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APRESENTAÇÃO
O Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica - CIGRÉ- BRASIL sente-se honrado em contar com sua valiosa
presença na Exposição Técnica Paralela ao XIII Seminário Técnico de Proteção
e Controle - STPC, que será realizado no período de 23 a 27 de outubro de
2016, no Centro de Convenções do Hotel Mercure, localizado na SHN Quadra
5, bloco G, Brasília-DF.
Com o objetivo de garantir o sucesso do evento, enviamos algumas informações
importantes com o intuito de orientar e facilitar a sua participação.
Tais informações estão contidas neste Manual do EXPOSITOR, que se constitui
em peça de fundamental importância e, portanto, é de interesse de todas as
pessoas responsáveis pela montagem e decoração do estande. Este manual
contém as informações técnicas e administrativas, com datas e horários a
serem cumpridos além dos formulários a serem preenchidos.
Solicitamos sua atenção para as datas limites de devolução dos formulários
que aqui se encontram, uma vez que necessitamos de um prazo mínimo para
que possamos tomar as devidas providências no sentido de atender a todos
os pedidos.
Desta forma, temos a certeza de que sua presença enriquecerá a Exposição
Técnica Paralela ao XIII STPC e assim obteremos resultados positivos para
realizarmos um evento de grande sucesso.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Cordialmente,
COMISSÃO ORGANIZADORA

INFORMAÇÕES GERAIS
XIII STPC
http://stpc.eletrobraseletronorte.com
23 a 27 de outubro de 2016
Local do evento
Mercure Brasília Eixo Monumental
Endereço: SHN Quadra 05, bloco G, Brasília-DF, CEP: 70.710-300
Telefone: (61) 3424-2435
E-mail: h3632-sb@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0061-68
Inscrição Estadual: CF/DF 07.422.772/003-69
Promoção e secretaria Geral
Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica - CIGRÉ- BRASIL
CNPJ/MF: 30.033.823/0001-84
Endereço: Praia do Flamengo, 66 - Bloco B, Salas 408/411, Rio de
Janeiro-RJ, CEP: 22.210-903
Telefone: (21) 2556-5929
Site: www.cigre.org.br
Contato: Natasha de Decco
E-mail: eventos@cigre.org.br
Coordenação
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
Endereço: SCN Quadra 06 Conj. A, blocos B e C, Entrada Norte 2,
Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70.716-901
Telefone: (61)3429-5151
Site: www.eletronorte.gov.br
CNPJ: 00.357.038/0001-16

Contato: Carlos Alberto De Miranda Aviz e Carla Gomes Oliveira
Andrade
E-mails: carlos.aviz@eletronorte.gov.br e carla.gomes@eletronorte.gov.br
Montadora oficial
MaisStand
www.maisstand.com.br
Contato: Kelly Poliane - kelly@maisstand.com.br
Telefone: (61) 32024264, (61) 996032887 ou (61) 98173334

Locação de equipamentos
Tradu-Som – Locação de Equipamentos
CNPJ: 01.659.077/0001-30
Endereço: Centro Comercial - Bloco D 20, SRES - Área Especial Cruzeiro Velho, Brasília-DF, CEP: 70.640-543
Telefone: (61) 3233-9266

CRONOGRAMA
Montagem dos estandes: 21/10 (sexta-feira) – 08h às 18h
Decoração de estandes:
23/10 (domingo) - 12h às 18h - acesso dos EXPOSITORES para a
decoração e finalização dos estandes.
Início do evento:
23/10/2016 – 16h às 18h30 – Credenciamento e recebimento do
material de participante.
19 às 20h - Sala Jequitibá - Abertura do Evento.

20 às 22h - Abertura da Feira e Coquetel nas Salas Buriti, Tamboril, Ipê
e Araçá.
Data e horário de realização das palestras:
24/10/2016 a 26/10/2016 – 8h30 às 17h30
27/10/2016 – 08h às 12h30
Retirada de materiais/desmontagem (expositores):
27/10/2016 – 12h às 18h - deve ser realizada imediatamente após o
término do evento

OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
1. Manter em funcionamento todos os serviços básicos, durante o
período de realização do evento, tais como: fornecimento de energia
elétrica, banheiros, segurança, limpeza e serviços de controle, em
conformidade com as normas deste Manual.
2. Orientar e prestar assistência permanente aos EXPOSITORES e
visitantes.
3. Disponibilizar ao EXPOSITOR o estande conforme especificado no
contrato de patrocínio.
4. Divulgar o evento.
5. Confeccionar e distribuir credenciais e convites para acesso à Feira.
6. Providenciar a liberação do evento junto aos órgãos públicos
competentes, seguindo a legislação pertinente.
7. Resolver situações não contempladas neste Manual.

