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MANUAL DO EXPOSITOR
AUTOPAR 2020 

TRUCKPARTS / TRATORPARTS / BUSPARTS/PRO-FUNILARIA 

MOTORPAR / AUDIOTECH / RETIFAIR 

 

MONTAGEM 08 à 12/05/2020 

EVENTO 13 à 16/05/2020 

DESMONTAGEM 16 à 19/05/2020 
 

Confira os horários na programação abaixo: 

PROGRAMAÇÃO DATA HORÁRIO DESCRITIVO 

MONTAGEM ESTRUTURAL E 

ENTRADA DE MÁQUINAS 

08/05 08h às 20h Entrada da montadora parceira, e 

máquinas de grande porte. 09/05 08h às 20h 

MONTAGEM ENTRADA DO 

EXPOSITOR 

10/05 10h às 22h 
Entrada de materiais e decoração 

dos estandes. 
11/05 08h às 23h 

12/05 08h às 23h 

13/05 08h às 12h 

REALIZAÇÃO DO EVENTO 

13/05 14h às 21h 

Visitação da feira. 

P.S. Horário do sábado poderá ser 

alterado. 

14/05 14h às 21h 

15/05 14h às 21h 

16/05 09h às 17h 

DESMONTAGEM DO ESTANTE 
16/05 18h às 23h Retirada de todo material em 

exposição. 17/05 08h às 23h 

DESMONTAGEM ESTRUTURAL 
18/05 08h às 23h 

Saída de montadoras. 
19/05 08h às 12h 

 

ATENÇÃO: Nos dias do evento a entrada dos expositores no pavilhão só será permitida 1 (uma) hora antes 

da abertura.  

 

Não será permitido o acesso ao pavilhão no período de montagem e desmontagem de pessoas que não 

estejam utilizando calçado fechado, calça, camiseta e capacete. 

 

Evento Profissional: É PROIBIDA a entrada de MENORES DE 16 ANOS, mesmo acompanhados de 

seus responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local do evento: 

EXPOTRADE – Pinhais/PR 

Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10.454 

Vila Amélia – CEP 83321-220 – Pinhais/PR 
Fone: (41) 3661-4000 
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OBS.: Manual sujeito a alterações. (Caso ocorra, as novas informações serão encaminhadas via e-mail). 

 
Prezado Expositor,  

 

É com satisfação que apresentamos o MANUAL DO EXPOSITOR, com o Regulamento Geral alusivo 

aos eventos realizados no EXPOTRADE, com informações específicas e detalhadas do evento AUTOPAR 

2019. 

Pedimos que leia com atenção, principalmente com relação aos prazos e valores, antes do início da 

montagem. Abaixo, um quadro resumido das principais informações e taxas, que encontrarão detalhadas 

neste manual: 

 

DESCRITIVO VALOR INFORMAÇÕES 

Taxa de energia R$ 320,00/Kva Tabela para cálculo no manual. 

Ponto de hidráulica R$ 720,00 Ponto de água e deságue 

Inst. Ar condicionado R$ 350,00 Ponto de deságue para ar condicionado. 

Ponto de ar comprimido R$ 600,00  

Limpeza fina R$ 27,50/m2 Para serviço de limpeza interna no 

estande durante o evento. 

Segurança no estande R$ 1.400,00 Para os 4 dias do evento. 

Credenciais expositor 1 a cada 3m2  

Taxa de montagem/desmontagem R$ 30,00/m2 Taxa da montadora 

Internet  Direto com Expotrade (pavilhão). Valor 
exemplo cabeada. 

Outros serviços  Consulte o manual 

Desague 350,00  

Coletor de dados R$ 750,00 Direto com BCS Sistemas – em definição 

 

Para controle, como comprovação de recebimento/ciência, deste manual, vistar esta página e devolver 
juntamente com declaração abaixo preenchida (próxima página). 

Quando comunicado da abertura do link operacional (normalmente 4 meses antes do evento – 
02/01/20), efetuar, através do sistema no site www.feiraautopar.com.br, na ‘Área do Expositor’, todas as 

solicitações necessárias para sua participação no evento, com mínimo de 60 dias do inicio do evento 

(13/03/20). 
Solicitamos ainda, que, as normas contidas no regulamento, as demais informações sejam repassadas 

a todos os funcionários que irão trabalhar no evento, bem como à empresa responsável pela montagem do 
estande e outros contratados, a fim de evitar transtornos de última hora e contribuir para o bom 

funcionamento do evento.  
O desconhecimento das normas que regem a realização de eventos promovidos no EXPOTRADE não 

exime os expositores e seus contratados (montadores, decoradores e demais pessoas envolvidas no evento) 

das responsabilidades, penalidades, multas e sanções previstas neste manual, solidária e independentemente.  
 

"A empresa participante, e suas contratadas, não poderão firmar contrato com cooperativas de mão de obra 
e nem utilizar trabalhadores por intermédio de cooperativas, quando presentes entre a tomadora e os 
trabalhadores, ou entre a cooperativa e os trabalhadores, os elementos que configuram a relação de emprego, 
previstos nos artigos 2º e 3º da CLT"  
 

http://www.expomac.com.br/
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O não atendimento dos prazos limites para as providências isenta a organizadora do evento de 
qualquer responsabilidade sobre prejuízos que possam acarretar ao expositor.  

Para acesso ao Centro de Exposições, o expositor deverá ter preenchido no site na Área do 

Expositor, através de LOGIN e SENHA, os formulários de solicitações operacionais e efetuar o pagamento de 
todas as taxas devidas.  

 

SEM A COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS SUA PARTICIPAÇÃO FICARÁ VETADA. 

 
 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTODO MANUAL DO EXPOSITOR 
(OBRIGATÓRIO PARA TODO EXPOSITOR) 

AUTOPAR 2018 – Pinhais/PR 
  

 

Pedimos a gentileza de preencher todos os campos abaixo, com letra legível, assinar, carimbar, e 
encaminhar, via e-mail, digitalizado, para caex@diretriz.com.br ou via fax (41) 3075 1153 para o departamento 

Operacional de Eventos. 
 

Data da abertura do sistema de cadastramento operacional no site www.feiraautopar.com.br prevista 
para 02/01/2020 

 

Confirmo o recebimento e leitura do Manual do Expositor referente o evento AUTOPAR 2020. 
 

Recebi com o contrato (___)        Baixei da Internet (___)       Recebi pelo operacional (___) 
 

Empresa ________________________________________________________________________________  

 
Nome Completo __________________________________________________________________________  

 
Cargo __________________________________________________________________________________  

 
E-mail __________________________________________________________________________________  

 

Telefone(s) de Contato (____) _________________________________________ Data:  ____/____/______  
 

 
 

Assinatura ____________________________________________________  

 

 

 

[carimbo] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feiraautopar.com.br/
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*Devolver assinado, quando receber o manual, após abertura do link em 02/01/2020. 
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COMUNICADO IMPORTANTE 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA MONTADORA 

ÀS MONTADORAS e para conhecimento dos expositores,   

 

Visando aprimorar o sistema de montagens de estandes nos eventos promovidos por esta empresa 

(Diretriz Feiras e Eventos Ltda.), gostaríamos de transmitir as informações sobre os procedimentos que 

deverão ser adotados pelas montadoras que trabalharão em nossos eventos neste ano.  

