


1 – APRESENTAÇÃO: 

 

É com grande satisfação que contamos com sua presença na XVII CONVENÇÃO DE 

CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, que será realizada no período de 14 a 16 de 

agosto de 2019, no Centro de Eventos da FUNDAPARQE, em Bento Gonçalves- RS, na 

encantadora Serra Gaúcha. 

 

Este MEX – Manual do Expositor, é parte complementar ao termo de contrato de locação de 

espaços em evento e tem como objetivo apresentar as normas de participação na exposição, os 

prazos a serem cumpridos, os documentos e formulários a serem entregues, bem como frisar os 

direitos e deveres das partes envolvidas e fornece as informações necessárias para uma 

exposição de sucesso. 

 

Solicitamos a gentileza que leiam com atenção e que se atentem a todos os prazos, em especial 

os de início da montagem, os prazos de desmontagem, para a devolução dos anexos necessários 

e pedidos de serviços para seu estande. O descumprimento poderá acarretar transtornos a todos 

os envolvidos, bem como na aplicação de sanções e multas que podem ser evitadas com o 

cumprimento das disposições deste manual. 

 

Pedimos, ainda, que as normas contidas neste manual, seus anexos e  demais informações e 

comunicações sejam repassadas a todos os colaboradores e prestadores de serviços que irão 

trabalhar no evento, bem como, à empresa responsável pela montagem do seu estande (caso não 

seja a montadora oficial) e outros serviços contratados, a fim de contribuir para a correta 

realização do evento. 

 

Lembramos da necessidade da fiel observância do CRONOGRAMA previsto, pois o cumprimento 

rígido dos prazos e horários são importantes para atingirmos da melhor forma os objetivos e o 

sucesso da convenção. 

 

A montadora oficial – C & C Eventos, tem total ciência do conteúdo deste manual, contudo 

reiteramos ser imprescindível que o Expositor não deixe também de dar conhecimento à sua 

montadora (caso não seja a oficial) do conteúdo deste documento. 

 

Agradecendo desde já, contamos com a colaboração de todos para o sucesso deste evento. 

 

Atenciosamente. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 



2 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 

2.1 – ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO 

 GRANDE DO SUL 

 Av. Praia de Belas, 1554 

 Bairro Praia de Belas 

 Porto Alegre – RS 

 CEP 90110-000  

 Fone: (51) 3254-9400 

 

 

2.2 – REALIZAÇÃO 

 

 

 

ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Rua Sete de Agosto, 448 - Centro 

Passo Fundo, RS 

CEP 99025-030 

 

 

 

2.3 – LOCAL DO EVENTO 

 

 

 

FUNDAPARQUE PARQUE DE EVENTOS 

Alameda Fenavinho, 481  

Bento Gonçalves – RS 

CEP 95700-000 

Fone: (54) 3455-6700 

 

 

3 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

3.1 – MONTADORA OFICIAL 

https://www.google.com/search?q=FUNDAPARQUE&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjYiKib9bziAhVoHrkGHRXjAGEQ_AUICSgA&biw=1366&bih=657&dpr=1


 

 

C & C EVENTOS 

Av. Boqueirão, 2350 – Bairro Estância Velha 

Canoas – RS.  

CEP 92032-080 - 

Contatos: 

Josiane Machado: (51) 3075-4750        

atendimento@ceceventos.com.br 

Edson Zini  (54) 99156-4323 

edsonzini@gmail.com 

 

 

3.2 – HOSPEDAGENS E TURISMO 

 

 

 

 

 

BROCKER TURISMO 

Av. das Hortênsias, 1845 - Centro 

GRAMADO – RS 

brockerturismo.com.br 

gramado@brockerturismo.com.br 

Fone (54) 3286-5405 

 

 

 

3.3 – PRODUÇÃO  

 

GOBIG 

Alameda Coelho Neto, 20 Sala 408 – Bairro Boa Vista 

CEP 91340-340 – Porto Alegre – RS 

Fone (51) 3103-2759 

 

Contatos: 

Coordenação: Glenio Janjar  (51) 98226-0995 – glenio@gobig.net.br 

Produção: Marcelo Fuzetti (48) 98422-1044 – producao@gobig.net.br 

Comunicação e Marketing: Cláudia Janjar (48) 99152-0022 – claudia@gobig.net.br 
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3.4 – SOBRE A CIDADE DE BENTO GONÇALVES 

 

Localizada a 122 km de Porto Alegre, no alto da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves é 

uma cidade de gente acolhedora e de natureza exuberante que figura entre as 10 

maiores economias do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

O município tem cerca de cem mil habitantes, oferece toda a infraestrutura necessária 

para que os visitantes possam desfrutar da gastronomia, do lazer, dos costumes e 

das tradições deste hospitaleiro povo de origem italiana, predominantemente. 

 

Por concentrar uma intensa atividade vitivinícola, Bento Gonçalves foi declarada 

capital brasileira do vinho, um destino repleto de roteiros turísticos. Oferece 5 

roteiros turísticos pelo interior do município: Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos, 

Cantinas Históricas, Vale do Rio das Antas e Encantos de Eulália. Além dos roteiros 

Bento conta com algumas atrações históricas na cidade, um parque de aventuras, e 

o clássico e animado passeio de Maria Fumaça. 

 

 

3.5 – O CLIMA EM BENTO GONÇALVES 

 

O clima em Bento é tipicamente europeu, com temperaturas muito baixas 

chegando a números negativos no inverno e altas no verão. 