OBRIGAÇÕES DOS EXPOSITORES:
1. Participar da Feira durante todo o período de realização, mantendo
seu estande em perfeitas condições de funcionamento, desde a
sua inauguração até o seu encerramento, ficando terminantemente
proibido o seu fechamento parcial ou total, antes dos horários
previstos.
2. Credenciar profissionais qualificados para atendimento dos
visitantes.
3. Respeitar todos os dispositivos legais e regulamentares emanados
do Poder Público, do Centro de Convenções e da ORGANIZAÇÃO do
Evento com relação à sua participação.
4. Solicitar os serviços adicionais para funcionamento do estande,
utilizando os formulários específicos que compõem este manual, que
deverão ser enviados nos prazos estabelecidos em cada formulário
para os endereços eletrônicos: eventos@cigre.org.br e/ou noticia@
cigre.org.br
5. Credenciar a MONTADORA CONTRATADA junto à ORGANIZAÇÃO
e apresentar o Termo de Responsabilidade.
6. Montar e decorar o estande dentro do prazo estipulado por este
manual.
7. Informar à ORGANIZAÇÃO sobre eventuais alterações na empresa
contratada.

OBRIGAÇÕES DA MONTADORA CONTRATADA
1. Fornecer toda a mão de obra necessária e devidamente qualificada
a execução dos serviços, cumprindo rigorosamente as exigências
da legislação tributárias, fiscais, trabalhistas, previdenciários, de
seguros, higiene e segurança do trabalho, social, assumindo todas as
obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente
pelos ônus resultantes das infrações cometidas.
2. Cumprir os horários e cronogramas estipulados.
3. Fornecer aos seus funcionários os EPIs - Equipamento de Proteção
Individual adequados aos riscos do ambiente e tipo de trabalho,
durante a montagem e desmontagem.
4. Preencher os formulários específicos pertinentes a sua atividade,
constantes deste manual, que deverão ser enviados nos prazos
estabelecidos em cada formulário, para os endereços eletrônicos:
eventos@cigre.org.br e noticia@cigre.org.br

ESTANDES
A montagem dos 18 estandes básicos inclui:
Piso:
Formato: 2,50 x 2,00 m de largura
Em carpete na cor azul aplicado diretamente ao piso existente com fita
dupla face.

Painel de fundo:
Formato: 2,50 x 2,70 m de altura
Em estrutura de sodem com acabamento e banner personalizado
(arte a ser encaminhada pelo cliente em alta resolução na medida
2,50 x 2,70 m de altura com sangria de 0,05 cm de cada lado, em
formato JPG ou PDF – ENVIAR A ARTE ATÉ O DIA 23/09 PARA: kelly@
maisstand.com.br e carla.gomes@eletronorte.gov.br
Balcão: 01 peça
Perfil: 1,00 x 0,50 x 1,00 m de altura
Em madeira MDF na cor branca com tampo de vidro, prateleira interna
de apoio, portas e tranca.
Aplicação de logomarca na medida 0,97 x 0,80 m de altura (arte a ser
encaminhada pelo cliente em alta resolução).
Mobiliário de apoio para cada estande:
04 (quatro) banquetas
01 (uma) mesa Bistrô com tampo de vidro
01 (uma) lixeira
Iluminação com braço cromado e lâmpada de LED:
01 ponto de tomada

LAYOUT DO ESTANDE BÁSICO

A Montadora oficial, Mais Stand, estará à disposição dos EXPOSITORES que
queiram realizar montagem de estandes especiais, locação de mobiliário ou
qualquer alteração no layout do stand.
O EXPOSITOR não poderá ceder, emprestar, sublocar, doar nem transferir o
seu estande ou parte dele, a não ser por motivo justificado e com expressa
autorização prévia da Comissão Organizadora.
NENHUMA MONTADORA CONTRATADA poderá utilizar a montagem básica
ou desmontar elementos da mesma para complemento e/ou criação de seu
projeto.
Obs.: Os EXPOSITORES que dispensarem a montagem básica deverão informar
a COMISSÃO ORGANIZADORA e a montadora oficial até dia 12/09/2016 por
e-mail. Se o EXPOSITOR contratar outra montadora, deverá enviar até esta
mesma data: projeto, planta baixa cotada para aprovação da montadora.

