
ser realizada exclusivamente dentro dos limites da área locada.
Hidrantes e botoeiras que estiverem dentro da área do estande deverão ter fácil acesso, estar desobstruídos,
visíveis e bem sinalizados.
6.13 Exposição de veículos ou maquinários
O expositor que tiver a intenção de expor carro/moto, maquinário ou objeto deste porte em seu estande
deverá enviar, juntamente com o projeto, a descrição com peso e dimensões do equipamento, estando sujeito
à aprovação prévia, e respeitando as datas de entrada e saída estabelecidas pela ORGANIZADORA.
É de inteira responsabilidade do expositor a segurança do objeto durante sua permanência no pavilhão.

7 NORMATIZAÇÃO DA SONORIZAÇÃO
Instruções para o uso do sistema de som para os estandes durante o Congresso Nacional Unimed
de Gestão em Saúde
É proibida a utilização de qualquer aparelho audiovisual, rádio, amplificador ou qualquer outro tipo de
equipamento sonoro sem autorização da ORGANIZADORA do evento.

8 NORMAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA
8.1 Pavilhão de exposições
Os pavilhões de exposições do Expo Center Norte possuem equipamentos de prevenção e combate a
incêndio, distribuídos em áreas comuns e saídas de emergência.
Os corredores e as saídas de emergência são sinalizados e deverão permanecer desobstruídos e acessíveis
durante o evento.
8.2 Extintor de incêndio
De acordo com o Decreto Estadual nº 42.046/01 e normas técnicas da ABNT, todo expositor é obrigado
a manter em seu estande extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) ou CO2 (gás carbônico)
compatível com os produtos e materiais utilizados na montagem do estande. Durante o evento, os extintores
serão fornecidos pela ORGANIZADORA.
Durante o processo de construção e desmontagem do estande, a empresa montadora deve obrigatoriamente
manter um equipamento de extintor, conforme especificações acima, até o término de cada processo, em
local de fácil acesso e visualização.
De acordo com as normas do corpo de bombeiros do Estado de São Paulo e da legislação vigente, não podem
ser utilizados materiais combustíveis e inflamáveis na construção, decoração ou cenografia dos estandes e
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demais áreas construídas.
Para os casos de utilização de tecidos, coberturas de sapê, fibras sintéticas ou qualquer outro material similar
no estande, é imprescindível que os referidos materiais já venham com certificação antichama direto de
fábrica ou, caso contrário, deverão receber tratamento com produto ignífugo (anti-inflamável).
A ORGANIZADORA colocará uma equipe de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio para vistoriar os
estandes e orientar os expositores e montadoras, conforme as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.
Aconselha-se aos expositores e montadoras utilizarem materiais antichamas no teto, piso e decoração do estande.
8.3 Explosivos e combustíveis
É proibida a utilização de explosivos, gases não liquefeitos, tóxicos, combustíveis, botijões de gás (GLP)
ou quaisquer outros elementos que possam provocar incêndio e/ou explosão. Somente será permitida a
utilização de fogões, aquecedores, torradeiras ou fornos com alimentação elétrica.
8.4 Materiais perigosos
Qualquer trabalho com tintas, graxas, materiais corrosivos, pó e líquidos devem ser realizados em recipientes
próprios e com equipamentos adequados, evitando danos e acidentes às pessoas, aos estandes vizinhos e ao
pavilhão.
8.5 Motores de combustão
Não será permitido o funcionamento de motores de combustão no interior do pavilhão.
8.6 Equipamentos de proteção individual
Os responsáveis das empresas expositoras, montadoras e outras devem fornecer aos funcionários que
estiverem realizando trabalhos durante os períodos de montagem e desmontagem equipamentos de proteção
individual (EPIs).
Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação, utilização e funcionamento, garantindo a
total segurança de todos.
Veja abaixo exemplos de algumas atividades e equipamentos exigidos:
Vidraceiro: luvas de borracha antiderrapante.
Tapeceiro: máscaras inaladoras no uso de cola.
Soldador/serralheiro: luvas de raspa (couro), máscaras para soldagem e corte ao arco elétrico.
Pintores: luvas de borrachas e máscaras inaladoras.
Eletricistas: luvas de borracha isolante na altura do cotovelo e calçado com solado isolante.
Limpeza: luvas de borracha ou couro e calçados fechados.
As equipes de brigadistas, Cipa da Best Way e do Expo Center Norte são responsáveis pela fiscalização da
montagem, realização e desmontagem da feira.