 

No verão, a temperatura média fica em torno dos 22ºC, com marcações de 28ºC 

em janeiro. No inverno, as temperaturas ficam em tornos dos 13ºC, com mínimas, 

em junho/julho/agosto, de 8ºC. Esporadicamente as temperaturas ficam mais 

baixas, perto de 0º C.  

 

O período de Alta Temporada em Bento Gonçalves vai de maio a agosto, meses de 

outono e inverno, quando os termômetros registram as menores temperaturas e 

muitos de turistas vão à cidade curtir o friozinho. 

 

 

4 – FICHA TÉCNICA: 

 

4.1 – EVENTO: 

17ª CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

4.2 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Datas: 14 a 16 de agosto de 2019. 

 

4.3 – FEIRA DE NEGÓCIOS: 

 

Montagem:  07/08/19 a 13/08/19, conforme cronograma do evento – item 5.2. 

Abertura:  14/08/2019, 09:30 horas. 

Encerramento: 16/08/2019, 18:00 horas. 

Desmontagem: 16/08/2019, das 19:00 horas até o dia 17/08/2019, às 18:00 horas. 

 

5 – CRONOGRAMAS: 

 

5.1 – CRONOGRAMA PRÉ-EVENTO 

DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL ATIVIDADES 

15/07/19 18 hs Expositor/Montadora 

Envio dos projetos de montagens especiais dos 

estandes não contratados da montadora 

oficial, incluindo planta baixa, planta de 

elevação frontal, planta de elevação lateral e 

imagens em perspectiva do estande (3-D) para 

aprovação e inclusão no PPCI, pelo e-mail 

glenio@gobig.net.br . 

mailto:glenio@gobig.net.br


DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL ATIVIDADES 

15/07/19 18 hs Expositor/Montadoras 

Envio das cópias das respectivas RRTs/ARTs, 

do projeto, da execução e instalações elétricas 

dos estandes com montagem especial não 

contratados da montadora oficial, para 

aprovação e inclusão no PPCI, pelo e-mail 

glenio@gobig.net.br.  

15/07/19 18 hs Expositor/Montadoras 

Início do prazo para remessa pelo correio das 

guias originais das RRTs/ARTs, do projeto, 

da execução e instalações elétricas dos 

estandes com montagem especial não 

contratados da montadora oficial para a 

GOBIG, preferencialmente por sedex, para o 

endereço constante do item 3.3. 

 

25/07/19 

 

18 hs Expositor/Patrocinador 

Fim do prazo para recebimento pelo correio 

das guias originais das RRTs/ARTs, do 

projeto, da execução e instalações elétricas 

dos estandes com montagem especial não 

contratados da montadora oficial. 

01/08/19 18hs Expositor/Montadoras 
Fornecer informação quanto suas necessidades 

de potência de instalações elétricas (KVAs). 

01/08/19 18 hs Expositor 
Envio do ANEXO 1 - Credenciamento de 

Expositor, para o e-mail glenio@gobig.net.br  

01/08/19 18 hs Expositor/Montadoras 
Envio do ANEXO 2 - Credenciamento de 

Montadora, para o e-mail glenio@gobig.net.br 

01/08/19 18 hs Expositor/Patrocinador 

Envio do ANEXO 3 - Credenciamento de 

Serviço Terceirizado, para o e-mail 

glenio@gobig.net.br 

 

 

5.2 – CRONOGRAMA DE MONTAGEM: 

 

DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL ATIVIDADES 

07/08/2018    
4ª feira 

10:00 Montadora Oficial  
Descarga de materiais e demarcação de áreas de 
montagem. 

18:30 Montadora Oficial  
Encerramento das atividades diárias de montagens, 
impreterivelmente 

mailto:glenio@gobig.net.br
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08/08/2018    
5ª feira 

07:30 Montadora Oficial  Início das atividades diárias de montagens. 

18:30 Montadora Oficial  
Encerramento das atividades diárias de montagens, 
impreterivelmente 

09/08/2018    
6ª feira 

07:30 
Montadora Oficial 

e Montadoras 
credenciadas 

Início das atividades diárias de montagens. 

18:30 
Montadora Oficial 

e Montadoras 
credenciadas 

Encerramento das atividades diárias de montagens, 
impreterivelmente 

 
➢ Importante: exceto a montadora oficial, as demais montadoras credenciadas somente terão 
acesso ao centro de eventos a partir das 07:30 hs do dia 09/08/19. 
 

DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL ATIVIDADES 

10/08/2018    
Sábado 

07:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Início das atividades diárias de montagens. 

18:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Encerramento das atividades diárias de 
montagens, impreterivelmente 

11/08/2018    
Domingo 

07:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Início das atividades diárias de montagens. 

18:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Encerramento das atividades diárias de 
montagens, impreterivelmente 

12/08/2018  
2ª Feira 

07:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Início das atividades diárias de montagens. 

08:00 Expositores Início do prazo para entrega de materiais. 

18:00 Expositores 
Encerramento das atividades diárias de entrega 
de materiais 

20:00 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 
MONTAGEM e recolhimento do material. 

13/08/2018  
3ª Feira 

07:30 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Limpeza dos estandes. 

08:00 Expositores Entrega de materiais. 

11:00 
Montadora Oficial e 

Montadoras 
credenciadas 

Entrega dos estandes ao Coordenador da 
Feira. 



14:00 Expositores 
Recebimento dos estandes e liberação de 
entrada do expositor para organização 
interna. 

14:00 Expositores 
Início do período de retirada de credenciais de 
expositor no CAEX 

18:00 Expositores Fim do prazo para entrega de materiais. 

20:00 Expositores 
Encerramento das atividades de organização 
interna dos estandes. 