 

São os seguintes: 

 

1. Apresentar à promotora com a antecedência necessária (no email caex@diretriz.com.br), o(s) 

projeto(s) do(s) estande(s) a ser/serem montado(s) no recinto da feira, para aprovação do(s) mesmo(s) 

pelo Departamento Operacional da Diretriz Feiras e Eventos; 

 

2. Preencher no site, Área do Expositor (sistema da BCS), a relação de nomes com o número de 

CPF dos funcionários da montadora que irão necessitar de crachás para trabalhar através do LOGIN e 

SENHA, recebidos pela MONTADORA, após ter sido cadastrada pelo EXPOSITOR; 

 

3. Emitir o boleto disponível no site, na área da montadora, os valores a serem pagos referentes 

aos CREDENCIAIS DO MONTADOR e a TAXA DE MONTAGEM; 

 

4. De posse deste boleto, a montadora deverá recolher os valores estabelecidos; 

 

5. Para acesso ao pavilhão e recebimento dos crachás, a montadora deverá se dirigir ao CAMO 

(Central de Atendimento a Montadora) e apresentar o comprovante de recolhimento das taxas, 

juntamente com o termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo expositor(s)/montadora, 

ART’(s) (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT’(s) (Registro de Responsabilidade Técnica) e 

o cheque-caução no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), preservando-se a PROMOTORA DO EVENTO 

o direito de não permitir a entrada de qualquer montadora que não atenda estes requisitos.  

 

 
CONDIÇÕES PARA INICIAR A MONTAGEM 
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Condições que devem ser satisfeitas para que a montadora contratada pelo expositor possa obter 
autorização para iniciar a montagem de estande. As normas citadas abaixo, são exigências e procedimentos 
legais e, ações administrativas necessárias para a regularização dos trabalhos e realização do evento: 
 

 A Montadora deverá entregar, à promotora do evento, um cheque-caução no valor de R$ 
1.000,00 (Hum mil reais) por ESTANDE para obter a liberação da área para montagem do estande. 

Montadoras com metragem superior a 500m² deverão efetuar a caução com acréscimo de R$ 63,00/m² 
adicional. O valor desse caução é destinado à cobertura de eventuais danos causados no pavilhão e/ou 

multas durante a montagem e a desmontagem do estande ou despesas com serviços a serem 

implementados pela promotora para a entrega do estande no prazo estipulado, isto é, 
impreterivelmente às 23h da véspera da abertura oficial do evento (13/05/2020). A partir 

desse horário será cobrado o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por hora de atraso até o 
término da montagem. 

 Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica do estande a ser montado.  
 Usar, obrigatoriamente, uniforme com identificação da empresa montadora.  

 Usar, obrigatoriamente, (EPI) Equipamento de Proteção Individual, especialmente capacete, 
cintos de segurança, óculos de proteção, botinas, luvas de acordo com o material a ser manuseado. 

Não será permitido o acesso ao pavilhão para o período de montagem e desmontagem de pessoas 
que não estejam utilizando calçado fechado, calça, camiseta e CAPACETE **(EXPOSITORES e 

MOTADORES)**  

 Comprovar a utilização de fita adesiva 3M (ref. 4880) ou Cremmer (tipo esparadrapo ref. 606–
X), quando o caso de aplicação do mesmo diretamente no piso do pavilhão É proibido a 

utilização de cola.  
 É EXPRESSAMENTE PROIBIDO o acesso e a colocação de materiais nas treliças/teto do 

pavilhão e utilização de pregos, ganchos, percevejos etc. ou qualquer tipo de colagem no teto, nas 

paredes ou no piso do pavilhão.  
 Construir obrigatoriamente as rampas de acesso para deficientes físicos nos estandes com 

piso elevado.  
 Os corredores principais não poderão ser ocupados — em nenhum momento do período 

de montagem ou desmontagem, com material de montagem e/ou obstáculos que impeçam a livre 
circulação de pessoas.  É proibido utilizar as vias de circulação como depósito de materiais de 

montagem. Todo e qualquer material, deverá ficar dentro da área limítrofe do estande. Em casos de 

extrema necessidade, na utilização temporária (30 minutos) das vias de acesso para a colocação de 
materiais, deverá ser respeitado o limite de 2,00 m para a circulação de pessoas, carrinhos, socorristas, 

entre outros. 
 Será obrigatória a presença de um responsável da montadora pela manutenção do estande 

durante todo o período de realização do evento.  Deverá ser fornecido a promotora do evento no CAEX 

e CAMO o número do telefone celular ou ID do proprietário ou do responsável da montadora para a 
manutenção do estande que ficará no pavilhão durante todo o período de realização evento. 

 A Promotora do evento aplicará à montadora, uma multa no valor de R$ 340,00 (trezentos e 
quarenta reais) por hora excedida ao prazo estipulado de desmontagem e desocupação do pavilhão. 

(18/05/2019 até às 12h)  
 Será obrigatória a instalação de disjuntor no lado externo do estande, em local de fácil 

acesso.  

 PROIBIDA a utilização de fio paralelo nas instalações elétricas. 
 A montadora deverá manter no estande 01 extintor, durante o período da montagem e o 

mesmo deverá permanecer no estande durante o evento. 
 PROIBIDO FUMAR no interior do Pavilhão.  

 A limpeza de vidros e painéis em altura superior a 2 metros só poderá ser executada por 

pessoal portando o (EPI) Equipamento de Proteção Individual obrigatório para o serviço e com 
equipamento apropriado, juntamente com auxílio de um ajudante. 
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 O lixo dos estandes não poderá ser jogado nos corredores.  
 Os trabalhos em marcenaria, gesso, pintura, entre outros, necessários durante a montagem, 

deverão ser executados com proteção adequada, deverão providenciar prévia forração do local a ser 

executado o serviço, com lona ou outro material que impeça danos à estrutura do PAVILHÃO. 

 

 

Estamos à disposição para dúvidas ou mais informações,  

 

 

 

DEPTO. OPERACIONAL 

Grupo Diretriz 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL DE EVENTOS 

 
ASPECTOS GERAIS 

 
Intransferibilidade 

É vedado ao CESSIONÁRIO transferir a terceiros, total ou parcialmente, a área locada, sem a 
expressa anuência da CEDENTE.  

 

Interdição à promoção de terceiros.   
É absolutamente vedada a exposição e/ou publicidade, direta ou indireta, de quaisquer produtos de 

empresas não participante do evento, ressalvada a condição que comprove sua absoluta necessidade como 
material complementar à composição visual do estande. Neste caso, é exigida a autorização expressa da 

CEDENTE.  
 

Holdings, grupos e empresas associadas.  

Tratando-se de uma holding, grupo empresarial ou quando possuir empresas associadas, o 
CESSIONÁRIO poderá apresentar produtos dessas empresas desde que forneça, antecipadamente, à 

CEDENTE,listagem das mesmas e comprovante de vínculo.  
 

Representações comerciais. 

Empresas de representação comercial poderão apresentar tão somente produtos de sua 
representação, mediante fornecimento de listagem e comprovante de vínculo de exclusividade no Estado.  

 
Redistribuição de área. 