9 ACESSO AO PAVILHÃO
Os funcionários ou contratados das empresas montadoras terão acesso ao pavilhão para execução dos
trabalhos de montagem se estiverem credenciados, portando seus respectivos crachás e usando roupas
adequadas (uniforme ou camiseta, calças compridas, tênis ou sapatos fechados).
Será proibida a entrada de profissionais sem camisa, vestindo bermudas ou calções, calçando chinelos,
sandálias, tamancos ou qualquer tipo de calçado aberto.
É proibida a entrada ou permanência de profissionais alcoolizados, drogados ou portando armas de
fogo no pavilhão em qualquer período.
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10 SEGURO
A ORGANIZADORA sugere a contratação de seguro particular pelos expositores para seus produtos em
exposição contra qualquer risco possível. O expositor é responsável pelo material de entrada e saída do seu
estande. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por qualquer tipo de furto, roubo e danos.

11 ENERGIA ELÉTRICA
Os trabalhos de planejamento, gerenciamento e distribuição dos serviços de instalação do ponto principal
de hidráulica e ponto básico de energia elétrica serão realizados pela ENGEVE, empresa contratada pela
ORGANIZADORA.
11.1 Fornecimento de energia
Cada estande receberá um ponto básico de energia elétrica, que será instalado pela equipe de engenharia
elétrica da ENGEVE.
Cabe ao expositor contratar todo e qualquer trabalho de instalação interna e distribuição em seu estande
utilizando materiais adequados (quadro de entrada com disjuntores, circuitos de lâmpadas, tomadas
etc.). Geralmente, este serviço é executado pela equipe de elétrica da montadora oficial para os casos de
expositores com montagem básica e pela equipe de elétrica da montadora extraoficial para os expositores de
área livre.
Toda e qualquer instalação deve seguir um projeto executado por profissional habilitado com ART,
obedecendo às diretrizes da NBR nº 5410 (ver adiante).
Energia elétrica oferecida de 1 kVA
ESPECIFICAÇÃO DE TENSÕES disponíveis no EXPO CENTER NORTE:
220 volts - MONOFÁSICA
380 volts - TRIFÁSICA
Obs.: para a utilização de equipamentos de 127 volts, o expositor deverá providenciar transformador.
11.2 Energia elétrica adicional
A energia elétrica utilizada ACIMA do fornecimento de 1 kVA será considerada ENERGIA ADICIONAL.
Se necessitar de energia elétrica adicional, solicite por meio do formulário específico anexo a este manual,
pelo e-mail projeto@bwse.com.br.
É importante que o expositor analise junto à sua montadora a real carga necessária para seu estande,
utilizando a tabela de referência para cálculos de kVA (disponível neste Manual).
ATENÇÃO!
Uma hora após o encerramento diário do evento, a energia elétrica será automaticamente desligada.
Sugerimos aos expositores que tiverem em seu estande equipamentos, máquinas ou produtos que precisam
de fornecimento contínuo de energia que comuniquem antecipadamente à ORGANIZADORA na CAEX para
as devidas providências.
11.3 Normas para instalações elétricas
As instalações elétricas nos estandes precisam obedecer às diretrizes da NBR nº 5410 (instalações elétricas
em baixa tensão), particularmente quanto às características de cabos elétricos, dispositivos de proteção e
seccionamento e de aterramento contra choques elétricos.
Execute todas as instalações elétricas com cabos TIPO PP em tubulações ou molduras. Todos os disjuntores
(quadro de distribuição) devem ser acondicionados em caixas não combustíveis e estar em local de fácil
acesso, devidamente sinalizados. Será proibido qualquer tipo de instalação elétrica improvisada, tais como
fios paralelos, fios de telefonia etc.
O trabalho deve ser elaborado e realizado por profissional da área. O estande que utilizar equipamento de
grande potência obrigatoriamente deve consultar o departamento técnico da BEST WAY para informações
sobre a melhor energização.
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TABELA DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DE ENERGIA ELÉTRICA
Cafeteira