 

 

5.3 – CRONOGRAMA DO EVENTO: 

 

 

DATA HORÁRIO QUEM ATIVIDADES 

14/08/2018  
4ª Feira 

08:00 Expositores Retirada de credenciais de expositor no CAEX  

09:30 Expositores ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS 

10:00 CONVENCIONAIS INÍCIO DO CREDENCIAMENTO 

14:00 CONVENCIONAIS INÍCIO DAS PALESTRAS 

19:00 CONVENCIONAIS PALESTRA MAGNA DE ABERTURA 

20:00 CONVENCIONAIS SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 

21:00 
CONVENCIONAIS E 

EXPOSITORES 
JANTAR DE ABERTURA 

23:59 
CONVENCIONAIS E 

EXPOSITORES 
ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 
DIÁRIA 

15/08/2018  
5ª Feira 

08:00 CONVENCIONAIS ABERTURA DA SECRETARIA 

08:00 EXPOSITORES ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS 

09:00 CONVENCIONAIS PALESTRAS 

12:00 
CONVENCIONAIS E 

EXPOSITORES 
ALMOÇO NO RESTAURANTE DO EVENTO 

14:00 CONVENCIONAIS REINÍCIO DAS PALESTRAS 

18:00 CONVENCIONAIS TÉRMINO DAS PALESTRAS DO DIA 

18:00 CONVENCIONAIS 
HAPPY HOUR COM BANDA NO PALCO DA 
FEIRA 

20:00 CONVENCIONAIS 
ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 
DIÁRIA 



16/08/2018  
6ª Feira 

08:00 CONVENCIONAIS ABERTURA DA SECRETARIA 

08:00 EXPOSITORES ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS 

09:00 CONVENCIONAIS PALESTRAS 

12:00 
CONVENCIONAIS E 

EXPOSITORES 
ALMOÇO NO RESTAURANTE DO EVENTO 

14:00 CONVENCIONAIS REINÍCIO DAS PALESTRAS 

16:30 CONVENCIONAIS 
ENCERRAMENTO DAS ATIVADES DO 
EVENTO 

17:30 CONVENCIONAIS ENCERRAMENTO DA FEIRA DE NEGÓCIOS 

 

 

5.3 – CRONOGRAMA PÓS-EVENTO: 

 

DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL ATIVIDADES 

16/08/2018  
6ª Feira 

18:00 Expositores Recolhimento do seu material 

19:00 Montadoras Início dos trabalhos de desmontagem da feira 

23:59 Montadoras 
Fim dos trabalhos diários de desmontagem da 
feira 

17/08/2018  
Sábado 

07:00 Montadoras Início dos trabalhos de desmontagem da feira 

17:00 Montadoras 
Fim dos trabalhos de desmontagem e limpeza 
da área da feira 

17:00 GOBIG 
Entrega do Centro de Eventos à 
FUNDAPARQUE 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) Qualquer necessidade de alteração nas datas e horários pré-estabelecidos deverão ser 

solicitadas junto a GOBIG; 

 

2) Programação sujeita a alteração; 

 

3) O início e finalização das atividades de montagem e desmontagem devem ser cumpridos 

rigorosamente, caso contrário poderá ser cobrada multa pelo Centro de Eventos. 

  



4) Eventuais ajustes e alterações deste manual, especialmente no cronograma que por ventura se 

fizerem necessários serão comunicados por e-mail aos expositores e divulgados no site 

www.crcrs.org.br/convencao. 

 

 

6 – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

6.1 – RESPONSABILIDADE: 

 

Mesmo disponibilizando segurança 24 horas para as áreas comuns durante o período do 

evento, os Organizadores e Realizadores não se responsabilizam por danos ou prejuízos 

causados a pessoas ou produtos e bens expostos nos estandes antes, durante ou após a 

realização do evento, incluindo roubo, deficiências ou interrupções no fornecimento de 

energia elétrica e de água, ou sinistros de qualquer espécie e recomendam que façam 

seguro de seus ativos.  

 

 

6.2 – REMESSA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS FISCAIS PARA O EVENTO: 

 

a) De acordo com o cronograma, os materiais de divulgação, móveis, utensílios e 

equipamentos que serão utilizados durante o evento deverão ser encaminhados com as 

respectivas guias de transporte e ou notas fiscais de remessa para o seguinte endereço: 

 

Nome do destinatário: FUNDAPARQUE – CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE 

 

Nome do Expositor:  NOME FANTASIA OU RAZÃO SOCIAL DO EXPOSITOR  

 

Endereço:    Alameda Fenavinho, 481 

Bento Gonçalves/RS 

CEP 95700-000  

 

Remetente:   Nome Fantasia ou Razão social 

Endereço completo do remetente. 

 

b) Na nota fiscal e ou guia de transporte deverá constar quais são os materiais e 

equipamentos; 

 

c) Nas caixas e/ou volumes enviados, deverão estar impressos: 

http://www.crcrs.org.br/convencao


   1) O NOME DA EMPRESA EXPOSITORA 

 2) Especificar: MATERIAL PARA O ESTANDE Nº.... 

 

d) A retirada dos materiais após o evento é de inteira responsabilidade do Expositor, não 

será feita remessa de material dos expositores ao término do evento, podendo ser 

descartados os materiais não retirados. 

 

e) Não será permitida a entrada de nenhum equipamento ou produtos sem identificação e 

sem as respectivas notas fiscais. 

 

f) A GOBIG será responsável pela guarda da(s) nota(s) fiscal(is) e ou guias de transporte 

até a chegada do responsável pelo estande. Após a(s) mesma(s) será(ão) entregues ao 

responsável, sob protocolo. 

