MANUAL DO EXPOSITOR

Prezado Expositor,
Este documento contém informações relevantes de conformidade obrigatória para o expositor e faz parte
integrante do contrato de participação celebrado entre o expositor (sua empresa), e a ABIMDE.
À ABIMDE reserva-se o direito de modificar o cronograma do evento, quando necessário, ou por razões de
segurança e saúde, bem como algumas normas deste regulamento para atender qualquer demanda de segurança
ou requisitos de saúde em conformidade com as restrições determinadas pelas exigências de combate a Covid-19.
Os expositores se comprometem a respeitar o protocolo de segurança para o acesso ao evento.
Em caso de dúvidas ou comentários, não hesite em nos contactar.
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1. INFORMAÇÕES DO EVENTO

1.1. OBJETIVO
A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), com o apoio do
Ministério da Defesa e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
realizam o evento 6ª Mostra BID Brasil, um dos mais importantes eventos do segmento de Defesa e
Segurança do país, sendo uma grande oportunidade para as empresas mostrarem todo seu potencial e
alavancarem seus negócios.
A Mostra valoriza a Base Industrial de Defesa, divulgando seus produtos, serviços e inovações para o
mercado interno e também para o exterior, já que conta com a presença de membros do Congresso e
do Senado, Ministros de Estado, nossos embaixadores e diplomatas em geral, embaixadores e adidos
militares estrangeiros acreditados no Brasil, delegações estrangeiras e militares dos mais altos postos
das nossas Forças Armadas e de Segurança.

1.2. VISITANTES / PARTICIPANTES
✓ Representantes do Ministério da Defesa (MD) e dos diversos Ministérios envolvidos.
✓ Forças Armadas e de Segurança;
✓ Parlamentares;
✓ Órgãos de Segurança Pública, Órgãos de Financiamentos, Órgãos de Defesa Civil;
✓ Adidos militares estrangeiros acreditados no Brasil;
✓ Mídia Especializada;
✓ Membros da Academia.

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Data: 06 a 08 de dezembro de 2022
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Ala Sul
Endereço: SDC – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental – Brasília – DF, CEP 0070-350
2.1. COMO CHEGAR - MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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Projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, foi reformado, ampliado e parcialmente inaugurado em 2005. É o 3º maior
centro de convenções do país, atrás do Anhembi e Pavilhão 5 do Riocentro, podendo receber simultaneamente 9,4 mil
pessoas sentadas. Possui 54 mil m² de área construída com possibilidade de montagem de 11.400 m² de exposição.
Fica próximo à rede hoteleira, a quinze minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. É referência na realização de
eventos, palestras, feiras, shows ou congressos.
A MOSTRA BID BRASIL será realizada na Ala Sul, climatizada, destinada para a montagem de exposições e feiras com
5.000 mil metros quadrados.
A abertura oficial do evento será realizada no Auditório Planalto, Ala Sul, com capacidade para receber 2.000 pessoas,
com facilidades para portadores de necessidades especiais (rampas, elevadores, telefones, sanitários, entre outros).

2.2. PROGRAMAÇÃO
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2.2.1. MONTAGEM / DESMONTAGEM
MONTAGEM:
✓ Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília – DF
✓ 08h00 às 12h00 - Abertura do recinto para uso exclusivo do organizador e
estruturas aéreas.
✓ Das 13h00 às 20h00 - Entrada para descarga e início de montagem de
equipamentos de grande porte para exposição

Dia

03 / 12
(sábado)

Dia

04/12
(domingo)

✓ Das 08h00 às 20h00 – Montagem Geral dos Stands

Dia

05/12
(segunda)

✓ Das 10h00 as 18h00 – Decoração dos stands / Expositores
✓ 20h00 – Encerramento Montagem e fechamento dos portões
✓ 20h00 – Instalação Passadeira
DESMONTAGEM:

Dia

08/12
(quinta-feira)
Exposição/Desmontagem

Dia

09/12
(sexta-feira)

✓ 19h00 – encerramento da exposição e retirada de material do expositor
✓ 22h00 – início desmontagem.