Embora só o faça em caso extremo, a CEDENTE poderá, a bem geral, redistribuir as áreas ou setores 

do evento, respeitando as dimensões e as características dos espaços (como número de frentes) inicialmente 
contratados.  

 
Responsabilidade por danos/prejuízos. 

A CEDENTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos causados a pessoas e/ou 
produtos expostos antes, durante e após o evento, inclusive roubo, sabotagem, convulsão civil, deficiências 

ou interrupções no fornecimento de energia elétrica e água, e sinistros de qualquer espécie.   
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Apólice de seguro.  

Estão cobertos por apólice de seguro, de responsabilidade civil, os danos pessoais e/ou materiais, 

involuntariamente causados aos visitantes do evento. O estande, bens, produtos e pessoal em serviço no 
estande não serão cobertos pelo seguro. Assim sendo, a CEDENTE recomenda enfaticamente que o 

CESSIONÁRIO providencie seu próprio seguro contra quaisquer riscos.  
 

Equipamentos e produtos proibidos.  

É proibida a utilização de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) de motores a combustão interna no interior 
do local do evento. É proibida, também, a utilização de explosivos, gases não inertes, tóxicos e combustíveis.  

 
Extintores de incêndio.  

O CESSIONÁRIO está obrigado a manter em seu estande, durante todo o período – montagem, 
operação e desmontagem, no mínimo um extintor de incêndio em perfeitas condições de funcionamento, 

vistoriado e contendo carga compatível com os materiais utilizados e produtos expostos. (Podendo ser 

solicitado locação do mesmo através do sistema operacional do site)  
 

Utilização de som.   
O CESSIONÁRIO que desejar utilizar equipamentos de som e de imagem deverá observar, 

rigorosamente, os seguintes itens:  

a) é terminantemente proibida a apresentação de bandas ao vivo, em qualquer horário da 
feira;  

b) em caso de utilização de som mecânico – que não poderá ser amplificado, as caixas acústicas 
deverão estar voltadas para dentro do estande e nenhuma demonstração sonora poderá exceder ao 

volume normal de voz (o equivalente a 55 dB decibéis - SPL Sound Pressure Level), a menos que seja 
executada em ambiente dotado de perfeito isolamento acústico. É obrigatório o recolhimento das 

taxas de Direitos Autorais, através de boleto bancário via Banco Bradesco, ao ECAD (Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição), local Curitiba: Av. 07 de Setembro, 4884 – 7 º andar - Telefone 
(41) 3242-5088. Isentando a CEDENTE (Promotora) de qualquer responsabilidade pela execução de 

obras de terceiros;  

c) é vedado o uso de sistemas de amplificação para a emissão de mensagens promocionais;   

d) a fiscalização para a observância do item anterior será feita por um técnico qualificado de uma 
entidade especializada no assunto;   

e) em caso de infração, o CESSIONÁRIO receberá um único aviso – na reincidência a energia 
do estande será interrompida; para proporcionar o cumprimento desse item, as chaves de energia serão 

instaladas fora dos estandes;  

f) Não é permitido espetáculos que envolvam shows pirotécnicos, apresentação de modelos 
semi-nús ou com tapa sexo, atentando a moral e bons costumes, nem apresentação de animais. 

 
Limites de atuação.  

Os corredores do local do evento são de uso comum, não sendo neles permitido o aliciamento de 
visitantes ou distribuição de impressos ou quaisquer outros artigos, bem como não é permitida, neles ou sobre 

eles, a colocação ou posição de faixas, painéis, motivos decorativos, tapetes ou qualquer outro material. O 

CESSIONÁRIO deverá atuar, exclusivamente dentro dos limites da área de seu estande, sob pena de terem 
os materiais recolhidos pela segurança. Caso haja reincidência, serão tomadas medidas cabíveis.  

 
Vendas a varejo.   

Somente em eventos abertos ao público em geral, com ou sem cobrança de ingressos, será permitida 

a venda a varejo de mercadorias a visitantes, obedecidas as exigências legais; O CESSIONÁRIO se obriga a 
manter estoque mínimo de produtos expostos para que não haja prejuízo ao padrão visual do evento.  
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Resultados do evento 
A Diretriz envidará todos os esforços necessários para promover o evento da melhor maneira, com o 

objetivo de proporcionar a visita do maior número possível de interessados. Não é sua responsabilidade, 

entretanto, o resultado do evento, não podendo haver, por parte da promotora, nenhuma garantia nesse 
sentido.  

 
Providências legais.   

Todos os impostos, taxas, contribuições e demais imposições das Leis Federais, Estaduais e Municipais 

vigentes, oriundos de traslado, exposição e venda de produtos durante o evento são devidos, exclusivamente 
pelo CESSIONÁRIO responsável. O mesmo poderá consultar a Receita Estadual  

 
Termino do evento.  

O CESSIONÁRIO não poder descaracterizar a sua área de exposição no estande antes do termino 
do evento, para que não haja prejuízos na qualidade do evento.  

O CESSIONÁRIO se obriga a manter estoque mínimo de produtos expostos para que não haja prejuízo ao 

padrão visual do evento.  

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DOS ESTANDES E MONTAGENS 

 
O projeto do estande.   

É imprescindível a apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou da RRT – 
Registro de Responsabilidade Técnica (CAU) correspondente ao projeto, maiores informações entrar em 

contato: 
CREA-PR - Tel.: (41) 3350-6700– End: Rua Padre Germano Mayer, 1169 – Alto da XV. Site: www.crea-
pr.org.br 
CAU-PR – Tel: (41) 3218-0200 – End.: Av. N. Sra. Da Luz, 2530 – Jd. Social, Curitiba/PR – Site: 
www.caupr.org.br/ 
O CESSIONÁRIO poderá contratar qualquer empresa de montagens ou efetuar sua montagem por 

administração direta. Em qualquer dos casos deverão ser observadas as seguintes exigências:  

 
Aprovação do projeto  

Apresentar via e-mail, para a aprovação por escrito da Gerência Operacional da CEDENTE o projeto 

do estande - contendo planta baixa, cortes, perspectivas e memorial descritivo, provando estar em 
conformidade com as características do local do evento. Cópias das pranchas deverão ser afixadas em local 

visível durante a fase de montagem (construção) do estande.  
 

É expressamente proibido 
O acesso e a colocação de materiais nas treliças/teto do pavilhão e a utilização de pregos, ganchos, 

percevejos etc. ou qualquer tipo de colagem no teto, paredes ou piso do pavilhão.  

 
A limpeza 

Manter a limpeza do local durante e após a montagem. O lixo deve ser recolhido às lixeiras externas 
do pavilhão não jogado nos corredores. 

 

Montagem básica 
É obrigatória a montagem mínima composta de forração ou tablado revestido, paredes divisórias, 

entre estandes na altura padrão de dois metros e vinte centímetros (2,20m) – se exceder deve haver 

http://www.crea-pr.org.br/
http://www.crea-pr.org.br/
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acabamento para o estande vizinho - iluminação e testeira ou coluna com identificação. Estes padrões devem 
ser rigorosamente observados. Quando isto não ocorrer até 36 horas antes do início do evento pode, a 

promotora, contratar montadora para adequar o estande aos padrões mínimos exigidos por este Manual e 

exigir, do expositor, o pagamento desse serviço. A parede divisória deverá ser composta por material sólido, 
com pelo menos 5mm de espessura em cada face, não flexível – não sendo permitida a utilização de produto 

têxtil (cortina, lona, pano...) ou flexível (lâminas muito finas e sem fixação resistente).  
 