 

g) Não serão recebidos materiais, móveis, utensílios e equipamentos antes do dia 12 de 

agosto de 2019, nem tampouco após as 18 horas do dia 13 de agosto de 2019,  

 

 

6.3 – SEGURO: 

 

Os estandes, bens, produtos e pessoal a serviço dos Expositores e Patrocinadores não 

estarão cobertos por seguro, cuja responsabilidade é exclusiva dos Expositores, que desde 

já isentam a GOBIG, os organizadores e realizadores de toda e qualquer responsabilidade, 

em todos os casos e circunstâncias, por todo tipo de perdas ou danos, inclusive materiais e 

pessoais. 

 

Portanto, REITERAMOS A RECOMENDAÇÃO de que os Expositores providenciem 

SEGURO, com cobertura para todos os riscos materiais e pessoais, incluindo incêndio, 

explosão, roubo, acidentes etc., durante todo o período que compreende o evento, 

incluindo o de montagem e desmontagem. 

 

 

6.4 – CAEX – CENTRO DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR: 

Com o objetivo de facilitar sua participação no evento estará ao seu dispor um guichê de 

atendimento denominado CAEX, o qual estará em funcionamento desde a abertura do 

centro de eventos para a montagem, até a data prevista para desmontagem. 

 

 



7 – CREDENCIAMENTOS: 

 

7.1 – EXPOSITORES  

 

a) Todos os Expositores deverão credenciar previamente seus representantes, 

funcionários, prepostos e contratados mediante preenchimento dos formulários constantes 

dos ANEXOS, conforme o caso. 

 

b) Para efetuar o CREDENCIAMENTO é necessário preencher e enviar o ANEXO I –

CREDENCIAMENTO DE EXPOSITOR, seguindo suas orientações e dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

7.1.1 – QUANTIDADE DE CREDENCIAIS PARA FEIRA DE NEGÓCIOS 

 

a) Cada Expositor terá o número de credenciais correspondente à cota adquirida, 

conforme especificado no respectivo contrato de locação de espaço em eventos 

firmado com a Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul.  

 

7.1.2 – CREDENCIAIS EXTRAS: 

 

O pedido de credenciais extras de expositores deverão ser solicitados pelo e-mail 

glenio@gobig.net.br, até 13/08/19 e terá custo adicional de R$ 180,00, referente ao 

reembolso das despesas de alimentação (jantar de abertura (14/08) e almoços dias 

15/08 e 16/08), que serão fornecidos no restaurante junto à feira de negócios. 

 

b) Os pedidos de credenciais extras para estacionamento serão direcionados à 

administração do Centro de Eventos, que poderá fornecer ou não, mediante 

cobrança direta aos interessados. 

 

 

7.2 – OUTRAS MONTADORAS:  

 

a) Os Expositores não são obrigados a utilizar a montadora oficial do evento; 

 

b) Os Expositores e Patrocinadores que não fizerem uso da montadora oficial, optando 

por outra montadora, deverão obrigatoriamente efetuar o credenciamento da mesma, 

bem como, cientificá-la do conteúdo deste manual. 
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c) Os Expositores que utilizarem a montadora oficial estão desobrigados a efetuar este 

credenciamento. 

 

d) Para efetuar o credenciamento é necessário preencher e enviar o ANEXO II – 

CREDENCIAMENTO DE MONTADORA, seguindo suas orientações e dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

e) É de responsabilidade indispensável das montadoras e dos expositores o envio no das 

RRTs/ARTs,  com o respectivo comprovante de recolhimento, nos prazos previstos e nas 

formas solicitadas neste manual – item 5 e subitens. 

 

 

7.3 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: 

 

a) É de livre escolha do Expositor a contratação de seus prestadores de serviços, porém, 

não isenta os mesmos quanto a obrigatoriedade do cumprimento integral do conteúdo 

deste manual. 

 

b) A FUNDAPARQUE não empresta, nem aluga utensílios, toalhas, cinzeiros, 

transformadores de energia, extensões, fitas adesivas, ferramentas em geral, pilhas, 

baterias, entre outros, para eventos. 

 

c) Todos os prestadores de serviços e pessoas que, de alguma forma irão participar do 

processo de montagem dos estandes, deverão utilizar vestimentas e equipamentos de 

segurança (EPIs) que se fizerem necessário ao exercício de sua atividade. Não será 

permitido no Centro de Eventos o uso de shorts bermudas, chinelos, sandálias, sapatos 

abertos e camisa sem mangas. 

 

d) O deslocamento do pessoal responsável pela montagem deve limitar-se as áreas de 

trabalho especificas e ou espaços destinados à realização do evento. 

 

e) É obrigação dos Expositores repassar as informações deste manual e as orientações 

nele contidas a todos seus colaboradores e seus prestadores de serviços. 

 

f) Para efetuar o credenciamento de colaboradores e prestadores de serviços é necessário 

preencher e enviar o ANEXO III - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO, 

seguindo suas orientações e dentro dos prazos estabelecidos. 