0,30 kVA

Canhão luz 300 Watts

0,30 kVA

Canhão luz 500 Watts

0,50 kVA

Circulador de ar

0,15 kVA

Forno de micro-ondas

1,20 kVA

Forno elétrico caseiro pequeno

1,00 kVA

Forno elétrico comercial pequeno

2,40 kVA

Geladeira tipo frigobar

0,30 kVA

Geladeira/freezer residencial

0,50 kVA

Impressora linha PC

0,20 kVA

Lâmpada fluorescente 20 W

0,02 kVA

Lâmpada fluorescente 40 W

0,05 kVA

Lâmpada halógena HQI150W+reator

0,35 kVA

Lâmpada incandescente 100 W

0,10 kVA

Lâmpada incandescente 150 W

0,15 kVA

Laser

11,00 kVA

Microcomputador com monitor

0,35 kVA

Neon por metro

0,03 kVA

TVs

0,25 kVA

Ventilador grande

0,30 kVA

OBS.: caso sejam utilizados aparelhos especiais e máquinas que não constem nesta relação, favor
informar e especificar ao Departamento Operacional da Best Way pelo e-mail projeto@bwe.com.br.
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Recomendamos:
• Que a demanda de energia elétrica seja avaliada por um engenheiro para evitar erro no cálculo da unidade
requerida, evitando problemas de falta de energia no seu estande.
• Que seja efetuado pelo engenheiro responsável o recolhimento de ART junto ao CREA, se os equipamentos a
serem instalados exigirem a elaboração prévia de um projeto técnico e sua execução.
• Que sejam utilizados estabilizadores de tensão para equipamentos que necessitem de energia estabilizada,
pois a energia que será fornecida é a mesma da rede pública. A instalação de nobreaks é por conta do
usuário/expositor.
• Que não sejam utilizadas lâmpadas tipo HQI, sendo substituídas por leds ou lâmpadas halógenas.
11.4 Solicitação de energia elétrica adicional
A solicitação de energia adicional deve ser realizada por meio do preenchimento de formulário específico
(SOLICITAÇÕES - ENERGIA ELÉTRICA ADICIONAL) anexo a este Manual e disponível para download no
hotsite do evento https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/patrocinadores1, e envio para projeto@
bwse.com.br até 12 de julho de 2019.
Obs.: preencha o formulário apenas se realmente necessitar de kVA adicional.
ATENÇÃO:
O formulário terá validade desde que esteja preenchido corretamente e assinado pelo responsável da
empresa expositora.
Uma vez enviado o formulário, consideraremos que o expositor está ciente do(s) serviço(s) solicitado(s) e
valor(es) a ser(em) pago(s).
11.5 Preços e formas de pagamento de energia elétrica adicional

Item

Até 12 de julho
Valor com desconto

Após 12 de julho
Valor sem desconto

Energia elétrica adicional - 1kVA

R$ 150,00

R$ 250,00

A cobrança pela utilização dos serviços acima mencionados estará disponível em sua área de pagamentos,
após a finalização da solicitação, com vencimento com desconto até o dia 12 de julho de 2019 e, sem
desconto, após o dia 12 de julho de 2019. Após esta data, a solicitação e o pagamento de energia adicional só
poderá ser efetuada na CAEX.