INFRAESTRUTURA
Não é obrigatória a construção de paredes divisórias em todo o
perímetro limítrofe com outros estandes. Vale ressaltar que o pé direito
da área de exposição é de 2,7m e qualquer dano causado a estrutura
será cobrado.
O trabalho de decoração deve ser feito no interior do estande e o
material ou entulho não deve ser colocado nos corredores.
A retirada e colocação de painel ou qualquer outro elemento da
montagem básica só poderá ser feita por pessoal especializado
MONTADORA OFICIAL visto que qualquer material faltoso ou
danificado será cobrado do EXPOSITOR.
Sob nenhum pretexto o EXPOSITOR poderá decorar os painéis
divisórios com pintura ou neles colocar pregos, cola ou outro material
que os danifique.
Para cada equipamento elétrico deverá ser solicitada 1 (uma) tomada
independente. Por motivo de segurança, não é permitida a utilização
de conexões múltiplas de qualquer natureza.
É obrigatório o uso de rampa para facilitar o acesso de portadores de
necessidades especiais em estandes com piso elevado.
As ferramentas utilizadas na montagem são de responsabilidade de
cada MONTADORA CONTRATADA.
PROJEÇÃO VERTICAL
A altura máxima permitida para montagem de estandes é de 2,60 m.
A altura máxima permitida sem recuo é de 2,60 m, podendo, até esta
altura, ser usada toda a área contratada.
Os estandes que utilizarem piso elevado, próximo de áreas onde
possa haver qualquer tipo de circulação, este piso não poderá
ultrapassar de 10cm de altura.

PROJEÇÃO HORIZONTAL
A montagem e/ou posicionamento de quaisquer elementos tais
como vitrines, produtos promocionais, banners, displays, balcões
de demonstração/degustação, passarelas de desfiles e etc., não
poderão estar posicionados sobre estandes vizinhos ou sobre vias de
circulação.
Estes elementos devem ser montados obrigatoriamente dentro dos
limites de área do estande.
CONSTRUÇÕES COM MATERIAL ESPECIAL
ALVENARIA
São vetadas quaisquer construções (pisos, paredes, etc.) em alvenaria
ou similares.
MADEIRA
É permitida a construção de paredes de madeira, devendo as mesmas
estar pré montadas e lixadas. Pintura só será permitida para a
realização de retoques finais.
Após o término dos serviços a MONTADORA CONTRATADA deverá
entregar o local limpo, conforme recebido.
VIDRO
A altura máxima para paredes montadas com painéis de vidro simples
é de 3,00m, onde os vidros devem ser de no mínimo 6,00mm no
sistema spider ou baguete e estas deverão conter sinalização de
alerta.
Acima desta altura, somente serão permitidas paredes montadas com
painéis de vidro que contenham aplicação de película de segurança
tipo “Insulfilm” ou paredes montadas com painéis de policarbonato,
vidro laminado ou acrílico.

FERRO, MODULAR DE ALUMÍNIO OU SIMILAR
Não será permitida a fabricação de estruturas de ferro dentro do
espaço da Exposição, devendo as mesmas serem preparadas nas
oficinas das Montadoras e chegar a Feira pré-montadas, acabadas e
pintadas.
Todos os elementos estruturais das montagens modulares deverão
oferecer plena segurança de sustentação ao conjunto construtivo.
É vetado o uso de pinos ou demais peças de madeira para junção ou
travamento de travessas de alumínio ou similar ou de quaisquer outros
tipos de elementos de montagem.
JARDINS E ACABAMENTOS
A montagem de jardins e colocação de plantas ornamentais será
permitida se os mesmos estiverem dispostos em vasos ou recipientes
apropriados.
Não será permitida a utilização de areia ou terra diretamente no piso,
para montagem de jardins.
Todo e qualquer componente de montagem executado nos estandes,
que ofereça visibilidade, tanto pelos vizinhos quanto pelas vias
principais e/ou transversais, deverá apresentar a mesma qualidade de
acabamento que a parte frontal do mesmo.
Toda a fiação deverá estar devidamente instalada, acabada, isolada e
embutida.
VIAS DE CIRCULAÇÃO
As vias de circulação da exposição não poderão ser obstruídas com a
colocação de materiais (montagem/decoração), pois podem atrapalhar
a circulação de carrinhos, a passagem rápida de equipamentos de
emergência e brigada de incêndio.
Só será permitida a colocação de algum material na área de
circulação, quando se tratar de um curto período de tempo e desde
que se mantenha um espaço livre em toda a sua extensão de, no
mínimo, 1,00m de largura.