 



 

7.3.1 – ALIMENTOS & BEBIDAS: 

 

Para a solicitação de orçamento e contratação deste serviço contatar diretamente o 

seguinte fornecedor indicado: 

Empresa: BUFFET DALLA COSTA    

Contato: Arthur Zorzi 

Fones: (54) 3055-3120 e (54) 3055-2121 

E-mail:  buffetdallacosta@buffetdallacosta.com.br 

 

 

7.3.2 – INTERNET: 

 

Para a solicitação de orçamento e contratação deste serviço contatar diretamente o 

seguinte fornecedor exclusivo para este serviço:  

 

Empresa:  VIASUL PROVEDOR DE INTERNET 

Contato:  Luiz Levi 

Fone:   (54) 99265-7510 

E-mail: levi@viasul.net.br 

 

LINK  1 a 4 DIAS 
 

INTERNET 5MB  R$     500,00  
INTERNET 10MB  R$     840,00  
INTERNET 15MB  R$  1.600,00  
INTERNET 20MB  R$  2.000,00  
INTERNET 30MB  R$  2.900,00  
INTERNET 40MB  R$  3.900,00  
INTERNET 50MB  R$  4.900,00  
INTERNET 100MB  R$  6.000,00  
 

O fornecedor de internet tem exclusividade para fornecimento deste serviço em 

razão de contrato com o Centro de Eventos. 

 

 

7.3.3 – DECORAÇÃO E PAISAGISMO 

 

Para a solicitação de orçamento e contratação deste serviço contatar diretamente o 

seguinte fornecedor indicado: 

mailto:levi@viasul.net.br


 

Empresa: MAGIK DECORAÇÕES 

Contato: Kelly Stefenon 

Fones: (54) 99153-5388  

E-mail: contato@magikdecoracoes.com.br    

 

 

7.3.4 – SEGURANÇA: 

 

Para a solicitação de orçamento e contratação deste serviço solicitar à GOBIG pelo 

e-mail glenio@gobig.net.br, até 31/07/2019. 

 

O evento contará com serviço de segurança especializado com a finalidade de 

vigiar as áreas comuns e o acesso do público; 

 

É vedada a permanência de seguranças não credenciados nas dependências do 

evento. 

 

 

7.3.5 – LIMPEZA: 

 

As montadoras devem fazer a entrega inicial dos estandes limpos aos Expositores; 

Nos dias 15 e 16 de agosto, pela manhã, o evento fará a limpeza inicial dos 

estandes. A organização também ficará responsável pela limpeza das áreas 

comuns como corredores, banheiros e áreas de acesso à feira de negócios. 

 

 

7.3.6 – SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS: 

 

Este serviço poderá ser contratado diretamente com a GOBIG, pelo e-mail 

glenio@gobig.net.br, até 31/07/2019. 

 

 

 

7.3.7 – ESTACIONAMENTO E SERVIÇO DE TÁXI: 

 

Serão disponibilizado o seguinte nº de credenciais de estacionamento aos 

expositores para o período do evento, de acordo com sua respectiva cota: 

mailto:glenio@gobig.net.br
mailto:glenio@gobig.net.br


 

➢ COTA MASTER :  04 Credenciais 

➢ COTA ADVANCED: 04 Credenciais 

➢ COTA PREMIUM: 03 Credenciais 

➢ COTA GOLD:  02 Credenciais 

➢ COTA CLASSIC:  01 Credencial 

 

O centro de evento disponibiliza serviço de estacionamento e táxi durante o período 

de realização do evento com os seguintes custos de diária: 

 

Motos:  R$  10,00 

Automóveis: R$  15,00 

Vans/Micros: R$  20,00 

Ônibus: R$  20,00 

 

Durante o período de montagem e desmontagem não haverá cobrança de 

estacionamento. 

 

Taxi:  De acordo com a tarifa fixada pela Prefeitura Municipal 

 

Motoristas de aplicativos (UBER) também atendem a chamados do centro de 

eventos. 

 

8 – NORMAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 

 

8.1 - REGRAS E INFORMAÇÕES: 

 

8.1.1 – NORMAS BÁSICAS DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DO FUNDAPARQUE: 

 

8.1.1.1 - PROIBIÇÕES: 

• É proibida a entrada de menores de 14 anos; 

• É proibido o acesso de animais no período de montagem; 

• É proibido qualquer tipo de obstrução próxima aos extintores de incêndio do 

 centro de eventos; 

• São expressamente vedadas quaisquer construções fora dos espaços dos 

stands e que invadam as áreas de uso comum; 



• É obrigatório o uso de credencial, em local visível, por todos os integrantes e 

prestadores de serviços da montadora; 

• É proibido o uso de máquinas elétricas, tais como furadeiras, serras, etc., que 

provoquem ruídos, barulhos ou vibrações, soldas à base de gases e/ou 

equipamentos congêneres, no interior do estande; 

• É proibido lixar ou pintar qualquer tipo de material nas dependências internas de 

Eventos. As peças deverão chegar ao local, com o trabalho de pintura e arte final 

concluídos; 

• É proibido o uso de substâncias ou materiais explosivos, tóxicos ou pirotécnicos 

de qualquer espécie; 

• É proibida a instalação de artefatos elétricos pingentes e fiação externa; 

• São proibidos projetos que contenham elementos pendurados na estrutura de 

paredes ou cobertura do centro de eventos; 

• Estandes com tablados são obrigados a construir rampa de acesso para 

deficientes; 

• É proibido o acesso e a colocação de materiais na estrutura metálica do prédio, 

salvo com autorização prévia do FUNDAPARQUE. 

• É proibido o  acesso e utilização do telhado do Pavilhão. 

• É proibido o afixar nos tetos ou paredes, cartazes, panos, tapeçarias, quadros 

etc. utilizando-se de pregos, ganchos, percevejos etc. ou qualquer tipo de 

colagem. 

• É proibido a utilização, na decoração dos “stands” de materiais ou substâncias 

de fácil combustão, bem como o ingresso no Pavilhão de explosivo de qualquer 

natureza. 