12. ENTRADA/REMESSA DE MATERIAIS
12.1 Procedimentos
Todo material/produto de propriedade do expositor deve estar acompanhado de NOTA FISCAL.
As informações sobre preenchimento de nota fiscal estão detalhadas em capítulo específico adiante.
É de responsabilidade exclusiva do expositor cumprir toda e qualquer exigência legal relativa ao
procedimento de remessa de mercadorias, produtos, equipamentos e/ou utensílios.
12.2 Modelo de remessa de produtos para exposição
Segue abaixo um modelo de remessa de produto como referência. Cada expositor deve consultar o seu
contador para que lhe oriente quanto medidas e emissões cabíveis para cada caso.
Observe os seguintes procedimentos na emissão das notas fiscais para remessa de produtos:
A nota fiscal deve ser emitida em nome da empresa expositora, com CNPJ e Inscrição Estadual, constando o
seguinte endereço: Avenida Otto Baumgart, 1.000 - CEP: 02049-000 - Vila Guilherme - São Paulo (SP).
CONSTAR A SEGUINTE OBSERVAÇÃO NO CORPO DA NOTA FISCAL:
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“AS MERCADORIAS TÊM COMO DESTINO FINAL A EXPOSIÇÃO: CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE
GESTÃO EM SAÚDE - DE 23 A 25 DE JULHO DE 2019 - PAVILHÃO AMARELO DO EXPO CENTER NORTE
- SP. SERÃO ENTREGUES NA UNIMED DO BRASIL - ALAMEDA SANTOS, 1.827 - 10º ANDAR - CEP: 01419909, SEGUINDO PARA O DESTINO FINAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2019.”
MODELO E DADOS DA NOTA FISCAL
Consulte o modelo abaixo para o preenchimento correto da nota fiscal de remessa referente a cada estado.
São Paulo
1 - NOTA FISCAL: modelo 1 ou 1A
2 - NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Remessa de Amostras para Exposição - Código 5.914
Remessa de Brindes - Código 5.949 - Outras Saídas/com tributação do ICMS
3 - ICMS COM ISENÇÃO DO IMPOSTO: Artigo 33 - Anexo I do Decreto nº 45.490/00
4 - IPI COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO: Artigo 42 - Inciso II do Decreto nº 4.544/02
RJ - MG - RS - BA - ES - PR - SC e demais estados
1 - NOTA FISCAL: modelo 1 ou 1A
2 - NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Remessa de amostras para Exposição - Código 6.914
Retorno de Amostras para Exposição - Código 2.914
3 - ICMS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO: ICMS suspenso conforme Convênio ICMS nº 30 de 13 de
setembro de 1990
4 - IPI COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO: Artigo 42 - Inciso II do Decreto nº 4.544/02
MAIS INFORMAÇÕES:
Posto Fiscal: Alameda Barão de Limeira, 1.138 - Campos Elíseos. Tel.: (11) 3326-9276.
Casos de empresas que não emitem nota fiscal:
Providenciar declaração informando que o remetente é isento de Inscrição Estadual, acrescentando à
descrição do material transportado: valor, quantidade, destino final e entrega na Unimed do Brasil.
12.3 Retorno de produtos
A retirada e o retorno dos produtos e materiais não utilizados durante o evento deverão ocorrer no dia 25 de
julho de 2019, a partir das 19h, sob responsabilidade do EXPOSITOR.
A ORGANIZADORA não se responsabiliza pela guarda ou transporte de quaisquer produtos e materiais
deixados no local do evento.

13. RETIRADA DE MATERIAIS
A retirada de materiais como produtos, móveis, utensílios etc., de propriedade do EXPOSITOR, será permitida
após o encerramento da feira, das 19h às 22h, no dia 25 de julho de 2019.
A segurança oficial do evento está autorizada pela ORGANIZADORA a reter mercadorias para devidas
conferências.
13.1 Desmontagem dos estandes
É de responsabilidade do expositor desmontar seu estande e retirar os produtos e equipamentos expostos a
partir das 17h de 25 de julho de 2019 até o prazo máximo estipulado no CRONOGRAMA GERAL citado na
página 6.
Sugerimos que informem data e prazo da desmontagem para a montadora contratada, transportadora e
demais empresas envolvidas.
Recomendamos ao expositor que, logo após o encerramento do evento, retire todos os mostruários
e objetos de valor (TV, DVD, equipamentos de som, microcomputador etc.), bem como objetos
de pequeno porte, evitando roubos, furtos, avarias, extravios etc.
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14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS
Para toda e qualquer contratação de empresas prestadoras de serviços em geral, como montagem, buffet,
decoração, recepção etc., o expositor deve se certificar da idoneidade da empresa que está contratando.
Alertamos que a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) fiscaliza os eventos nos períodos de montagem,
realização e desmontagem.
Irregularidades são frequentemente encontradas na contratação de trabalhadores em geral, como
contratação de menores, jornada excessiva de trabalho, falta de registro etc.
Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre normas trabalhistas, contatar a Delegacia
Regional do Trabalho
Rua Martins Fontes, 109 - 3º andar - Centro - São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3150-8152/8153/8154
Contatos: Regina/Rosa Helena
Atendimento de segunda e quarta-feira, das 11h às 15h