✓
✓

Das 8h00 às 18h00.
A retirada dos demais materiais como equipamentos e utensílios de grande porte
que necessitem de transporte.

2.2.2. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
✓

10h00 - Cerimonial de Abertura e visita oficial ao local de exposição - Centro de
Convenções Ulysses Guimarães – Brasília – DF
11h00 às 17h00 – Mostra – Exposição / Reuniões oficiais entre autoridades
estrangeiras e brasileiras;
18h00 – Fechamento dos portões, encerramento das atividades do dia.
20h00–Jantar de boas-vindas com participação restrita de autoridades militares e
civis, incluindo Ministros de Estado e/ou Presidente ou Vice-Presidente da
República, organizadores e patrocinadores

✓

Dia

06/12
(Terça-Feira)
Exposição
Jantar Boas Vindas

Dia

07/12
(quarta-feira)
Exposição

✓
✓
✓
✓

09h00 – abertura dos portões para acesso dos expositores com credencial
10h00 – abertura da exposição aos visitantes
19h00 – encerramento da exposição
20h00 – fechamento dos portões

08/12
(quinta-feira)
Exposição
Início Desmontagem

✓
✓
✓
✓

09h00 – abertura dos portões para acesso dos expositores com credencial
10h00 – abertura da exposição aos visitantes
19h00 – encerramento da exposição e retirada de material do expositor
22h00 – início desmontagem

09 de dezembro
(quinta-feira)
Desmontagem

✓

Das 8h às 18h - Desmontagem

Dia

Dia

✓
✓

Mais informações do funcionamento e atividades, consultar o site: http://www.mostrabidbrasil.com
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3. ACESSO AO EVENTO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19
Os efeitos da pandemia mudaram fundamentalmente o comportamento das pessoas e suas expectativas em relação aos
procedimentos de segurança para a retomada pós-COVID-19 e foram criados requisitos e recomendações sobre
precauções de saúde e higiene.
Todas as orientações seguirão as diretrizes da OMS e do governo do Distrito Federal e esse protocolo de segurança será
enviado em breve, atualizado a época, a todos os expositores.

4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Termo de Compromisso
Mediante assinatura de um Termo de Compromisso e Contrato de Aquisição de Espaço, o EXPOSITOR adquire o
direito de participação recebendo uma área expressa em metros quadrados, dependendo do formato de
participação, como simples expositor ou patrocinador, adquirindo uma cota de patrocínio.
4.2. Realocação de Espaço
O organizador se reserva o direito de realocar qualquer Expositor em qualquer outro espaço, se necessário,
respeitando a extensão da área solicitada. Nesse caso, serão apresentadas as opções de local para que o expositor
escolha o que melhor lhe convier.
5. MONTAGEM DOS STANDS - ACESSO
5.1. ENTRADA DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS STANDS E EXPOSIÇÃO
A circulação de caminhões só será permitida no horário das 08h00 às 17h00 durante o período de montagem. As
empresas que irão participar da Mostra deverão informar a lista de produtos a serem expostos, preenchendo o
formulário disponível no kit de formulários a ser disponibilizado pelo Organizador, enviando o mesmo até o dia 21
de novembro de 2022.
5.2. EQUIPAMENTOS PESADOS, MOTORES, VEÍCULOS DE RODAS OU ESTEIRAS:
•
•
•
•
•