Ponto Comercial 

Excepcionalmente, e por exclusiva deliberação da promotora, poderá esta proceder à locação de 
espaço denominado PONTO COMERCIAL – PTC, com utilização restrita à divulgação de produtos, através de 

cartazes e da distribuição de folhetos e/ou brindes (sendo inadequado para a exposição de produtos).  
O PTC é constituído por uma área com tamanho máximo de 1,50m², com localização determinada pela 

promotora, para não interferir na simetria e na distribuição ordenada da planta do evento.   
Obrigatoriamente, o piso dessa área deve ser recoberto por forração ou tablado revestido, e o quiosque ou 

balcão, ter o nome da empresa.  

 
Taxa de montagem 

Deverá, a montadora, efetuar o pagamento da TAXA DE MONTAGEM do estande, referente ao 
período de montagem e desmontagem, sendo esta obrigatória antes do início dos trabalhos. 

 

 
 

Cheque caução 
Deverá, a montadora, realizar o pagamento a título de caução o valor de R$ 1.000,00 por cada 

estande montado, sendo realizada a devolução do cheque após a desmontagem do evento. O cheque-caução 

é destinado à cobertura de eventuais danos causados no pavilhão, multas ou despesas com serviços a serem 
implementados para a entrega do estande no prazo estipulado, isto é, na véspera da abertura do evento.  O 

cheque-caução será devolvido no final da desmontagem após a vistoria da área utilizada para montagem do 
estande e caso não tenha ocorrido alguma das penalidades acima citada, Havendo despesas a serem 

descontadas da caução, o cheque será descontado e o saldo, quando houver, devolvido em até quarenta e 
oito (48) horas, pois a compensação do cheque. Caso a caução não seja suficiente, a promotora emitirá 

cobrança do valor excedente para pagamento em até dez (10) dias após o encerramento do evento. Montadora 

em débito com a promotora não obterá autorização para montagens futuras.  
*Áreas com metragem superior a 500m² deverão efetuar o cheque-caução com acréscimo de R$ 63,00 por 
m² adicional.  
 

Compromissos Gerais 

As montadoras que não cumprirem os prazos de montagem estarão sujeitas as sanções impostas pelo 
PROMOTOR - desde multa de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por hora excedente aos prazos 

estabelecidos até a suspensão das atividades nos eventos promovidos pelo Grupo Diretriz.  
O período da montagem e desmontagem o CESSIONÁRIO (expositor ou montador) poderá obter as 

informações na capa deste manual ou através do Fone (41) 3075-1106 no Departamento Operacional da 
CEDENTE/promotora do evento. 

 

Acesso de pessoas 
Terão acesso os portadores de credenciais competentes. Não será permitido o acesso ao pavilhão 

para o período de montagem e desmontagem de pessoas que não estejam utilizando calçado fechado, calça, 
camiseta e CAPACETE.  

É obrigatória a utilização de uniformes (camiseta da empresa, EPI, incluindo capacete, óculos de 

proteção, botina de segurança, luvas conforme o material a ser manuseado, cinto de segurança, camiseta 
identificando a montadora) bem como todo equipamento de segurança necessário para desenvolvimento das 

atividades no interior do pavilhão.  
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Acesso de veículos.   

Durante o período de montagem (e também de desmontagem) será permitido o acesso de veículos 

(caminhões, muncks e empilhadeiras), pelo tempo estritamente necessário para descarga e carga de materiais 
das montadoras e equipamentos dos expositores, respeitado o limite de 6 (seis) toneladas/eixo.  

 
Entrada de mercadoria 

Toda mercadoria - respeitados os dispositivos legais - terá livre acesso pelos portões de serviço, 

excetuando-se ferramentas utilizadas nos procedimentos de montagem, as quais deverão ser registradas, para 
posterior liberação de saída.  

Nenhum tipo de equipamento, material ou produto deverá ser enviado para o pavilhão em data e 
horário anteriores à chegada do responsável pelo estande no evento. A responsabilidade pelo recebimento de 

qualquer material é exclusiva do expositor. Nenhum funcionário ou prestador de serviço do Grupo Diretriz tem 
autorização para receber e/ou responsabilizar-se pela guarda de qualquer material. 

 

Vias de circulação.  
As vias de circulação e os estandes contíguos não poderão ser utilizados para deposição de materiais, 

ferramentas e produtos destinados à montagem e decoração do estande.  
 

Produtos/Construções/Instalações/Decorações especiais 

Todo o trabalho com graxas, tintas, produtos corrosivos, pós e líquidos, deverá ser executado de 
modo a não causar danos de qualquer espécie ao pavilhão e dentro de normas de segurança pessoal.  

 
Construções em alvenaria: São vedadas quaisquer construções em alvenaria ou similares (pisos, 

paredes etc), sem autorização expressa da gerência técnica da CEDENTE, a qual poderá estabelecer normas 

e procedimentos especiais para viabilização de projetos alternativos.  
 

Jardins e plantas: Jardins, flores e plantas ornamentais serão permitidos quando contidos em vasos, 
cestos ou outros recipientes, sendo vedada a utilização de terra solta, areia e pedras para a execução de 

jardins no local.  
 

Instalações especiais: Quaisquer equipamentos, cuja utilização apresente riscos para o público, 

para os estandes, ou mesmo para o Pavilhão, deverão ser providos de dispositivos que, conforme normas de 
segurança adequadas, recomendadas pela ABNT, eliminem por completo qualquer periculosidade.  

 
Fitas Adesivas para Fixação de Carpete: Em caso de utilização de fita adesiva para fixação de 

carpete no piso do pavilhão, é obrigatório o uso das indicadas: fita 3M Ref. 4880 ou Cremer tipo Esparadrapo 

Ref. 606-X. quando for o caso de aplicação do mesmo diretamente no piso do pavilhão É proibido a utilização 
de cola.  

 
Carga e descarga 

Carga e descarga de qualquer tipo de material ficam por conta e risco exclusivos do CESSIONÁRIO.  
 

Equipamentos especiais em EXPOSIÇÃO.  

Equipamentos pesados e de difícil manejo deverão ser instalados com antecedência, nos dois 
primeiros dias de montagem (01 e 02/06/18), deverá ser transportado e posicionado no estande sem 

arranhar ou danificar o piso e canaletas. Os danos ocorridos serão cobrados do expositor responsável pelo 
equipamento que deu causa. 

 

Danos: O CESSIONÁRIO ressarcirá quaisquer danos por ele causados à CEDENTE.  
 

Limites de altura do estande ou maquinas 
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Os limites para tetos (a partir do piso de cimento do pavilhão) ou outros elementos do estande, como 
recuo a ser observado em relação às paredes divisórias, são determinados pela CEDENTE (que deve ser 
consultada e autorizar) dentro de padrões de segurança, qualidade e harmonia visual.  

Independentemente da área do estande, a altura máxima de qualquer componente não poderá ultrapassar o 
limite de 5,10 metros (com tablado). Não serão permitidos estandes com mais de um piso ou andar, sem 

autorização expressa e prévia da CEDENTE. 
 