15 TAXAS COBRADAS PELA PREFEITURA
DE SÃO PAULO
De acordo com as leis municipais de São Paulo nº 13.474 e nº 13.477, de 30 de dezembro de 2002, todo
participante (expositor) de feiras ou exposições realizadas nesta cidade deve recolher as seguintes taxas,
cobradas por estande, independentemente de seu tamanho:
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE 34932
Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA 90042
Taxa de Fiscalização de Folhetos - TFA 97110
Para eventos de dois dias, as taxas totalizam R$ 420,00.
As taxas de cada estande serão pagas em guia única acompanhada pela relação de CNPJ dos expositores pela
ORGANIZADORA, porém os respectivos valores serão repassados aos expositores.

16 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE EMITAM
RF (RADIOFREQUÊNCIA)
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) administra a utilização das radiofrequências,
regulamentando, fiscalizando e condenando as frequências de rádio a serem utilizadas em eventos, em
demonstração de produtos e por embarcações e aeronaves militares ou delegações estrangeiras, com o
objetivo de evitar que sofram ou provoquem interferências em sistemas de telecomunicações.
A utilização de todos os equipamentos que emitam radiofrequência deve atender à legislação nacional
conforme procedimentos regulamentares estabelecidos pela Anatel.
Exemplo de utilização/operação: transmissão sem fio, equipes de segurança e logística que utilizam
rádio para troca de informações, tradução simultânea, transmissão para carro de apoio, telões, rede Wi-Fi,
demonstrações de equipamentos e tecnologias, entre outros.
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
Central de atendimento: 1331 ou 1332 (pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Site: www.anatel.gov.br (aba Setor Regulado)