Todo equipamento pesado e/ou veículos que serão expostos na área interna devem ser posicionados no
dia 03 de dezembro das 10h00 até as 17h00
Veículos a serem expostos na área interna, bem como estruturas aéreas devem ser posicionados dia
03.12.2022 das 8h as 16h, impreterivelmente.
O Expositor deverá contactar o Organizador para agendar o horário da entrada de seu equipamento ou
veículo.
O Expositor é responsável pela instalação, manuseio e retirada de qualquer equipamento. Caso haja
necessidade de manuseio de veículo ou equipamento do expositor pela organizadora, será cobrada uma
taxa e a mesma não se responsabiliza por eventuais danos.
Qualquer equipamento que precise de um dispositivo de manuseio especial (superior a 5 toneladas,
empilhadeiras, guindastes...) para ser instalado ou qualquer equipamento ou veículo superior a 5 metros,
deverá consultar a Organização para ver as disponibilidades dessa operação.
ATENÇÃO: a resistência do solo é de 500 Kg/m². Os Expositores devem garantir que essas cargas sejam
espalhadas por interposição em superfícies planas, rígidas e resistentes.
IMPORTANTE: Todos os stands deverão estar com a decoração, produtos e amostras arrumadas, local
limpo e desimpedido até as 20h do dia 05 de dezembro de 2022 e, caso o prazo não seja cumprido, o
expositor está sujeito a multa.

5.3. DESMONTAGEM DOS STANDS.
•

Os materiais, equipamentos e produtos que eventualmente não forem retirados pelos Expositores até o
período de desmontagem permitido, serão retirados do local pela Montadora Oficial, que cobrará dos
EXPOSITORES os custos dessa operação.
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•
•
•

Dia

Dia

A Organização do Evento estará isenta de qualquer responsabilidade pelos materiais ou produtos dos
Expositores, por danos, avarias, prejuízos, roubos ou furto de qualquer natureza durante a montagem e
desmontagem dos stands.
A contratação de empresa de montagem/desmontagem não isenta o EXPOSITOR da responsabilidade de
devolução de toda a área onde foi instalado seu stand, livre, limpa e desimpedida na data e horário estipulados.
Recomendamos ao EXPOSITOR que após o encerramento do EVENTO, e a partir das 18:00hs, sejam retirados
todos os mostruários e objetos de valor (TV, vídeo, aparelhos de som, computadores, etc.), bem como objetos
de pequeno porte, evitando assim, roubos, furtos, avarias, extravios, etc. A montadora oficial não se
responsabiliza por materiais, equipamentos ou utensílios deixados no stand.
08/12
(quinta-feira)
Exposição/Desmontagem
09 de dezembro
(quinta-feira)
Desmontagem

✓
✓

19h00 – encerramento da exposição e retirada de material do expositor
22h00 – início desmontagem

✓ Das 8h às 18h - Desmontagem

5.4. RETIRADA DE MATERIAIS
A retirada dos materiais como, móveis, equipamentos e utensílios de pequeno e médio porte que será permitida a
partir das 22h do dia 08/12/2022 e os equipamentos e veículos de grande porte, bem como elementos aéreos,
somente no dia 09/12/2022 das 08h00 até as 18h00.
6. REGRAS TÉCNICAS PARA A DECORAÇÃO DO STAND
6.1. CUSTOMIZAÇÕES DOS STANDS BÁSICOS
Para a “customização” dos stands e/ou contratações de locações de equipamentos adicionais como: Paredes
adicionais, prateleiras, vitrines, móveis em geral, Televisores (vários tamanhos), computadores, manequins ou outros
elementos necessários para melhor apresentação dos seus produtos, o Expositor poderá contatar diretamente as
empresas credenciadas para verificação dos custos e/ou através do preenchimento de formulários que estarão
disponíveis e enviados à todos os expositores, mais próximo ao evento.
6.2. NORMAS CONSTRUTIVAS PARA MONTAGENS CUSTOMIZADAS.
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