Projeção horizontal do estande: A projeção horizontal de qualquer elemento de montagem ou de 

produtos expostos deverá obrigatoriamente estar totalmente contida nos limites da área do CESSIONÁRIO. 
Não serão admitidas projeções sobre estandes contíguos ou passagens de público.  

Altura Máxima Correspondentes: Altura Máxima de qualquer componente do estande de 5,10 metros 
(com tablado). A altura do ponto mais alto do pavilhão é 7,00 metros (pé direito do pavilhão) não poderá 

ultrapassar o limite.  
 

Recuo Mínimo em metros 

A montadora deverá observar as regras de recuos dos componentes do estande a partir da “rua” ou 
“corredor” para o estande montado em PONTA DE ILHA ou ILHA e ESQUINA conforme descrito a segue:  

• Altura até 3,50m - recuo mínimo em metros: 0  

• Altura acima de 3,50m - recuo mínimo em metros: 1,00 
 
Rampas de Acesso Cadeirantes: Os estandes deverão conter obrigatoriamente as rampas de 

acesso para deficientes físicos nos estandes com piso elevado. Tamanho mínimo de rampa (1 x 1 m)  

 
 

Para estandes que configuram ilha 
As paredes deverão obedecer aos limites de recuos e é permitido somente em 70% de uma das 

laterais de menor extensão do estande. Os outros lados podem ser construídos com fechamento cego desde 

que este ocupe uma extensão de, no máximo, 30% de sua metragem linear. Para o restante da extensão da 
parede deve ser utilizada uma solução com vidros ou acrílicos transparentes (mesmo que parciais), vitrines ou 

mesmo efeitos especiais, para que não prejudique os estandes que se confrontarem com estas faces.  
 

Piso, estrutura do pavilhão.  
O piso de cimento não poderá, em hipótese alguma, ser demarcado, pintado, furado, quebrado ou 

escavado pelo CESSIONÁRIO, sem autorização, por escrito, da CEDENTE. É vedado fazer qualquer uso 

das canaletas de serviço existentes no piso do pavilhão. É vedado ao CESSIONÁRIO apoiar, amarrar ou 
pendurar qualquer tipo de material à estrutura, ao telhado, às colunas e paredes do pavilhão, bem como furar 

ou pintar qualquer desses elementos.  
*Nos pavilhões “A” e “B”, a carga máxima estática admitida é de 4000 Kg/m². No “C”, a carga estática 

máxima permitida é de 2000 Kg/m²* 
 
 

A desmontagem e desocupação. 
O CESSIONÁRIO deverá cumprir os prazos mencionados pela Promotora (19/05/2020 até às 12h).  

 

Abandono de material: Os materiais não retirados até um dia após o encerramento oficial do evento 
serão considerados abandonados, sem qualquer responsabilidade por parte da CEDENTE.  

 
Retirada de Mercadoria: Toda mercadoria a ser retirada deverá ser relacionada em formulário 

apropriado, sob controle do departamento de eventos da CEDENTE.  
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SOLICITAÇÕES OPERACIONAIS E TAXAS 
SERVIÇOS DE ENERGIA, COMUNICAÇÕES, ÁGUA, LIMPEZA E SEGURANÇA 

 

 

Energia elétrica 
 

Valor Energia Elétrica R$ 320,00/kVA 

 

A tensão disponível no local é de 220V, sendo 220v monofásico/trifásico e 380v trifásico. A 

solicitação (contratação) de serviços de energia deverá ser efetuada no sistema (site) através do LOGIN e 

SENHA fornecida pela CEDENTE, com antecedência mínima de 60 dias da abertura do evento. Pedidos 

feitos com antecedência menor ficam sujeitos a estudo de viabilidade técnica, sem garantia de atendimento.  

Cabe ao CESSIONÁRIO prover a entrada da rede com os devidos dispositivos de proteção e 

completar a instalação de distribuição em seu estande, obedecendo às normas da concessionária local – 

(COPEL - Companhia Paranaense Energética).  

A chave geral deverá ser instalada em local de livre acesso ao serviço de segurança da CEDENTE. É 

vedada a utilização de qualquer sistema que possa causar interferência em aparelhos elétricos ou eletrônicos 

instalados em outros estandes.  
IMPORTANTE: A SOLICITAÇÃO (contratação) de energia elétrica devera ser de no mínimo 1,0 kVA 

por estande, pois será disponibilizada pelo Centro de Exposição dessa forma;  
OBS.: A disponibilização do ponto de energia elétrica para o estande é realizada através de pontos 

nas colunas do pavilhão utilizado um CABO com PLUG STECK, caso a montadora contratada pelo 

CESSIONÁRIO não possua o cabo com plug steck a mesma poderá retirar junto ao Depto. Operacional do 

Expotrade, como empréstimo o cabo com plug steck (para ligações até 19 kVA) mediante a um cheque caução, 

que será devolvido após a entrega do cabo no término do evento.  

A solicitação de energia elétrica (demanda em kVA) deverá ocorrer no máximo ATÉ 

/06/2018. 
 
 

Internet 

 

Os serviços são administrados exclusivamente pelo Departamento Operacional do EXPOTRADE. As 

solicitações devem ser feitas pelo telefone (41) 3661-4000, assim como outras formas de contratações. 

 

 

Instalações hidráulicas 

 

Ponto de água/ligação, consumo e esgoto 

Valor do ponto R$ 720,00 

 

O atendimento com pontos de água e deságue é feito em mangueira flexível (entrada em 1/2”; saída 
em3/4”) e para montagem obrigatoriamente com tablado. 

A solicitação (contratação) de serviços hidráulicos deverá ser efetuada no sistema (site) através do 

LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE, com antecedência mínima de 30 dias da abertura do evento. 

Pedidos feitos com antecedência menor de 30 dias da abertura do evento ficam sujeitos a estudo de viabilidade 

técnica, sem garantia de atendimento.  
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Instalação de Ar Condicionado 

 

Apenas deságue 

Valor do ponto R$ 330,00 

 

Nenhum aparelho de ar condicionado poderá ser instalado de forma que se projete fora dos limites 

da área do estande. A água liberada pelo aparelho assim como sua exaustão, não poderá em nenhuma 

hipótese ser lançada nas vias de circulação. As saídas de ar quente quando voltadas diretamente para as vias 

de circulação a menos de 2,15m de altura do piso do pavilhão, deverão ser protegidas por meio de um painel 

de fechamento, dentro dos limites de área do estande.  

*Caso seja instalado o aparelho de ar condicionado, deverá ser contratado o serviço de deságue no 

formulário do expositor – (junto ao site através do LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE) * 

 

 

Ar Comprimido 

 

Valor do ponto R$ 600,00 

 

O expositor poderá solicitar através do formulário próprio, o ponto de ar comprimido com antecedência 

mínima de 60 dias da abertura do evento. Pedidos feitos com antecedência menor ficam sujeitos a estudo de 

viabilidade técnica, sem garantia de atendimento.  

O ponto será retirado da coluna mais próxima ao estande e deixado no estande através de mangueira 

de alta pressão de 1/2". A pressão máxima da rede de ar comprimido é de 7 BAR e a vazão é de 400 pcm.  

