REGULAMENTO E NORMAS PARA AS MONTADORAS DE ESTANDES

ANEXO CONTRATUAL
59ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE LONDRINA

REALIZAÇÃO
A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina é uma promoção e realização da
Sociedade Rural do Paraná.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES:
SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
Avenida Tiradentes nº. 6.275 - Parque Governador Ney Braga
Fone: (43) 3378-2000 / 3378-2060 Fax: (43) 3378-2020
E-mail: vania@srp.com.br ou mariana@srp.com.br
www.expolondrina.com.br

R E G U L A M E N T O G E R A L P A R A AS M O N T A D O R A S
1. EVENTO
Denomina-se 59ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE LONDRINA, o evento
promovido pela SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ – SRP, nas instalações do Parque
Governador Ney Braga, na cidade de Londrina, estado do Paraná – Brasil, no período de
05 a 14 de abril de 2019.

2. PERÍODOS

2.1

Período de Montagem

A montagem do evento dar-se-á no período de 11 de Março (2ª feira) ao dia 03 de
Abril (4ª feira) de 2.019, observadas as normas específicas como, localização da área,
metragem e condições de limpeza das áreas, juntamente ao Departamento Comercial.
Dos Horários: das 08h às 18h, à exceção do dia 03 DE ABRIL (4ª feira) quando as
atividades de paisagismo, últimos retoques e limpeza da área aqui locada, deverão estar
encerradas às 20h, sem prorrogações, pois no dia 05 DE ABRIL (1º dia do evento) não
será permitido à entrada de veículos (caminhões entre outros).
Após esta data só poderão entrar no período de ABASTECIMENTO.

Parágrafo Primeiro: Ao localizar a área de locação a qual será instalado o estande,
a montadora estará recebendo à mesma em perfeitas condições de limpeza, portanto a
mesma deverá manter em perfeitas condições.
Parágrafo Segundo: Durante o período de montagem dos estandes, será permitido
apenas o acesso de veículos carregados, ao interior do Parque desde que relacionados
com as atividades do Expositor e observando o período das 08h às 18h, sem prorrogações,
carros de passeio ficarão estacionados em área determinada pela administração.
Parágrafo Terceiro: Será de responsabilidade do Expositor o trabalho completo de
montagem, limpeza de cada estande e remoção de entulhos e materiais não utilizados.
Parágrafo Quarto: Toda a montadora deverá encaminhar ao Departamento
Comercial da SRP, o projeto que deverá ser executado no mínimo de 08 dias de
antecedência a data da montagem com todas as suas especificações detalhadas incluindo
a carga elétrica a ser utilizada ou a descrição dos equipamentos a serem utilizados e seus
respectivos consumos.

Parágrafo Sexto: Será cobrada multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato, o Expositor que não cumprir os prazos de montagem de seu estande, que
deverá ser paga a vista.
2.2

Normas de Montagem

Os expositores das áreas externas (descobertas) receberão os respectivos lotes
devidamente demarcados, devendo observar, na implantação das instalações que a
montagem não poderá exceder os limites do lote destinado ao Expositor, devendo cuidar
para que a cobertura e a queda de águas pluviais também não os excedam, bem como
respeitar o recuo de 1(um) metro do meio fio.

ALTURA DOS CAMINHÕES: é terminantemente proibida a entrada de caminhões baús
com altura acima de 5 metros sem prévia autorização e acompanhamento de
funcionários da SRP.
Parágrafo Primeiro: É vedado ao Expositor fazer qualquer tipo de amarração das
suas instalações àquelas existentes no Parque Governador Ney Braga, que internas
(cobertas), que externas (descobertas), quer sejam teto, vigas, pilares, cabos, fiação,
paredes ou outros;
Parágrafo Segundo: É vedado ao Expositor fazer qualquer pintura ou alteração nas
instalações pertencentes à Sociedade Rural do Paraná, ainda que justificadas para
adaptação ao interesse daqueles, sem o prévio e expresso consentimento desta;
Parágrafo Terceiro: Somente serão admitidos jardins, plantações ou outras
espécies de vegetação ornamentais quando contidas em vasos, cestos ou outros
recipientes removíveis, sendo vedada à utilização de terra solta, areia, pedras
equivalentes para a execução de jardins;

Parágrafo Quarto: Não serão admitidas quaisquer construções em alvenaria, por
menores que sejam a não ser mediante prévia e expresso consentimento da SRP, com a
responsabilidade assumida pelo interessado, quando consentida à obra, pela demolição e
retirada do material e entulhos.