CONDIÇÕES GERAIS DO EVENTO
EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS
O EXPOSITOR será responsável por todos os produtos e
equipamentos expostos.
Sempre que a demonstração de qualquer produto ou equipamento,
mercadorias, estruturas e elementos do estande apresentarem riscos
às pessoas ou que perturbem a operação dos estandes vizinhos, sua
demonstração será suspensa pela ORGANIZAÇÃO do evento.
DIVULGAÇÃO
É proibida a distribuição de folhetos ou brindes fora dos limites dos
estandes.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de fazer cessar a distribuição,
mesmo no interior do estande, sempre que a mesma promova
distúrbio ou aglomeração.
Não será permitida a exposição ou publicidade de produtos e/ou
empresas que não estejam participando oficialmente do evento.
Por se tratar de um evento de natureza técnica, não será permitida a
apresentação de espetáculos artísticos e shows musicais, bem como
a utilização de sonorização ambiente dentro da área do estande, salvo
com a aprovação prévia da ORGANIZAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS
Havendo algum impedimento de ordem técnica, a ORGANIZAÇÃO
poderá, a bem geral, redistribuir a posição das áreas locadas ou
setores, respeitando-se as dimensões e características estabelecidas
no Contrato de Patrocínio.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de modificar as áreas da
exposição, se necessário, desde que não interfira na(s) área(s) já
adquirida(s) pelo EXPOSITOR.

MOBILIÁRIO PARA STANDS
As demandas de mobiliário deverão ser solicitadas junto à montadora
oficial do evento ou contratada, não é de responsabilidade do Hotel.
A retirada de todo material deverá ser realizada imediatamente após o
término do evento.
FLORES E PLANTAS
Flores e plantas ornamentais serão permitidas quando contidas em
vasos, cestos ou outros recipientes, desde que não seja utilizada terra
solta ou areia e pedras para execução de jardins no local.
SERVIÇOS DE ALIMENTOS & BEBIDAS
Não é permitida a entrada de itens de alimentos e bebidas
terceirizados. Favor consultar diretamente o Setor de Eventos do
Mercure Brasília Eixo Monumental sobre as opções de alimentos e
bebidas para os stands.
O coffee break para os expositores estará disponível meia hora antes
do horário oficial.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
O EXPOSITOR poderá contratar a empresa oficial de locação de
equipamentos ou outra de sua preferência. Neste caso, deve informar
à SECRETARIA GERAL do evento os dados da empresa contratada.
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇO PELO EXPOSITOR
Na contratação de serviço de terceiros, alerta-se para a conveniência
de solicitar as comprovações de existência legal (Contrato Social,
Alvarás, etc.) e demais encargos sociais, previdenciários e securitários.
Os EXPOSITORES são inteiramente responsáveis pelos atos

praticados pelos prestadores de serviço por eles contratados,
compreendendo período de montagem, evento e desmontagem,
bem como alimentação, transporte e quaisquer outras despesas
relacionadas ao serviço contratado.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR
A Central de Atendimento ao Expositor funcionará na secretaria do
evento para credenciamento e atendimento aos EXPOSITORES,
MONTADORAS e demais serviços contratados.
Horário de funcionamento: de 23/10/2016 a 27/10/2016, das
8h às 18h.
SOLICITAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET
RAMAIS TELEFÔNICOS
O EXPOSITOR que necessitar de instalação de ramal telefônico em
seu stand deverá informar com antecedência de 07 dias úteis ao Setor
de Eventos do Mercure Brasília Eixo Monumental (h3632-sb@accor.
com.br), informando as datas de ativação e desativação.
A liberação do ramal deverá ser solicitada com antecedência mínima
de 02 dias úteis.
O pagamento deverá ser garantido com cartão de crédito.
LINHA TELEFÔNICA DIRETA
Carta de solicitação de linha telefônica direta com especificação do
evento, local e período de utilização deverá ser enviada ao hotel com
até 7 dias úteis de antecedência. Valor por aparelho R$ 6,00 + 15%
por ramal e por dia.
O EXPOSITOR deverá avisar com antecedência mínima de 07 dias
úteis sobre a necessidade de internet para cabeamento físico ou velox
e o pagamento deverá ser antecipado.