Atenção: Mangueiras, conexões, reguladores e acessórios em geral são de responsabilidade do 

expositor e deverá ser adquirida diretamente com o fornecedor do ar comprimido. Disponibilizaremos um 

técnico de plantão durante o evento.  

 

 

Limpeza fina do estande 
 

Em todo período do evento: (custo por m²) - R$ 27,50/m² 

 

O serviço de limpeza fina do estande é de responsabilidade do CESSIONÁRIO, deverá ser executado 

fora do horário de funcionamento do evento. O CESSIONÁRIO poderá contratar esse serviço de limpeza fina 

da CEDENTE, através do sistema (site) utilizando o LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE, com 

antecedência mínima de 60 dias da abertura do evento.  

É obrigação do CESSIONÁRIO, manter permanentemente limpo o seu estande, sob pena de 

interdição do mesmo. Todo o lixo recolhido no estande deverá ser removido para as lixeiras do pavilhão, em 

sacos plásticos especiais, pela equipe de limpeza do expositor, apenas no período da manhã, até 15 minutos 

antes da abertura do evento.  

Fora do horário estipulado, todo o lixo deverá ser acumulado em recipientes mantidos em seu próprio estande. 

Em nenhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser colocados nas vias de 

circulação.  

 

 

Segurança do estande 

 

No período total do evento, noturno: (1 segurança) – R$ 1.400,00/período da feira 
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Este serviço de vigilância NOTURNA será prestado, durante o período do evento após fechamento do 

dia até a abertura (noturno), exclusivamente, por funcionários da Empresa credencia pela Promotora do 

Evento.  

Valor da credencial de serviço de VIGILÂNCIA ou SEGURANÇA do estande para as empresa não 
OFICIAL da Promotora do evento. Valor: R$ 600,00 por CREDENCIAL DE SERVIÇOS 

A CEDENTE não se responsabiliza por nenhum material deixado no estande antes, durante e após o 

evento. Somente a empresa de segurança contratados pela CEDENTE poderão executar esse serviço de 
vigilância NOTURNA dos estandes. O CESSIONÁRIO poderá contratar esse serviço de vigilância NOTURNA 

da CEDENTE, através do sistema (site) utilizando o LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE, com 

antecedência mínima de 60 dias da abertura do evento ou caso queira contratar os serviços de outra empresa 

de segurança o expositor (CESSIONÁRIO) deverá obedecer as seguintes condições abaixo:  
Segurança ou Vigilância contratado de empresa de segurança privada não oficial do evento deverá 

apresentar ao CEDENTE o registro na carteira de trabalho junto à referida empresa de segurança, copias dos 
documentos de identidade (RG), CPF, certificado de conclusão de formação de vigilante, reciclagem atualizada, 
carimbo na folha na CT da Policia Federal e comprovante de residência além do comprovante de 
cadastramento da empresa de segurança junto à Polícia Federal atualizada e comprovante de pagamento da 
taxa referente a solicitação da credencial de serviço vigilante do estande para o evento.  

Por recomendação da UBRAFE - União Brasileira de Promotores de Feiras - e com o objetivo de evitar 

problemas com a segurança nos estandes, é vedado ao expositor a contratação de segurança privada, em 

desacordo com a Lei nº. 7.102 de 20/06/1983. Somente empresas de vigilância cadastradas na Polícia Federal 

estão autorizadas a prestar serviços de segurança e vigilância, sendo também vedada a contratação de 

segurança avulsa (pessoa física). Em caso de dúvidas, contatar diretamente a Polícia Federal – Divisão de 

Controle de Segurança  

Privada – DCSP/CCP/DPF  
Seguranças que não forem contratados conforme orientações acima estabelecidas não serão 

autorizados a permanecer no Pavilhão após o termino diário do evento. A Promotora não admitirá serviços de 
segurança informal.  

 

Coletor de dados 

 

Custo por coletor: R$ 720,00/período da feira 

 

Os serviços são administrados exclusivamente na empresa BCS (responsável pelo sistema operacional 

e de credenciamento) as solicitações devem ser feitas pelo telefone (51) 3582-1747. 

 

 

 

CREDENCIAIS/CONVITES 

Solicitações de Credenciais 

 

A CEDENTE/Promotora fornecerá credenciais, pessoais e intransferíveis, mediante a apresentação, 

em tempo hábil, de relação competente por parte do CESSIONÁRIO. A relação deverá conter nomes 

completos e numeração dos respectivos documentos de identidade à ser preenchido no sistema (site) 

utilizado LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE, com antecedência mínima de 60 dias da abertura do 

evento. 

 

Credencial do expositor 

Para utilização durante o evento pela equipe responsável pela operação do estande, serão fornecidas 

1 credencial a cada 3 m² metros quadrados de área, por Contrato.  
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O preenchimento da solicitação deverá ser feito diretamente através de formulário específico no 
SISTEMA (site) através do LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE, com antecedência mínima de 60 

dias da abertura do evento – cadastro do expositor 
Credenciais suplementares aos do limite da área do estande podem ser solicitadas no site ou no local 

do evento, mediante pagamento de R$ 30,00/credencial.  
 

Credencial de serviços terceirizados  

Credenciais para serviços terceirizados, como RECEPÇÃO, GARÇONS E PAISAGISMO, terão custo 

diferenciado para empresas não CREDENCIADAS com da Promotora. Valor: R$ 500,00 por empresa (tendo 

o direito a 5 cinco CREDENCIAIS DE SERVIÇOS) 

 

Credencial do construtor (montadora).  

Para utilização durante as fases de montagem e desmontagem dos estandes. Deverá ser solicitada 

através do site na área de cadastro da MONTADORA num prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da abertura 
oficial do evento. (Recolher a taxa) 
 

O preenchimento da solicitação deverá ser feito diretamente através de formulário específico no 
SISTEMA (site: www.feiraautopar.com.br) através do LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE.  

Custo por credencial de montagem e desmontagem R$ 30,00 cada.  

As credenciais de montagem serão entregues no dia do início da montagem do evento mediante 
comprovante pagamento e documentos obrigatórios. 
 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DA MONTADORA 
 

Taxa de montagem/Desmontagem.  

O preenchimento e emissão do boleto deverá ser feito diretamente através de formulário específico 
no  SISTEMA (site) através do LOGIN e SENHA fornecida pela CEDENTE. 

 

Taxa de Montagem e Desmontagem - R$ 30,00/m² (destinação de remoção dos entulhos e 

demais custos do período) 

 

Taxa de Consumo de Energia (por máquinas e ferramentas elétricas, utilizadas durante a 

montagem) - Total por kVA = R$ 320,00 

 

 

Termos de Responsabilidade 

  

O Expositor deverá informar qual a empresa responsável pela montagem de sua área, assim como, 

informar ao montador todas as normas e regras constantes no Manual do Expositor, parte integrante do 

Contrato de Participação.   

A Montadora contratada deverá enviar via e-mail uma (1) cópia do projeto de montagem, para vistoria 

e aprovação. A montadora deverá apresentar no pavilhão para início da montagem esta aprovação:  

• Planta Baixa (cotada)  

• Desenho de Cortes e elevações   

http://www.feiraautopar.com.br/
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Profissionais das áreas de Engenharia ou Arquitetura deverão dar cumprimento ao quanto exigido pela 

Legislação vigente que exige o recolhimento ao CREA da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou CAU 

da RRT – (Registro de Responsabilidade Técnica) de todo contrato escrito ou verbal, para execução de obra 

ou prestação de serviços.  