• É proibido a utilização de gás GLP, a utilização de motores de combustão interna 

ou quaisquer outros equipamentos que venham a exalar qualquer tipo de gases, 

fumaça ou gordura, dentro do Pavilhão, a menos que a localização de tais 

equipamentos permita a instalação especial de exaustão mediante prévia 

aprovação do FUNDAPARQUE. 

• Somente será permitido, de acordo com as necessidades do evento, arrumações 

e/ou decorações suplementares, mediante prévia autorização do 

FUNDAPARQUE, o qual deverá resguardar a integridade física dos recintos e de 

sua linha estrutural. 

 

8.1.1.2 – OBRIGATORIEDADES E DETERMINAÇÕES: 

 

• Demarcar o piso com material de facilmente remoção, tais como fita gomada ou 

fita crepe dupla face, sendo terminantemente vedada a utilização de tintas, colas ou 



similares, cuja remoção ou utilização importe riscos ou danos aos locais 

assinalados; 

• Quaisquer fios expostos deverão ser cobertos com ponte aceitável para a 

segurança do público; 

• As vias de circulação e os “estandes” contíguos não poderão ser utilizados para 

depósito de materiais, ferramentas e produtos a serem instalados nos “estandes”; 

• Todo o trabalho com colas, graxas, materiais corrosivos, tintas e líquidos deverá 

ser com vasilhames e proteção adequados; 

• Toda e qualquer montagem deverá ser efetuada sobre material apropriado, 

sendo vedada a montagem direta sobre o piso básico. Sugere-se a utilização de 

emborrachados ou carpetes na base para evitar o contato direto com o piso; 

• As vias de circulação não poderão ser utilizadas para deposição de materiais, 

ferramentas produtos a serem instalados no estande. Toda operação deverá ser 

realizada exclusivamente dentro dos limites do estande; 

• Qualquer promoção no evento, como sorteios, shows, etc., deverá ser realizada 

mantendo os participantes nos limites do estande e evitando a ocorrência de 

discussões, tumultos, excesso de barulho, etc. 

• Todo estande que possuir painéis de vidro na área externa deverá utilizar 

sinalização de alerta nos mesmos, a fim de facilitar a visualização do público, 

evitando possíveis acidentes. 

• Todos os estandes devem ser entregues limpos por suas montadoras até o 

horário de conclusão dos trabalhos. 

• Os caminhões das montadoras somente terão acesso às áreas externas do 

pavilhão. 

• Estandes que realizarem venda direta ao público deverão fazer o atendimento, o 

recebimento e as demais operações de venda dentro da área locada. A organização não 

terá qualquer responsabilidade tributária sobre as transações realizadas no evento. 

• Os expositores poderão manter som ambiente em seus estandes, desde que não 

venham a prejudicar as palestras e os demais expositores e participantes do evento. É 

de inteira responsabilidade do expositor acertar os direitos autorais no Ecad. 

• É de livre escolha do expositor a contratação de seus prestadores de serviços, o que 

não o isenta da responsabilidade quanto ao cumprimento integral do presente manual. 

• É proibida a utilização de qualquer explosivo, gases não liquefeitos, tóxicos e 

combustíveis, inclusive GLP e líquidos infláveis, bem como o funcionamento de 

quaisquer tipos de motores de combustão interna. 



• Os expositores devem realizar suas operações dentro da área de seus estandes, 

vedada a utilização dos corredores e áreas comuns para tal fim. 

 

8.1.1.3 - SUGESTÕES E INDICAÇÕES: 

 

• Cada montadora enviar uma equipe de serviços para carga e descarga dos 

materiais; 

• Cada empresa é responsável por trazer carrinhos com rodas emborrachadas;  

• Somente será permitido o uso de escadas desde que estejam protegidas por 

material que evite danos ao local (pisos e paredes) onde forem apoiadas. São 

proibidas escadas de metal. 

 

 

8.1.2 – MEDIDAS E VOLTAGENS:  

  Pé direito: 7,00m 

  Altura máxima permitida para construção de estandes: 4,00m 

Voltagem: 220V 

 

8.1.3 – RETIRADA DE LIXO E ENTULHO: 

 

É de responsabilidade de cada montadora a retirada de material, do lixo e do 

entulho na montagem e desmontagem do Evento.  

 

Todo o material deixado no centro de eventos, após o término do evento será 

considerado como objeto de descarte, sem que os organizadores possuam 

nenhuma responsabilidade na guarda dos mesmos. 

 

8.1.4 – ENERGIA ELÉTRICA: 

• Expositores e Patrocinadores deverão, juntamente com os projetos, fornecer 

informação quanto suas necessidades de instalações elétricas (potência KVA), 

até o dia 15/07/2019, pelo e-mail glenio@gobig.net.br. 

 

• Não será permitida a utilização de iluminação que, por seus interruptores 

automáticos, possa provocar interferência em aparelhos elétricos expostos em 

outros estandes. Cada aparelho necessita de 01 (uma) tomada, não sendo 

permitido o uso de benjamins. 

• As montadoras deverão aterrar todos os “stands” de estrutura metálica, visando 

impedir choques elétricos; 
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• As montadoras deverão instalar, a partir do ponto fornecido, disjuntores, 

montados em caixas apropriadas, a fim de proteger as cargas e circuitos das 

ilhas conforme normas da ABNT e exigências do Corpo de Bombeiros. 

• Os fios, cabos e disjuntores utilizados para instalações elétricas deverão ficar 

protegidos adequadamente eliminando-se o risco de choque elétrico e outros 

acidentes. 

• As montadoras deverão fornecer e instalar sob supervisão do FUNDAPARQUE 

os fios e cabos com isolação e terminais de ligação, alimentadores gerais das 

ilhas, que serão ligados pelos eletricistas do FUNDAPARQUE aos pontos de 

força indicados nas plantas aprovadas. 