Para wireless, o ponto poderá ser solicitado na hora do evento com
pagamento no ato do pedido.
Lembramos que o pagamento das despesas provindas de ramal
telefônico e/ou internet em stands serão de responsabilidade do
EXPOSITOR.
LIMPEZA DA ÁREA DO EVENTO
A ORGANIZAÇÃO manterá equipe de limpeza durante a realização
da exposição somente nos corredores e nas áreas de circulação do
evento, cabendo ao EXPOSITOR providenciar a contratação desse
serviço para seu estande.
SEGURANÇA
Ao EXPOSITOR cabe toda responsabilidade pela segurança do
material disponível em seu estande durante o horário em que a
exposição esteja aberta. A ORGANIZAÇÃO providenciará segurança
para o horário em que a exposição estiver fechada.
A ORGANIZAÇÃO não será responsável pela segurança dos produtos
ou equipamentos que estejam no interior dos estandes durante a
realização do evento.
Recomenda que cada EXPOSITOR faça seguro de suas mercadorias,
materiais e equipamentos utilizados para decoração e exposição. Que
deverão ser suficientes para cobrir prejuízos com montagem especial,
móveis, produtos, equipamentos e pessoas contratadas.
Recomenda-se que o EXPOSITOR mantenha, permanentemente,
junto ao estande, durante o horário de funcionamento da exposição,
no mínimo uma pessoa credenciada para atender aos visitantes e
garantir a segurança interna do estande.
Cabe ao EXPOSITOR, total responsabilidade pelos prejuízos pessoais
ou materiais causados pelo seu pessoal ou material a terceiros, no
recinto da exposição técnica.

INFORMAÇÃO ELÉTRICA
A voltagem na área de eventos é de 210 Volts.
A caixa de comando deverá ficar posicionada em local de fácil acesso,
para utilização dos técnicos, mesmo fora do horário de funcionamento
do evento.
Fica a cargo da MONTADORA OFICIAL Mais Stand a distribuição
das instalações elétricas no estande de montagem básica (fiação,
lâmpadas, tomadas, etc.).
O EXPOSITOR que optar por montagem especial deve desligar a
chave geral do seu estande ao final de cada jornada.
A energia geral da área de exposição será desligada 30 minutos após
o horário de encerramento diário do evento.
A existência de aparelhos que necessitem de fornecimento contínuo
de energia deverá ser informada à SECRETARIA GERAL.
Qualquer prejuízo decorrente de sobrecarga, por falta de informação à
SECRETARIA GERAL, será cobrado do EXPOSITOR infrator.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Não haverá sistema de água e deságue disponibilizado pelo Mercure
Eixo Monumental nos estandes.
UTILIZAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO
Os toaletes das áreas de convenções estão à disposição dos senhores
hóspedes, clientes do hotel e participantes do evento e não devem ser
utilizados para a limpeza de panos de chão, pincéis, ferramentas, troca
de roupa, entre outros, sendo terminantemente proibido o uso para
estes fins.
ESTACIONAMENTO

O hotel não possui o serviço de manobristas e nem vagas disponíveis,
porém nas imediações existem estacionamentos públicos.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM
Todos os assuntos referentes à montagem de estandes deverão ser
tratados diretamente com a MONTADORA OFICIAL.
As informações, normas e regulamentos listados a seguir incluem
as do Hotel Mercure Eixo Monumental e foram elaborados para
a proteção e segurança durante os trabalhos de montagem,
desmontagem e o período do evento, oferecendo condições
igualitárias para todos os EXPOSITORES. Estas normas e devem
ser seguidas por todos os EXPOSITORES e por seus funcionários e
contratados:
1. Antes de iniciar a montagem, a MONTADORA CONTRATADA
ou o EXPOSITOR deverá confirmar a localização da sua área
junto à MONTADORA OFICIAL.
2. É vedado o transporte de carga nos elevadores principais do
Hotel Mercure Eixo Monumental.
3. O espaço da exposição é climatizado, não necessitando
EXPOSITOR a instalação de ar condicionado dentro do estande.
4. É permitida a utilização de carrinhos para transporte de
materiais e produtos, desde que suas rodas estejam protegidas
com borracha e/ou pneumáticos e limpas para não danificar o
piso ao hotel.
5. Racionalize o uso de máquinas elétricas (serras, furadeiras,
entre outros equipamentos) que provoquem sujeira, ruídos,
interferências ou vibrações. Essas máquinas podem incomodar
hóspedes e demais eventos no hotel.
6. Traga seu cenário, display, estande, e outros equipamentos
utilizados no evento já pré-acabados.