OBS.: Os Expositores que não cumprirem estas exigências, não terão acesso ao local da montagem.  

 

Declaramos que, nos responsabilizamos por todas as obrigações trabalhistas legais e por todos e 

quaisquer danos causados a material, pessoal ou veículo, dentro das instalações do pavilhão, a terceiros ou a 

outros estandes, desde o início de nossa montagem até o final da desmontagem do Evento. Caso tenha 

dúvidas solicite o informe sobre o Ministério do Trabalho a nosso departamento.   

Declaramos, também, estarmos cientes de que todas e quaisquer descumprimento ao Regulamento 

Geral do Evento ou às normas do pavilhão dos quais temos conhecimento, permitirá a Promotora cancelar 

nosso credenciamento.   

 

 

A OPERAÇÃO 

 

A operação do estande.   

Só terão acesso ao local do evento pessoas munidas de credenciais fornecidas pela CEDENTE, 

exclusivamente dentro do período compreendido entre uma hora antes da abertura da jornada do dia - 

horário este recomendado para a chegada - até o horário do encerramento da mesma. Horário na primeira 

página desse manual 

 

Presença obrigatória no estande 

A partir de uma hora antes da abertura diária, e durante toda a jornada do dia, é obrigatória a presença 

de no mínimo, um funcionário do CESSIONÁRIO responsável pelo estande. Caso haja atraso por parte 

do CESSIONÁRIO, o mesmo pagará taxa por infração.  

 

Estacionamento privativo - ESTARPAR  

O CESSIONÁRIO tem direito a 1 (um) cartão de estacionamento “free” por contrato.  

 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

 

Obrigações do Expositor 

O CESSIONÁRIO obriga-se a respeitar e fazer respeitar por seus funcionários e/ou contratados, 

todas as cláusulas deste contrato, sob a pena de ser dispensado das atividades do Evento. Bem como, obriga-

se a manter, em seu estande, todo material exposto até o final do Evento, sem responsabilidade e qualquer 

direito a ressarcimento por parte da Promotora.  

 

Cancelamento de evento 

A CEDENTE poderá, por motivo de força maior, cancelar a realização do evento, mediante prévia 

comunicação e devolução singela das importâncias já recebidas referente as taxas operacionais, sem correções 

e  qualquer direito de indenização. 

 

Informações Gerais 

A Diretriz Feiras e Eventos Ltda., promotora da AUTOPAR 2018, vem por meio deste, comunicar a 
todos os expositores que participam deste evento, que é hábito da Fiscalização da Prefeitura de Pinhais, 
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solicitar a todos os que participaram de evento realizado naquele Município, dados de seus fornecedores de 
serviços aplicados na montagem e outros que originaram ISS, pois o seu recolhimento é devido ao local da 
prestação do serviço, e não ao Município de origem do prestador do serviço conforme determina a lei 
complementar 116/2003. 
 

Entretanto, esta SOLICITAÇÃO exclui o contrato de participação realizado com a Diretriz Feiras e 
Eventos Ltda., já que o ISS destes contratos é repassado pela Diretriz Feiras e Eventos Ltda., ao Fisco daquele 
Município.”  

 

 

INFORMATIVO: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS  

ESTADO DO PARANÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS  

 

COMUNICADO – SEFIN / DEMOB / GERÊNCIA DE ISS.  

RETENÇÃO DO ISS (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) REF. SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS. 

 

Ao: Departamento Financeiro / Fiscal / Contabilidade.  

 

Prezados Senhores:  

 

Em referência ao Evento a ser realizado neste Município, Pinhais - Paraná, no Centro de Convenções 

Expotrade, informamos que, como Expositor / Participante, V.Sa., provavelmente, realizará diversas 

contratações de outras empresas, PRESTADORAS DE SERVIÇOS, para execução de serviços como: 

Montagens e Instalação de Estandes e/ou Estruturas de Uso Temporário, Equipamentos de 

Sonorização (Áudio/Vídeo), Decoração, Cenografia, Planejamento,  

Organização, Recepção, mão de obra em geral, , Limpeza, Remoção, Guarda, Vigilância, 

Transporte Municipal, etc. Portanto, em relação a qualquer prestação de serviço contratada para execução 

no LOCAL do Evento, EXPOTRADE PINHAIS-PR, obrigatoriamente, deverão ser encaminhadas as cópias 

das notas fiscais de prestação de serviços e/ou contratos ou recibos, referente aos serviços 

tomados/terceirizados, para fins de apuração do ISS (imposto sobre serviços) retido de terceiros 

ref. aos serviços tomados - imposto que o Tomador deverá reter do Prestador de Serviços e 

recolher à este município.  

 

OBS: NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR AS NOTAS FISCAIS NEM OS CONTRATOS CELEBRADOS COM A 

EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO.  

 

O envio poderá ser, preferencialmente, via E-MAIL (marciorl@pinhais.pr.gov.br), no prazo máximo de 
até 30 (trinta) dias contados a partir da data do término do Evento, podendo ser cópias simples dos 
CONTRATOS e/ou NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ou RECIBOS, referente à TODOS os 
SERVIÇOS TOMADOS OU CONTRATADOS DE TERCEIROS , SEM DISTINÇÃO OU EXCLUSÃO DE QUAISQUER 
SERVIÇOS.  
 

Tal solicitação está fundamentada na Legislação Tributária, Lei Municipal 501/2001, Lei Complementar 

Federal 116/2003, Lei Complementar Federal 123/2006. Da Retenção na Fonte e Responsabilidade do 

Tomador – ISS Terceiros.  
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Sem mais, ficamos no aguardo.  

 

Márcio Rodrigues Leal    Ronaldo Arcega Ribeiro 

 Analista Fiscal de Tributos Municipais             Gerente de ISS 

 

OBS.: O NÃO ATENDIMENTO, DENTRO DO PRAZO DEFINIDO, PODERÁ ACARRETAR LANÇAMENTOS 
DE OFÍCIO DE PROVAVEIS DEBITOS PENDENTES EM NOME DO TOMADOR DE SERVIÇOS - RESPONSÁVEL 
TRIBUTÁRIO, BEM COMO, O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.  
 

***Tributos e Procedimentos Fiscais***  

PLANTÃO FISCAL 

Tributos e Procedimentos Fiscais  

Receita Estadual do Paraná (0**) 41 3322 6777.  

www.fazenda.pr.gov.br Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 0300 141 0300  

 

Preenchimento de Nota Fiscal para remessa de mercadoria para o local da feira: 

 

Emitir a Nota com os dados do próprio expositor. No corpo da Nota Fiscal deverá constar que as mercadorias 

destinam-se à exposição na feira.........; (COLOCAR O NOME DA FEIRA) que acontecerá de........... 

(COLOCAR PERÍODO), no Expotrade --  PR  

 

REMESSA PARA EXPOSIÇÃO OU FEIRA 

 

SOMENTE PARA EXPOSIÇÃO – As remessas internas e interestaduais de mercadorias para feiras e 

exposições “para fins de exposição ao público em geral” (não podendo, neste caso, haver vendas) estão 

amparadas com o benefício da isenção do ICMS. Este benefício, no entanto, é condicionado ao retorno ao 

estabelecimento de origem, no prazo de sessenta dias, contados da data de saída.  