• As montadoras e os Expositores deverão respeitar, rigorosamente, os LIMITES 

DE CAPACIDADE DA CARGA nas áreas locadas, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por todos os danos causados. 

• As montadoras deverão desligar os circuitos de energia elétrica dos “stands” 

após o encerramento das atividades diárias do evento, sendo que as cargas 

especiais que, eventualmente, não possam ser desligadas deverão estar ligadas 

a circuitos independentes. 

• Lembramos a montadora que colocar em funcionamento no seu estande 

equipamentos sensíveis à variações de voltagens, que façam uso de 

estabilizadores específicos para tal finalidade, seguindo a orientação técnica de 

cada equipamento. 

• Após o encerramento do evento a energia elétrica é automaticamente desligada, 

portanto não é permitido no estande aparelhos ou máquinas que necessitem de 

fornecimento contínuo de energia. 

 

 

8.2 – OBRIGAÇÕES DO EXPOSITOR E/OU SUA MONTADORA: 

 

8.2.1 – PAGAMENTOS EM ATRASO: 

 

Não será liberada pela organização do evento a área destinada à montagem do 

estande dos Expositores e Patrocinadores que não estiverem quites com o evento. 

 

8.2.2 – ENVIO DE DOCUMENTOS PELA MONTADORA: 

 

Não será liberada pela organização do evento o acesso a área destinada à 

montagem do estande dos Expositores que não tiverem enviado os devidos 

documentos conforme prazos estabelecidos no cronograma – item 5 e seus 

subitens. 

 



8.2.2.1 – FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DA MONTADORA: 

 

ANEXO II –  CREDENCIAMENTO DE MONTADORA assinado pelo representante 

legal da Montadora. 

 

8.2.2.2 – COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RRT/ART: 

Comprovante de recolhimento da RRT/ART. É obrigatório manter em seu estande 

uma cópia desta guia, além encaminhar à GOBIG cópia conforme cronograma, 

pois, no caso de fiscalização, poderá haver embargo de estande pelo corpo de 

bombeiros. 

 

 

8.3 – MONTAGEM: 

 

8.3.1 – MONTAGEM BÁSICA:  

 

8.3.1.1 – ESTANDES: 

 

Os estandes serão montados em conformidade com o disposto no contrato firmado 

pelos Expositores com a organização do Evento, em conformidade com o 

cronograma constante do item 5.2 e as seguintes especificações: 

 

8.3.1.2 – MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTE COTA MASTER 

Estande em octanorm, 2,20 m altura, painéis TS brancos, 32m², com 04 

mesas com tampo de vidro, 12 cadeiras, 03 balcões de octanorm 

1,00x0,50x1,10m, com prateleira interna e portas. 08 lâmpadas de LED 

80w/220v e 6 tomadas, 50w/220v, forração grafite 3mm direto no piso 

existente, 01 lixeira, 1 testeira de sinalização visual em placa branca nas 

medidas 2,00x0,50h. 

 

8.3.1.3 – MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTES COTA ADVANCED 

Estande em octanorm, 2,20 m altura, painéis TS brancos, 24m², 02 mesas 

com tampo de vidro, 6 cadeiras, 03 balcões de octanorm 1,00x0,50x1,10m, 

com prateleira interna e portas. 06 lâmpadas de LED 80w/220v e 4 tomadas 

500w/220v, forração grafite 3mm direto no piso existente, 01 lixeira, 1 

testeira de sinalização visual em placa branca nas medidas de 2,00x0,50h. 

 



8.3.1.4 - MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTES COTA PRÊMIUM 

Estande em octanorm, 2,20 m altura, painéis TS brancos, 18m², 02 mesas 

com tampo de vidro, 6 cadeiras, 02 balcões de octanorm 1,00x0,50x1,10m 

com prateleira interna e portas. 06 lâmpadas de LED 80w/220v e 4 tomadas 

150w/220v, forração grafite 3mm direto no piso existente, 1 lixeira, 1 testeira 

de sinalização visual em placa branca. 

 

8.3.1.5 - MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTES COTA GOLD 

Estande em octanorm, 2,20 m altura, painéis TS brancos, 12m², cada 

estande com 01 mesas com tampo de vidro, 03 cadeiras, 01 balcões de 

octanorm 1,00x0,50x1,10m com prateleira interna e portas. 03 lâmpadas de 

LED 80w/220v e 3 tomadas 150w/220v, forração grafite 3mm direto no piso 

existente, 1 lixeira, 1 testeira de sinalização visual em placa branca. 

 

8.3.1.6 - MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTES COTA CLASSIC 

Estande em octanorm, 2,20 m altura, painéis TS brancos, 9m², cada estande 

com 01 mesas com tampo de vidro, 03 cadeiras, 01 balcões de octanorm 

1,00x0,50x1,10m com prateleira interna e portas. 03 lâmpadas de LED 

80w/220v e 3 tomadas 150w/220v, forração grafite 3mm direto no piso 

existente, 1 lixeira, 1 testeira de sinalização visual em placa branca. 

 

8.3.1.7 - MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DOS ESTANTES COTA POINT 

Balcão de octanorm 1,00x0,50x1,110m com 01 parede 2,20x1,00 atrás de 

cada balcão, 3 banquetas, 01 ponto de elétrica, iluminação e 01 tomada 

550w/220v, forração grafite 3mm, adesivo logotipo para sinalização. 