7. É necessária a colocação de forração ou carpete de proteção
para qualquer material que possa causar dano ao piso.
8. O piso do hotel não poderá em hipótese alguma, ser
demarcado, pintado, furado ou escavado. É proibida a colocação
de qualquer material ou equipamento nas ruas de circulação do
EVENTO, ou seja, fora do perímetro do stand. É proibido ainda,
apoiar, amarrar ou pendurar qualquer componente do stand ou
de produtos expostos ao teto e paredes do hotel.
9. Em caso de montagens especiais, stands ou qualquer outra
estrutura sob os carpetes e pisos deverão receber forração/
proteção, a fim de evitar depreciar, marcar, rasgar ou causar
algum dano aos mesmos.
10. Não será permitido o uso de fita dupla face nas paredes,
divisórias, colunas, piso, teto, bem como em qualquer instalação
física do hotel.
11. É terminantemente proibido fixar, colar, furar, pendurar ou
pregar qualquer material nas paredes, divisórias, teto, colunas
dos nossos salões, foyer ou áreas próximas, bem como é
proibida qualquer alteração nas instalações e dependências do
hotel.
12. Qualquer fiação que for utilizada na montagem do evento e/
ou que for passar pelos salões deve ser passada fita adequada
ou canaleta, visando a segurança dos convidados e funcionários
e a não depreciação do carpete, pisos, teto, paredes e outros.
13. A disposição de banner ou material de comunicação visual
deverá ser colocada em porta-banners ou em estrutura préaprovada pelo Departamento de Eventos.
14. Não é permitido deixar material espalhado pelas áreas de
circulação (social ou de serviço).
15. Não caberá ao hotel, em hipótese alguma, a posse e guarda
dos bens e equipamentos a serem utilizados no evento ou de
propriedade dos prestadores de serviços, os quais serão de
responsabilidade única e exclusiva do cliente e/ou da empresa

responsável pela montagem e desmontagem do evento.
16. O hotel não assumirá qualquer responsabilidade por perda,
dano ou roubo de qualquer tipo de equipamento e material
deixado sob sua posse em armazenamento, estando os mesmos
sob conta e risco exclusivo do cliente.
17. O cliente deverá retirar todos os seus bens ao término do
Evento e antes da devolução do espaço, exceto se previamente
autorizado pela Gerência de Eventos que informará uma data
limite para retirada do material.
18. Após 7 (sete) dias corridos a partir da data do evento, os
objetos deixados serão considerados abandonados e caberá ao
hotel desfazer-se dos mesmos.
19. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO o uso de material
inflamável, incluindo fogos de artifício bem como a utilização de
quaisquer produtos de pirotecnia nas dependências do hotel.
20. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO pintura de material/
cenografia dentro dos salões. Todo material deverá ser entregue
no hotel previamente pronto, sendo apenas finalizada a
montagem da estrutura no hotel.
21. É de responsabilidade do EXPOSITOR cumprir os prazos de
montagem e desmontagem, devendo dar conhecimento deste
prazo à MONTADORA CONTRATADA, decoradores e demais
empresas envolvidas na montagem de seu estande.
22. O Regulamento Geral é parte integrante e complementar
de todo e qualquer contrato (venda, utilização de áreas, etc.),
assinado entre a ORGANIZAÇÃO e os EXPOSITORES, sendo em
todo referido, obrigando de pleno direito às partes, sucessores e
prepostos.

PROCEDIMENTOS
ENTREGA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO
O Mercure Hotel Brasília possui uma sala de apoio para guardar
material, que só poderá ser entregue a partir do dia 17/10/2016. Não
será permitida a entrega antes da data autorizada.
Todo material do evento deve estar identificado com a data do evento
e com o nome do evento e/ou EXPOSITOR.
Todo material/equipamento a ser usado no evento deverá ser
registrado na entrada. A lista que deverá ser enviada a SECRETARIA
GERAL. A listagem facilita e controla a saída de material do ho tel após
o término do evento.
O endereço para entrega de material do evento: RAZÃO SOCIAL:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - NOME FANTASIA: MERCURE
HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL ENDEREÇO: SHN QUADRA
05 BLOCO G - CEP: 70.710-300 - TELEFONE: (61) 3424-2435
- E-MAIL: h3632-sb@accor.com.br, CNPJ: 09.967.852/0061-68,
INSCRIÇÃO ESTADUAL: CF/DF 07.422.772/003-69
O hotel não se responsabilizará pela saída de material/equipamento
que não tenha a sua entrada registrada na portaria de serviço,
mas reserva-se no direito de exigir o registro de entrada, visando
resguardar a retirada de algum material/equipamento de propriedade
do hotel.
Será disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO um espaço coletivo no local
do evento, para guarda de material do EXPOSITOR. Para utilização do
espaço, o EXPOSITOR deverá solicitar à SECRETARIA GERAL do XIII
STPC por meio dos endereços eletrônicos: eventos@cigre.org.br e/
ou carlos.aviz@eletronorte.gov.br até o dia 16/09/2016, informando a
quantidade, volume e tipo de material. As solicitações feitas após essa
data serão atendidas se ainda houver disponibilidade de espaço.

ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS
Os materiais deverão estar devidamente identificados com remetente
e indicado a finalidade do envio.
A PROMOTORA, MONTADORA OFICIAL e a Administração
do MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXOMONUMENTAL não se
responsabilizam pelo recebimento de qualquer encomenda destinada
ao EXPOSITOR, que não estiver de acordo com o item acima.
A entrada e saída de mercadorias só serão permitidas antes do
período de visitação da feira.
Caso seja necessária a emissão de nota fiscal para o envio de algum
material para exposição, demonstração e/ou comercialização, a
mesma deve ser emitida seguindo a orientação a seguir:
NOTA FISCAL PARA REMESSA:
A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio EXPOSITOR,
com seu CNPJ e Inscrição Estadual, constando no corpo da nota a
seguinte observação:
“AS MERCADORIAS DESTINAM-SE À DEMONSTRAÇÃO,
DURANTE A EXPOSIÇÃO DO XIII STPC, NO PERÍODO DE 23 A 27
DE OUTUBRO DE 2016, NO MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL”.
NOTA FISCAL DE RETORNO
Para retornar com os produtos/equipamentos para o local de
origem, o EXPOSITOR deverá emitir uma NOTA FISCAL de retorno,
especificando no corpo da nota a seguinte observação:
“RETORNO DAS MERCADORIAS DESTINADAS À DEMONSTRAÇÃO,
DURANTE A EXPOSIÇÃO XIII STPC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE
OUTUBRO, RAZÃO SOCIAL: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A,
NOME FANTASIA: MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL
ENDEREÇO: SHN QUADRA 05 BLOCO G - CEP: 70.710-300
- TELEFONE: (61) 3424-2435 - E-MAIL: h3632-sb@accor.com.

br, CNPJ: 09.967.852/0061-68 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: CF/DF
07.422.772/003-69
O EXPOSITOR é responsável pelo pagamento de todos os tributos
federais, estaduais ou municipais que venham a incidir sobre
mercadorias, além do frete de qualquer natureza.
CARGA E DESCARGA DE MATERIAL
Para a carga e descarga de material do evento deverá ser utilizada a
entrada de serviços do hotel
Não é permitido descarregar ou carregar material e/ou equipamento
pela entrada principal do Hotel (Área Social).
Acesso de veículos, materiais, equipamentos e produtos serão
permitidos no horário comercial.
Não é permitida a permanência de veículos de carga no
estacionamento, e consequentemente, na portaria de serviço do
hotel. O limite máximo de permanência é somente para descarregar e
carregar material do evento. Em hipótese alguma o veículo deverá ficar
fechado e sem a presença do motorista.
O transporte de peças dos stands pelas escadas de serviço deverá ser
feito com cuidado para não danificar paredes, escadas e corrimãos.
Sugerimos que as montadoras levem material de forração para
proteger o caminho utilizado para transporte de suas peças, a fim de
evitar ônus ao CONTRATANTE pelos danos causados.
É proibida a circulação de veículos de carga na entrada principal e
lateral do Hotel, bem como a permanência de veículos de passeio na
área de carga e descarga.
Durante o período de realização do evento não haverá nenhum tipo de
credencial que permita a permanência de veículos na área de carga e
descarga.

ACESSO DE PESSOAL
Terá acesso permitido aos salões no período de montagem/do
evento/desmontagem, somente as equipes que tenham sido listadas
(montadores de stands, empresa de equipamentos, equipe de
decoração, recepcionistas, músicos, DJ e outros) pelo EXPOSITOR,
através do preenchimento do formulário, sendo proibida a entrada
de menores de 16 anos. Favor enviar listagem para a SECRETARIA
GERAL com até 3 dias úteis antes da montagem/evento. A
entrada deverá ser feita pela MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL, ENDEREÇO: SHN QUADRA 05 BLOCO G, CEP:
70.710-300 - TELEFONE: (61) 3424-2435, E-MAIL: h3632-sb@accor.
com.br, CNPJ: 09.967.852/0061-68, INSCRIÇÃO ESTADUAL: CF/DF
07.422.772/003-69.
Todos os prepostos de empresas terceirizadas contratadas pelo
Contratante, deverão estar devidamente uniformizados com sua
identificação visível, não sendo permitida a entrada de pessoal
trajando short, camiseta regata, mini blusa, minissaia, chinelos. A
apresentação de documento de identidade emitido por órgão oficial é
obrigatória e indispensável para o ingresso nas dependências do hotel.
Pessoas que estejam embriagadas, fora dos padrões de condutas
sociais adequadas ou portando lanches e/ou bebidas serão impedidas
de entrar.
Não serão permitidos acesso e permanência de pessoas na área
de exposição fora do horário de funcionamento, salvo no período
estabelecido, especificamente, para os prestadores de serviços
credenciados pelos EXPOSITORES, ORGANIZAÇÃO e MONTADORA
CREDENCIADA.
Apenas os EXPOSITORES e funcionários de limpeza e segurança,
contratados pela ORGANIZAÇÃO, receberão autorização para
ingressar na área de exposição fora do horário de funcionamento.
É proibida a entrada e a permanência de pessoas nos períodos
de montagem e desmontagem, sem identificação, e deverá