 

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 

 

- 5.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira (dentro do Estado);   

- 6.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira (fora do Estado);   

- 7.949 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira (fora do País);  

 

REMESSA PARA RETORNO DE EXPOSIÇÃO OU FEIRA 

Emitir Nota Fiscal de entrada sem destaque do ICMS. ANOTAR:  “ENTRADA”  

 

 

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  

- 1.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira (dentro do Estado);   

- 2.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira (fora do Estado);   

- 3.949 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira (fora do País);  

 

MENSAGEM PARA A NOTA FISCAL –  

“Isento  do ICMS, nos termos do Artigo XXXX(*)  

Devolução de mercadorias referente à Nota Fiscal nº .............. de ...../...... / .  

(*) Consultar a legislação do ESTADO local.  

 

REMESSA COM INTENÇÃO DE VENDA 

http://www.fazenda.pr.gov.br/
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VENDA AMBULANTE – nas saídas internas ou interestaduais de mercadorias para realização de venda fora do 

estabelecimento, sem destinatário certo, o contribuinte emitirá Nota Fiscal para acompanhar a mercadoria no 

seu transporte, que conterá: destaque do ICMS, calculado com alíquota vigente indicação dos números - e 

respectivas séries – das Notas Fiscais a serem emitidas por ocasião da venda. A natureza da operação 5.904 

– “Remessa para venda fora do estabelecimento”  

 

Por ocasião da venda da mercadoria, deverá ser emitida Nota Fiscal que conterá: número, a série, a data da 

emissão da Nota Fiscal Geral a natureza da operação 5.103 – “Venda de produto do estabelecimento efetuada 

fora do estabelecimento”. Com destaque do ICMS, informando que foi pago através de Guia Especial GR-PR, 

mencionando seu número.  

 

O eventual retorno de mercadoria não vendida deverá ser efetuado com a primeira via da Nota Fiscal de 

Remessa, com termo do Fisco Paranaense, após a devida conferência.  

 

OBSERVAÇÃO – Caso a referida remessa tenha origem em outra unidade da Federação deverá o 

contribuinte obedecer a legislação de sua origem.  

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO  -  INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

A exemplo de outros Estados da Federação, a Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Paraná 

instituiu uma Coordenação Regional de Fiscalização em Feiras, Congressos e Eventos.  
Por isso, um Grupo Especial de Fiscalização passou a visitar feiras, congressos e eventos com o intuito de, 

preliminarmente, orientar a promotores, expositores e demais empresas envolvidas no segmento, quanto à 
correta contratação de mão-de-obra.  

 

CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

 

O Ministério do Trabalho, no sentido de normalizar as diferenças de contratação de mão-de-obra, tem realizado 
diligências com equipes de fiscais no recinto da realização da feira, para orientação e fiscalização.  

Assim, a contratação de recepcionistas, garçons, limpadores, montadores de estandes e empregados de 
empresas de prestação de serviços deverá atender à legislação em vigor.  

 

 

Informações  

Coordenação Regional de Fiscalização em Feiras, Congressos e Eventos.  

Telefone (41) 3219 7724 / 3219 7725 

TABELA PARA CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA 

 

Equipamentos  kVA  Qtd. Total kVA´s  

Ar condicionado 10500 BTU  1,70    

Ar condicionado 12000 BTU  1,90    

Ar condicionado 18000 BTU  2,90    

Ar condicionado 21000 BTU  3,10    

Ar condicionado 30000 BTU  4,00    

Ar condicionado 7500 BTU  1,10    

Balcão expositor  0,20    

Banho Maria 1000w  1,00    

Cafeteira comercial 1400w   1,40    

Cafeteira comercial 2700w    2,70    

Cafeteira comercial 3000w    3,00    
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Cafeteira comercial 5000w    5,00    

Cafeteira domestica    0,80    

Chapa 3000w  3,00    

Chapa 6000w  6,00    

Chapa 9500w  9,50    

Chopeira  0,60    

Circulador de ar / Ventilador  0,10    

DVD Player  0,30    

Estufa 500w  0,50    

Forno 1000w  1,00    

Forno 1750w   1,75    

Forno 2400w  2,40    

Forno 3000w  3,00    

Forno 5000w  5,00    

Forno 8000w  8,00    

Forno microondas  1,20    

Freezer  0,50    

Fritadeira 2500w  2,50    

Fritadeira 5000w  5,00    

Geladeira / Frigobar  0,30    

Impressora  0,25    

Lâmpada dicróica 55w   0,05    

Lâmpada especial 1000w  1,00    

Lâmpada especial 500w  0,50    

Lâmpada fluorescente 20w   0,03    

Lâmpada fluorescente 40w  0,05    

Lâmpada fluorescente HO 110w  0,14    

Lâmpada HQI (com reator) 150w  0,35    

Lâmpada incandescente 100w  0,10    

Lâmpada mista 250w  0,25    

Lâmpada PL 40w    0,05    

Microcomputador    0,50    

Prensa grill 3000w   3,00    

Prensa grill 6000w   6,00    

Projetor 150w   0,15    

Projetor 70w   0,07    

Projetor especial 350w   0,35    

Projetor especial 500w   0,50    

Refletor 400w   0,40    

Suqueira 300w   0,30    

TV Plasma    0,30    

Total da demanda kVA    

 

Obs.: As quantidades de kVAs acima se referem ao consumo durante todo o período do evento, inclusive de 
máquinas e equipamentos ligados a rede. Solicitamos somar o total de consumo e multiplicar pelo valor de 1 
kVA (R$ 320,00)  
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Recomendamos que a demanda de energia para o seu estande seja avaliada por um técnico para evitar erros 

nos cálculos e, consequentemente, transtornos de última hora.  

 

 

FORNECEDORES 

 Credenciados 

SERVIÇOS/EMPRESA CONTATO FONES / E-MAILS 

Ambientação, paisagismo 
Sérgio/ Janete 

(41) 3373-0908 / 99904-1084 / 99650-3731 

Paisagismo ROCHA rocha.paisagismoejardinagem@msn.com  

Buffet e copeiras                                        Brasil Eventos 

EW Gastronomia Eugenio /Satiko (41) 3095-3094 (eogenio@gmail.com) 

N&S Promoções e Eventos Rosicler 
(41) 3039-1374/ 988943270 
(rosicler@rosiclereventos.com) 

Chopp João Rocha Loures / 
Thais 

(41) 3333-0044 / 98854-5349 

Chopp Curitiba (LigChopp Germânia) mkt@choppcuritiba.com.br  

Empilhadeira, muncks e guindastes 
Jessica / Jorge 

(41) 3278-2066 / 99870-1334 

Central Serviços de Guinchos Ltda centralguinchos@uol.com.br 

 
 

 

  

Recepcionistas Sylvia / Vanessa / 
Paulo 

(41) 3336-2924 / 98886-6850 / 98879-2959 

Promocenter Promoções e Eventos sylvia@promocenterbr.com.br 

Equipamentos audiovisuais 
Helder /Henry / Celio 

(41) 3347-6644 / 98814-4102 / 98814-4104 

HB Áudio e Vídeo Locações hbvai@hbvai.com.br 
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