Parágrafo Quinto: Solicitar ao Fiscal do Departamento Comercial, orientação para
que não ocorram casos de perfurações na rede hidráulica.
Parágrafo Sexto: A Sociedade Rural do Paraná não se responsabilizará em
nenhuma hipótese, por qualquer dano, prejuízo ou acidente que venha ocorrer durante a
montagem dos estandes.
2.3

Período de Desmontagem

Os serviços de desmontagem de estandes e desmobilização geral da feira dar-se-á
no período de 15 (2ª feira) a 21 (domingo) de Abril de 2.019 , não podendo em hipótese
alguma acontecer à desmontagem antes do término do evento, sujeito a cobrança de
multa, no valor total da locação.
Do Horário: das 08h às 18h.
Salientamos ainda, que com referência a mercadorias e pertences deixados no
local locado, não serão de responsabilidade da Sociedade Rural do Paraná, a partir do dia
16 de Abril de 2.019 (2ª feira), que não se obriga a guardá-los. Passado o período
mencionado, fica desde logo autorizada a Sociedade Rural do Paraná a promover a
respectiva doação para entidades assistenciais.

ATENÇÃO:
Não será permitida a saída de nenhum material sem a apresentação nas portarias
do Parque de Exposições da LIBERAÇÃO DE SAÍDA, por parte do Departamento
Comercial, devidamente assinado e carimbado.

Parágrafo Primeiro: Durante o primeiro dia de desmontagem só será permitido o ingresso,
no recinto do Parque, de veículos de transporte com capacidade de até 1.000 quilos de
carga; o ingresso de veículos pesados só será permitido a partir do 2º dia de
desmontagem.

Parágrafo Segundo: Caberá ao Expositor, após a desmontagem das respectivas
instalações, procederem à retirada e transporte de todos os materiais e entulhos
utilizados, e bem assim dos equipamentos e outros pertences envolvidos na atividade.

Parágrafo Terceiro: Após o encerramento do período de desmontagem de 15 a
22 de Abril de 2.019, ficará a SRP autorizada a promover o desmanche dos estandes
remanescentes e bem como a remoção de material e entulho, caso em que o Expositor
arcará com os respectivos custos, mediante a emissão de fatura, com vencimento à vista;
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da locação prevista em contrato.
AS EMPRESAS MONTADORAS DEVERÃO RESPEITAR OS HORÁRIOS ESTIPULADOS
PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, SENDO QUE APÓS ESTE HORÁRIO NÃO SERÁ
PERMITIDA A CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE, LEMBRANDO QUE NÃO É
OBRIGAÇÃO DA SRP CEDER ESPAÇO PARA A MONTADORA, PARA MONTAGEM DE
DEPÓSITO.
3. CADASTRAMENTO / CREDENCIAMENTO
Para as empresas montadoras de estandes executarem serviços ou montagens na 59ª
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE LONDRINA, obrigatoriamente deverão
fazer o seu cadastramento. O Termo de Cadastramento que deverá ser preenchido e
entregue ao Departamento Comercial está disponível em nosso site.

4. PARA PODER INICIAR AS MONTAGENS
Antes de iniciar as atividades de montagens é obrigatório:





Apresentar a relação de empresas expositoras para as quais serão
efetuadas as montagens;
Apresentar a relação com nome completo e RG de todos os funcionários
que estarão nas dependências do parque e sua função;
Apresentar cópia do projeto com metragem (m² de área a ser
construída), juntamente com memorial descritivo, especificando qual a
área fechada com estande e a área somente coberta;
Apresentar relatório de utilização de Energia Elétrica, com as cargas
elétricas a serem instaladas;




Apresentar a ART emitida por engenheiro do Paraná.
Comprovante de pagamento da Taxa de Limpeza, só será permitido o
início da montagem pelo Departamento Comercial, após a confirmação
do pagamento da taxa de limpeza, através da apresentação da cópia do
“COMPROVANTE DE DEPÓSITO”.



Não é obrigação da Sociedade Rural do Paraná, a ceder gratuitamente
credenciamento à montadora para o período do evento que será de 05 a
14 de abril/2018, caberá ao Contratante de sua empresa o fornecimento.
A SRP estará comercializando ao valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
cada credencial.
5. ACESSO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Durante o período de montagem será permitido o acesso de veículos para carga e
descarga de materiais e equipamentos. Após a descarga os veículos devem se dirigir ao
estacionamento. Da mesma forma, não poderão ficar circulando no Parque.