obrigatoriamente obedecer às normas de segurança.
Todo o funcionário de empresas CONTRATADAS para execução de
serviços de apoio: decoração, locação de equipamentos e mobiliários,
e recepcionistas, somente terão acesso ao evento, após a liberação
do estande pela(s) montadora(s), portando credencial de identificação.
CREDENCIAMENTO
O EXPOSITOR e os profissionais envolvidos na montagem, limpeza,
segurança, manutenção e administração, só terão acesso ao pavilhão,
para execução dos serviços, se estiverem utilizando o crachá de
identificação.
As credenciais para acesso ao pavilhão da Feira deverão ser
solicitadas através de formulário próprio, pelo EXPOSITOR, até o dia
30/09/2016.
A entrega das credenciais será feita na CAEX - Central de Atendimento
ao EXPOSITOR, a partir do dia 23/10/2016, mediante apresentação do
nome e identidade da pessoa responsável pela solicitação.
As credenciais são pessoais e intransferíveis, e quando solicitada a
sua apresentação, será exigida uma identificação pessoal e implicará
em apreensão quando utilizada por terceiros ou sem autorização.
Todo estande locado dará ao EXPOSITOR e seus CONTRATADOS
uma credencial de expositor.
A credencial de MONTADOR só terá acesso à Feira durante os
períodos de montagem e desmontagem.
A credencial de APOIO destina-se aos prestadores de serviço:
decoração, locação de equipamentos e mobiliários, e recepcionistas.
A credencial de MANUTENÇÃO destina-se aos profissionais das
MONTADORAS que realizarão plantão no período do evento.
O EXPOSITOR poderá contratar a empresa de sua preferência para os
serviços de montagem e manutenção, pessoal de apoio e segurança
para o seu estande, desde que seja habilitada para tal função e atenda

aos itens abaixo.
A empresa habilitada deverá apresentar a seguinte documentação:
Autorização para funcionamento;
Certificado de segurança (válido por um ano);
Revisão de autorização para funcionamento (válido por um ano).
Para funcionários que realizarão o serviço de SEGURANÇA, deverão
ser anexados ao formulário de solicitação, os seguintes documentos:
Cópia de cédula de identidade;
Carta de apresentação (papel timbrado da empresa contratada).
Os seguranças devem estar fardados e, em hipótese alguma, poderão
portar qualquer tipo de arma.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
A EMPRESA EXPOSITORA ______________________________________, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). ______________________________________, portador do
documento de identidade n° _______________________________, expedido por
____________________,
e
a
EMPRESA
DE
MONTAGEM/DECORADOR
______________________________________________ neste ato representada pelo(a)
Sr(a). ______________________________________, com documento de identidade n°
_________________________, expedido por ____________________, assumem
integralmente, através deste Termo de Responsabilidade, que a montagem do estande no
evento em referência obedecerá e estará absolutamente de acordo com as instruções e
regras contidas no regulamento do evento XIII Seminário Técnico de Proteção e Controle
– STPC, cujo teor tem pleno e completo conhecimento, bem como, estão de acordo com
as mesmas.
Igualmente, declaram-se cientes e de acordo que a qualquer tempo, mesmo após o
evento haver sido inaugurado, sendo constatada pela ORGANIZAÇÃO alguma
irregularidade no estande, em decorrência da não observância às regras contidas no
REGULAMENTO, estarão os mesmos sujeitos à multa de 50% (cinquenta por cento) do
valor total da área locada em favor da INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA e não participarão
mais como MONTADOR/DECORADOR em futuros eventos de sua responsabilidade.
As quantias devidas em decorrência deste Termo de Responsabilidade serão cobradas por
via executiva, na forma da lei processual civil vigente. Para tal finalidade, as partes, desde
já, reconhecem tais valores como líquidos e certos.
Cientes e de acordo com os termos acima:
Brasília, ____ de ___________________ de _______.

Assinatura do EXPOSITOR
sob carimbo

Assinatura da Montadora
sob carimbo

ESTE FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO E ENVIADO PARA A SECRETARIA GERAL
(eventos@cigre.org.br), ATÉ O DIA 12/09, CASO O EXPOSITOR UTILIZE OUTRA MONTADORA.