17 CREDENCIAMENTO GERAL
EXPOSITOR - REPRESENTANTES - ASSESSORIA DE IMPRENSA DE EXPOSITOR - PRESTADORES DE
SERVIÇOS - BUFFET - LIMPEZA
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Nenhum profissional pode entrar na feira sem estar devidamente credenciado e apresentar um documento
de identificação válido e com foto.
Todas as credenciais são pessoais e intransferíveis sem direito a acompanhantes.
O uso indevido da credencial implicará em apreensão, multa e seu cancelamento.
17.1 Credenciamento do expositor
As CREDENCIAIS DE EXPOSITORES são personalizadas com nome da empresa e do profissional. São
exclusivas para FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA.
17.1.1 Inscrições de expositor e patrocinador
Dá direito à participação em toda a programação técnica e social do evento, jantar no dia 23 de julho e
almoço nos dias 24 e 25 de julho, além de material promocional do evento.
A inscrição deverá ser realizada pelo endereço: https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/inscricoes1,
selecionando a opção “Expositor/Patrocinador” e receberá uma senha em seu e-mail enviada pela
ORGANIZADORA.
Qualquer cobrança relativa a essas inscrições CORTESIA deverá ser desconsiderada e comunicada à
ORGANIZADORA do evento.
17.1.2 Inscrições de expositor/apoio
Dá direito à entrada na área da Feira de Negócios (não contempla jantar, almoço, palestras e material do
evento) e deverá ser realizada até 8 de julho de 2019 pelo e-mail eventos@unimed.coop.br.
17.1.3 Inscrições adicionais completas
Os expositores poderão adquirir inscrições adicionais completas (pagas) em quantidade limite sujeita à
aprovação da ORGANIZADORA via solicitação pelo e-mail eventos@unimed.coop.br.
17.1.4 Alterações de inscrições
Qualquer alteração nas inscrições realizadas pelo expositor após o dia 12 de julho de 2019 deverá ser
efetuada diretamente na CAEX.
17.1.5 Entrega de credenciais e pulseiras
As credenciais serão entregues na CAEX a partird das 8h no dia 24 de julho de 2019. O expositor/
patrocinador receberá um crachá e uma pulseira que permitirão o acesso a todos os espaços do evento.
O expositor/apoio receberá apenas o crachá para sua circulação na Feira de Negócios.
17.1.6 Uso de credencial e pulseira
É obrigatório o uso de credencial, em local visível, por parte dos expositores, montadores e pessoal a serviço
do estande, durante todo o evento. O participante deverá manter a sua pulseira até o término do evento. Ela é
intransferível e garante acesso para cada modalidade de inscrição adquirida. Em caso de perda e/ou extravio
da pulseira, será cobrada uma taxa a ser informada pela ORGANIZADORA do evento.
Não é permitida a realização de inscrições para funcionários de empresas que não são patrocinadoras do
evento. No ato do evento, não será permitido transferir a credencial para outro participante. As inscrições
são nominais e intransferíveis. O expositor deverá se precaver da quantidade liberada para a sua cota e, se
ultrapassada, deverá garantir novas inscrições para cada participante.
ATENÇÃO:
Esclarecemos que o número de credenciais ao qual cada empresa terá direito está especificado
na cota adquirida.
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18 SEGURANÇA
18.1 Contratação do serviço de segurança
De acordo com o OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO expedido pela POLÍCIA FEDERAL em 8 de abril de 1999, as
empresas ORGANIZADORAS e PROMOTORAS de eventos estão terminantemente proibidas de credenciarem
pessoas que não são habilitadas e regulamentadas para os serviços de SEGURANÇA e/ou VIGILANTE de
estande.
Não serão credenciados funcionários do expositor para o serviço de vigilância de estande.
Somente a empresa de segurança oficial do evento está autorizada a trabalhar no pavilhão.
O evento manterá somente a segurança das áreas comuns desde a montagem até a desmontagem. Ao final de
cada dia, o pavilhão será fechado a fim de evitar qualquer intercorrência, sendo proibida a permanência de
visitantes dentro do local, que será reaberto no dia seguinte.
A única empresa de segurança autorizada a trabalhar durante o EVENTO é a empresa de segurança oficial
do evento. Qualquer situação que fuja desta regra será avaliada pela ORGANIZADORA, que determinará
procedimentos e custos conforme cada caso.
A ORGANIZADORA do evento não se responsabiliza pelo ressarcimento de valores de qualquer objeto que
não tenha sido retirado pelo expositor e/ou montadora ou agência.

19 LIMPEZA
19.1 Contratação do serviço de limpeza
O expositor que se interessar pelos serviços da empresa contratada oficial deve solicitar pelo e-mail
eventos@unimed.coop.br, informando a quantidade de auxiliares de limpeza, até o dia 12 de julho de 2019.

20 REMESSA DE MATERIAL PARA O ESTANDE
(BRINDES, PRODUTOS ETC.)
Toda remessa de produtos para exposição e materiais destinados ao estande deverá ser emitida em nome da
empresa expositora/participante do evento CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE, para
o seguinte endereço:
Unimed do Brasil - A/C Eventos
Alameda Santos, 1.827 - 10º andar
CEP: 01419-909 - São Paulo (SP)
Obs.: as remessas de produtos e materiais para o estande somente serão recebidas até o dia 12 de julho
de 2019.
Todo material deverá ser identificado em local de fácil visualização, utilizando a Circular nº 1 anexa a este
Manual, devidamente preenchida.
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21 REMESSA DE MATERIAL PARA A PASTA
DE CONGRESSISTA
As remessas de folhetos para as pastas dos congressistas somente serão recebidas até o dia 12 de julho de
2019. Os encartes que não chegarem até este dia serão desconsiderados. O material deverá ser encaminhado
para o endereço:
Unimed do Brasil - A/C Eventos
Endereço: Alameda Santos, 1.827 - 10º andar
CEP: 01419-909 - São Paulo (SP)
Obs.: as cotas que contemplam este benefício são Esmeralda, Ouro, Prata e Bronze.
Todo o material para a pasta do congressista deverá ser identificado em local de fácil visualização,
utilizando a Circular nº 2 anexa a este Manual, devidamente preenchida.
É recomendado o envio de 1.400 unidades do folheto, para inserção de todas as pastas montadas. O material
poderá ter, no máximo, o tamanho A4 com até três dobras. Peso máximo de cada caixa: 15kg.