5.1 ENTREGA E TRANSPORTE DE MERCADORIAS
A SRP não se responsabiliza pelo recebimento e acondicionamento de mercadorias
de qualquer tipo, e para qualquer expositor.

6. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA
As montadoras terão um custo de limpeza para o período de montagem e
desmontagem.
O custo do metro quadrado de montagem de estande é de R$ 6,00 (seis reais) e o
custo do metro quadrado de área coberta é de R$ 3,00 (três reais).
Após a apresentação de cada projeto de montagem o Depto. Comercial irá
encaminhar o valor a ser cobrado, e os Dados Bancários para Depósito. Nenhum estande
será autorizado a montagem, sem a apresentação do COMPROVANTE DE DEPÓSITO, na
conta da Sociedade Rural do Paraná.
INFORMAMOS AINDA QUE A SRP, NÃO ACEITARÁ O PAGAMENTO DA TAXA DE LIMPEZA
e CONSERVAÇÃO DO CLIENTE/EXPOSITOR,PARA O QUAL A MONTADORA AQUI
CREDENCIADA ESTARÁ EFETUANDO O SERVIÇO.
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


SOMENTE A EMPRESA CONTRATADA PELA SRP TERÁ
ACESSO À REDE ELÉTRICA DO EVENTO


Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica dar-se-á através de um ponto único a ser
colocado à disposição do Expositor, a quem caberá os serviços de distribuição em sua
área, sempre através de técnico indicado ou aprovado pela Sociedade Rural do Paraná. O
fornecimento de energia obedecerá à freqüência de 60/100 amperes nas tensões 110/220
v, monofásica ou trifásica.
Caberá a MONTADORA prover a entrada de sua rede, com cabo isolado disjuntor
adequado, e complementar a instalação de distribuição do seu estande, obedecendo às
normas da ABNT e da COPEL, a partir do ponto fornecido pela SRP, bem como no período
de MONTAGEM de 1104 à 04/04/2019 , o DESLIGAMENTO DAS LUZES E ARESCONDICONADOS, após o encerramento do trabalho diário, ficando a cargo SOCIEDADE
RURAL DO PARANÁ, a aplicar multa correspondente a R$ 1.000,00 (por dia), a
montadora responsável.

A segurança das instalações elétricas interna do estande, inclusive aterramentos, é
de inteira responsabilidade do EXPOSITOR.
Recomendamos que a ligação de equipamentos eletrônicos (computadores,
impressoras, som) deve ser feitos em circuitos individuais e que possuam um estabilizador
de voltagem.
Todos os cabos ou fios deverão ser cobertos ou tubulados para segurança do
público. Não serão permitidos fios e cabos jogados no chão.
Banners ou Bandeirolas, deverão obedecer a distância de 30 cm abaixo da alta
tensão e a montagem do estande deverá obedecer 4 mts de distância da mesma.
CABERÁ AO EXPOSITOR DESLIGAR CIRCUITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEU ESTANDE,
APÓS O ENCERRAMENTO DIÁRIO DO EVENTO.
P A R E D E S D I V I S Ó R I A S - ATENÇÃO
É obrigatória a construção de paredes divisórias nos Pavilhões e Áreas Externas, em todo
perímetro limítrofe com outros estandes. A altura é de 2,50m no
PAVILHÃO INTERNACIONAL e de 2,50 no PAVILHÃO NACIONAL “SMART AGRO” a contar
do piso.

Referente as ÁREAS EXTERNAS, é obrigatório o RESPEITO A TABELA ABAIXO , para não
haver invasão de ESTRUTURAS, PAINÉIS, e afins com as LOGOMARCAS de expositores
vizinhos, exigimos que o acabamento entre uma área e outra deverá ser na cor BRANCA.
ALTURA MÁXIMA
2,25 M
2,50 M
2,80 M
3,20 M
3,70 M
4,50 M
Obs.: A altura máxima não poderá ultrapassar 4,50 m.