 

8.3.2 – PROJETOS ESPECIAIS: 

 

a) Todos os projetos de montagens especiais que não forem contratados da 

montadora oficial deverão ser encaminhados através do e-mail 

glenio@gobig.net.br para aprovação até o dia 15/07/2019, conforme 

Cronograma Pré Eventos, item 5.1. 

 

b) O início da montagem dos estandes especiais somente poderá ocorrer mediante 

a aprovação de seu projeto que será remetida em resposta ao e-mail de solicitação; 
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c) As outras montadoras credenciadas receberão a área do seu estande 

demarcada no piso, pela Montadora Oficial, caso tenha estande especial. 

 

d) Todas as plantas, projetos e especificações previstos neste manual deverão ser 

elaborados em padrões métricos e convenções adotadas pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 

 

9 – CASOS OMISSÕES E SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NESTE MANUAL 

 

Os casos omissos, bem como situações excepcionais não contempladas neste manual deverão 

ser encaminhadas para a GOBIG, pelo e-mail glenio@gobig.net.br. Os assuntos serão apreciados 

e decididos pele produtora e ou Comissão Organizadora, conforme a necessidade. 

 

 

10 – ATUALIZAÇÃO DESTE MANUAL 

 

Este manual poderá sofrer atualizações para ajustes e novas informações. No caso de 

atualizações os expositores serão comunicado por e-mail pela GOBIG e a  versão atualizada, 

estará sempre disponível no site do evento, www.crcrs.org.br/convencao . 

 

 

11 – ANEXOS: 

 

É obrigatório o preenchimento e envio de todos os formulários necessários, dentro das datas 

determinadas: ANEXO I – Credenciamento de Expositores, ANEXO II – Credenciamento de 

Montadora (para quem não utilizar os serviços da Montadora Oficial) e ANEXO III – 

Credenciamento de Prestadores de Serviços Terceirizados. 

 

O não cumprimento dos prazos limites para as providências isenta a organizadora do evento de 

qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos que essa situação possa acarretar ao 

Expositor. 

 

Os anexos e formulários estão contidos em um arquivo anexo em EXCEL para facilitar o seu 

preenchimento e envio para a organizadora, porém são considerados parte integrante deste 

manual.  
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12 – CONSIDEREÇÕES FINAIS 

 

Desejando a todos um profícuo e exitoso evento, o CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, a ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DO RIO GRANDE DO SUL e a GOBIG se colocam à disposição para atendê-los e 

recebê-los com muita alegria e satisfação neste importante acontecimento. 

 

Atenciosamente. 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

 ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO RIO GRANDE DO SUL 

GOBIG 

 

 



 

Nº RG NOME PARA CREDENCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E-mail do Responsável:

3 - CREDENCIAMENTO DE EXPOSITOR:

FUNÇÃO

c) E-mail para encaminhamento:  glenio@gobig.net.br

2 - DADOS DO EXPOSITOR:

Empresa:

Responsável pela 

informação:

ANEXO I 

CREDENCIAMENTO DE EXPOSITOR

DATA LIMITE:  01/08/2019

1 - INSTRUÇÕES 

a) Todas os EXPOSITORE  deverão obrigatoriamente credenciar seus representantes;

b) Este formulário precisa ser preenchido em sua totalidade e enviado por E-MAIL dentro da data-limite;

 



Nº RG NOME PARA CREDENCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA MONTADORA:

FUNÇÃO

Telefones:

E-mail:

Contato:

Telefones:

4 - DADOS DA MONTADORA A SER CREDENCIADA:

Empresa:

CNPJ:

1.4) Este formulário precisa ser preenchido em sua totalidade e enviado por E-MAIL dentro da data-limite para 

glenio@gobig.net.br.

2 - TERMO DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA:

Declaramos que nossa empresa foi contratada para a montagem, manutenção técnica e desmontagem do

estande do expositor/patrocinador abaixo citado.Declaramos também estar cientes de que toda e qualquer

desobediência ao MEX ou às normas do local do evento AUTORIZA o promotor e/ou a organizadora a cobrança de

multas e/ou CANCELAR a montagem do estande de acordo com o disposto no contrato firmado entre as partes.

3 - DADOS DO EXPOSITOR OU PATROCINADOR:

Empresa:

1.1) Os expositores devem encaminhar este formulário às suas montadoras juntamente com o MEX - Manual do 

Expositor, cientificando-as de suas obrigações e ainda. O retorno sobre este formulário é de responsabilidade do 

EXPOSITOR

1.2) O pessoal das montadoras deverá usar, OBRIGATORIAMENTE, uniforme com identificação da empresa, bem 

como crachá do evento;

1.3) O pessoal das montadoras deverá usar, OBRIGATORIAMENTE, EPIs – Equipamento de Proteção Individual.

ANEXO II 

CREDENCIAMENTO DE MONTADORA

DATA LIMITE: 01/08/2019

1 - INSTRUÇÕES GERAIS DE PROCEDIMENTO PARA ESTE FORMULÁRIO:

 



Nº RG NOME PARA CREDENCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E-mail do Responsável:

3 - CREDENCIAMENTO DE EXPOSITOR:

FUNÇÃO

c) E-mail para encaminhamento: glenio@gobig.net.br

2 - DADOS DO EXPOSITOR:

Empresa:

Responsável pela informação:

ANEXO III

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS

DATA LIMITE:  01/08/2019

1 - INSTRUÇÕES 

a) Todas os prestadores de serviços deverão estar uniformizados, portando crachá e utilizando equipamentos

obrigatórios de proteção e segurança – EPIS.

b) Este formulário precisa ser preenchido em sua totalidade e enviado por E-MAIL dentro da data-limite;

 



 



 