22 DEPÓSITO
Todos os expositores poderão utilizar o depósito destinado a eles, porém a solicitação para retirada de
materiais deverá ser realizada por meio da CAEX.
Este local destina-se somente à guarda de mercadoria dos expositores, não podendo ser utilizado por
empresas terceirizadas.
Cada expositor terá direito de guardar, no máximo, 15 caixas com tamanho máximo de
40cm x 30cm x 40cm.

ANEXOS
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CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE
De 23 a 25 de julho de 2019
CIRCULAR Nº 1
ENVIO DE MATERIAL PARA O ESTANDE
Esta circular deverá ser preenchida e colada na caixa a ser enviada
para a Unimed do Brasil:

MATERIAL A SER UTILIZADO/DISTRIBUÍDO NO ESTANDE
UNIMED DO BRASIL - A/C EVENTOS
Alameda Santos, 1827 - 10º andar - CEP: 01419-909 - São Paulo (SP)
Nome do expositor:
Razão social:
Nome da pessoa responsável:
Nº do estande:
Telefone/celular:
Volume: _________________ de _________________
Cada caixa deverá ter o tamanho máximo de 40 cm x 30cm x 40cm.
O material deverá chegar ao destinatário no período de 5 a 12 de julho de 2019.

CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE GESTÃO EM SAÚDE
De 23 a 25 de julho de 2019
CIRCULAR Nº 2
Esta circular deverá ser preenchida e colada
na caixa a ser enviada para a Unimed do Brasil com o título:
MATERIAL PARA A PASTA DO CONGRESSISTA
UNIMED DO BRASIL - A/C EVENTOS
Alameda Santos, 1827 - 10º andar - CEP: 01419-909 - São Paulo (SP)
Nome do expositor:
Razão social:
Nome da pessoa responsável:
Nº do estande:
Telefone/celular:
Volume: __________________ de ___________________

O material deverá chegar ao destino, IMPRETERIVELMENTE, entre os dias 5 a 12
de julho de 2019, em horário comercial.
O material a ser enviado deverá respeitar as seguintes orientações de acordo
com a quantidade da cota de patrocínio contratada.
• Quantidade máxima a ser enviada: 1.400 unidades
• Tamanho máximo do material: A4 com até três dobras

CADASTRO MONTADORA
Este formulário destina-se somente aos expositores que não utilizarão os
serviços da montadora oficial.
DADOS DO EXPOSITOR:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
RESPONSÁVEL:					
DADOS DA MONTADORA:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Telefone:
RESPONSÁVEL PELA MONTADORA
Nome:
E-mail:

TELEFONE: (

UF:

)

CEP:

Celular:
Telefone:

A montadora deverá enviar até o dia 8/7/2019:
- Projeto para análise contendo:
o Planta baixa
o Elevação
o Estimativa de kVA
- ART ou RRT e os respectivos comprovantes de pagamento
- Cópia da carteirinha do CREA ou CAU
- Termo de responsabilidade assinado
- Relação de funcionários que trabalharão durante o período de montagem/desmontagem, contendo:
o Nome completo
o CPF
o RG
Relação de até dois funcionários por estande que poderão atuar na manutenção do estande no período
de realização, após aprovação e acompanhamento do departamento operacional.
A relação dos funcionários e a documentação do projeto devem ser encaminhadas para o e-mail projeto@bwse.
com.br e posteriormente entregues no CAEX para conferência e confecção de identificação dos prestadores de
serviço.
De acordo com a legislação que rege o Conselho Regional de Engenharia e o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, todos os projetos e/ou montagens de estandes em eventos devem ter um responsável técnico
devidamente registrado e efetivado no CREA ou no CAU onde a obra ou serviço for executado.
Conforme determinação CREA, os engenheiros devem ter o visto ou registro em SP para ser válida a ART.
Para emitir a RRT, os arquitetos devem ter registro do CAU, sendo válido em todo o território nacional.
Para ter validade, a ART ou RRT devem estar devidamente assinadas pelo profissional engenheiro ou arquiteto
e também o contratante, bem como acompanhada do comprovante de recolhimento bancário e cópia do
documento de registro profissional.

SOLICITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ADICIONAL
DADOS DO EXPOSITOR:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
NÚMERO DO ESTANDE:
Responsável Pela Solicitação
Nome:
E-mail:

Celular:
Telefone:

Energia elétrica oferecida de 1 KVA
Quantidade de kVA adicional: __________.

Ítem

Até dia 12/jul
Valor com desconto

Após 12/jul
Valor sem desconto

Energia Elétrica Adicional - 1kva

R$150,00

R$250,00

Este formulário deverá ser enviado para: projeto@bwse.com.br
Cada estande receberá um ponto básico de energia elétrica, que será instalado pela equipe de engenharia
elétrica da ENGEVE.
Cabe ao expositor contratar todo e qualquer trabalho de instalação interna e distribuição em seu estande
utilizando materiais adequados (quadro de entrada com disjuntores, circuitos de lâmpadas, tomadas
etc.). Geralmente este serviço é executado pela equipe de elétrica da montadora oficial para os casos de
expositores com montagem básica e pela equipe de elétrica da montadora extraoficial para os expositores
de área livre.
Toda e qualquer instalação deve seguir um projeto executado por profissional habilitado com ART
obedecendo às diretrizes da NBR 5410.
Recomendamos:
Que a demanda de energia elétrica seja avaliada por um engenheiro para evitar erro no cálculo da
unidade requerida e problemas de falta de energia no seu estande.
Se os equipamentos a serem instalados exigirem a elaboração prévia de um projeto técnico e sua
execução, que seja efetuado pelo engenheiro responsável o recolhimento de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA.
Utilizar estabilizadores de tensão para equipamentos que necessitem de energia estabilizada, pois
a energia que será fornecida é a mesma da rede pública. A instalação de nobreaks é por conta do
usuário/expositor.
Não se deve usar lâmpadas tipo HQI, sendo possível substituí-las por LEDs ou LÂMPADAS HALÓGENAS.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE declaramos que nos responsabilizamos por
todas as obrigações trabalhistas, legais e por todo e qualquer dano que possa ser causado
ao Pavilhão ou a terceiros pelos funcionários de nossa empresa, que estarão trabalhando
na montagem e desmontagem e pelos funcionários que farão a manutenção do estande da
Empresa Expositora abaixo qualificada, no evento CONGRESSO NACIONAL UNIMED DE
GESTÃO EM SAÚDE.
Comprometemo-nos ainda a cumprir rigorosamente todos os prazos estabelecidos no
Manual do Expositor no que se refere à montagem, manutenção e desmontagem do referido
estande. E, entende-se que todo o material de montagem do estande, inclusive os pisos,
madeiras e acessórios de jardim, deverão ser entregues e retirados dentro dos prazos.
Declaramos, também, estar cientes de que toda e qualquer desobediência ao Regulamento
e ao Manual do Evento ou às normas do Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte autoriza o
PROMOTOR a cancelar nosso credenciamento e aplicar as devidas multas.
ATENÇÃO
Este formulário, original, deverá ser entregue no CAEX no primeiro dia de montagem do
evento. Uma cópia deverá ser anexada juntamente ao projeto do estande, conforme instruções
do Manual do Expositor.

Empresa Expositora:
Nome Fantasia: __________________________________________________________________
Responsável: ____________________________________________________________________
Telefone: ______________________________ E-mail: ___________________________________
Metragem: __________________________ Número Estande: ____________________________

Empresa Montadora:
Nome Fantasia: _______________________________________________________
CNPJ: ________________________________ Insc. Estadual: __________________
Responsável: _________________________________________________________
Telefone: ______________________________ E-mail: _______________________
Data: ______/______/2019

____________________________
Assinatura Montadora
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