RECUO MÍNIMO
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

Parágrafo Primeiro: É vedado ao Expositor fazer qualquer tipo de amarração das
suas instalações àquelas existentes no Parque de Exposições Governador Ney Braga, que
internas (cobertas), que externas (descobertas), quer sejam teto, vigas, pilares, cabos,
fiação, paredes ou outros;
Parágrafo Segundo: É vedado ao Expositor fazer qualquer pintura ou alteração nas
instalações pertencentes à Sociedade Rural do Paraná, ainda que justificadas para
adaptação ao interesse daqueles, sem o prévio e expresso consentimento desta;
Parágrafo Terceiro: Somente serão admitidos jardins, plantações ou outras
espécies de vegetação ornamentais quando contidas em vasos, cestos ou outros
recipientes removíveis, sendo vedada à utilização de terra solta, areia, pedras
equivalentes para a execução de jardins;
Parágrafo Quarto: Não serão admitidas quaisquer construções em alvenaria, por
menores que sejam a não ser mediante prévia e expresso consentimento da SRP, com a
responsabilidade assumida pelo interessado, quando consentida a obra, pela demolição e
retirada do material e entulhos.
Parágrafo Quinto: Na montagem básica dos Pavilhões, serão entregues com a
TESTEIRA PADRÃO (modelo a disposição), caso o Expositor tenha interesse na mudança,
essa despesa é por conta do mesmo.

8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS


Hidráulica

O fornecimento de água será feito de acordo com as disponibilidades da rede
existente no Parque Ney Braga, sendo que os atendimentos especiais ao Expositor
somente serão feitos mediante solicitação junto ao Departamento Comercial, arcando o
locatário/ montadora com os custos necessários.



Limpeza

Os serviços de limpeza de cada estande deverão ser atendidos pelo próprio
Expositor. Recomenda-se que tal serviço seja confiado às empresas especializadas nos
setores, as quais deverão estar devidamente cadastradas. A Sociedade Rural do Paraná
somente se responsabilizará pela limpeza de vias públicas e ao recolhimento do Lixo
devidamente separado (reciclado e orgânicos) que deverão ser deixados em frente aos
seus espaços aqui locados, para destino final.


Segurança

No que se diz respeito à contratação de empresas de segurança para o estande,
alertamos que a mesma deverá ser habilitada legalmente para esta função conforme
definição da Polícia Federal, portando a empresa contratada deverá apresentar 03 (três)
documentos básicos expedidos pela própria Polícia Federal conforme abaixo descrito:




Autorização para Funcionamento
Certificado de Segurança (válido por um ano)
Revisão de autorização para Funcionamento (válido por um ano)

É expressamente vedado o porte de armas para a segurança aqui especificada.

9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
O Expositor será o único responsável pela regularidade de suas atividades quanto
aos aspectos fiscais e trabalhistas e pelos encargos que delas decorrerem por ocasião do
evento.
Parágrafo Primeiro: Todas as providências de caráter fiscal, especialmente no
tocante ao transporte de mercadorias e equipamentos desde a origem do Expositor e
bem assim os eventuais retornos, serão de exclusiva responsabilidade do Expositor.
Parágrafo Segundo: Obrigações da natureza trabalhista, cumprimento da legislação
obreira, contratações de seguros para trabalhadores, indenizações de quaisquer espécies
a eles devidas, inclusive por acidentes de trabalho, caberão unicamente ao Expositor.

10. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
É de inteira responsabilidade da empresa montadora, o fornecimento, orientação
e controle do uso de equipamentos de proteção individual, para seus funcionários e
contratado, para todos os serviços que a Lei determina conforme regulamentação
aprovada pela portaria nº. 3214 de 08 de Junho de 1.978 do Ministério do Trabalho e do
Emprego. Esta portaria pode ser consultada na internet: www.mte.gov.br.
Caso seja constatado o não fornecimento ou não utilização dos equipamentos
necessários e os cuidados preventivos em relação a segurança, a empresa poderá ser
notificada, salientamos ainda que SRP contrata um TÉCNICO DE SEGURANÇA, para
fiscalização das montadoras.

11. EXTINTORES E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
É de responsabilidade de cada montadora que fará aqui a sua prestação de serviço, inserir
no estande a ser montado EXTINTORES e RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

12. COMUNICAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA

Comunicação e correspondências relacionadas com o evento deverão ser
encaminhadas ao seguinte endereço, sede da SRP:
SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
Avenida Tiradentes nº. 6.275 – Parque Governador Ney Braga
A/C – Departamento Comercial / Eventos
Fone: (43) 3378-2000
CEP: 86072-000
Londrina – Paraná – Brasil
E-mails: vania@srp.com.br / mariana@srp.com.br
www.expolondrina.com.br