No pavilhão não será permitida construção de mezaninos ou andar superior, exceto para efeito de decoração.
A altura máxima permitida é de 4,50m para quaisquer elementos componentes do stand que deverão ser
considerados a partir do piso do pavilhão (com exceção a produtos ou equipamentos do Expositor).
A altura máxima permitida para os stands básicos é de 2,70m, portanto, stands customizados que
ultrapassarem essa altura, deverão recuar a parte alta a 0,50m dos vizinhos.
Não será permitida a decoração de stands com projeção de marcas ou logos em laterais com divisa com stands
vizinhos.
A montagem ou posicionamento de qualquer elemento tais como: vitrines, condicionadores de ar, produtos
promocionais, banners, displays, balcões de demonstração, etc. não poderão estar sobre stands vizinhos ou
sobre vias de circulação, devendo estes elementos estar montados obrigatoriamente dentro dos limites da área
do stand.
A utilização de piso elevado, somente para áreas livres (não sendo permitido a elevação em linhas de stands
básicos), caso solicitado ao organizador, não deve ultrapassar o limite de sua área e, o mesmo deverá ser
instalado SEM NENHUMA PERFURAÇÃO do piso do pavilhão ou áreas externas que deverão estar protegidas
de qualquer danificação.
Os stands com piso elevado deverão ter rampa para facilitar o acesso de deficientes físicos, de acordo com a
exigência da NBR9050.
Toda fita dupla-face utilizada para a fixação de carpete e/ou produtos no piso do pavilhão, deverá ser removida
integralmente após o evento, pelo Expositor sem danificar o piso do local.
É proibida a construção em alvenaria ou similar.
Os stands deverão ser abertos, ventilados, com pé direito mais baixos, sem copas, sem mezaninos.
Promover o distanciamento protocolar nas mesas de reuniões.
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•

Evitar materiais como tecidos. Caso haja utilização de tecidos, os mesmos devem ser ignifugados e, ainda assim,
solicitar a aprovação da organizadora.

6.3. REGRAS PARA OUTRAS EMPRESAS MONTADORAS / DECORADORAS.
As empresas contratadas que não fazem parte do quadro oficial do evento deverão seguir as normas citadas abaixo
e, só será permitido o acesso, após a liberação formalizada da organizadora do evento.
Para acesso as empresas deverão:
6.3.1. Cadastro de Montador / Decorador.
Embora o cenário da pandemia se encontre amenizado, por medidas de precaução, a orientação é que
qualquer montagem especial seja realizada com a equipe credenciada ao evento a fim de controlarmos o fluxo
de pessoas no local. Caso seja de extrema necessidade a contratação de equipes externas, não oficiais, o
cadastro deve ser solicitado pelo expositor através de formulário apropriado e enviado devidamente
preenchido até o dia 16/11/2022. A empresa contratada deverá anexar e enviar os seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Ficha Cadastral com todos os dados da empresa montadora / decoradora contratada.~
Formulário de Empresa Montadora/Decoradora não oficial preenchido.
Tipo de serviço prestado.
Comprovante de quitação da taxa de limpeza.
Projeto em Autocad ou PDF com as cotas das laterais, frente e fundos, bem como detalhes da área
interna.
Projeto Elétrico e certificado do eletricista responsável durante a montagem.
ART de elétrica, de projeto e de execução – que deverão ser encaminhados separadamente.

•
•

6.3.2. Data de acesso para as montadoras não oficiais:
•

Montagem – 04 e 05/12/2022 – das 8h às 20h

•

Desmontagem - 08/12/2022 – a partir das 22h até as 18h do dia 09/12/2022

Obs: Caso o expositor/empresa de decoração exceda o horário de utilização estipulado neste MANUAL, a
organizadora reserva-se o direito da cobrança de HORAS EXTRAS, no valor estipulado pelo Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, de R$ 9.977,19 (Nove mil novecentos e setenta e sete reais e dezenove
centavos) por hora de utilização adicional.

IMPORTANTE
•
•

Não será permitido fechamento total do espaço. Será necessário manter o espaço com mínimo de 50% de
visibilidade.
Para acesso ao pavilhão e realização dos serviços de montagem, será necessário, além do cadastro da
empresa decoradora, encaminhar à Organizadora os documentos abaixo até o dia 16/11/2022 e
apresentá-los ao caex, no dia da entrada de montagem, incluindo o documento de liberação.

6.4. TAXAS OBRIGATÓRIAS PARA OUTRAS EMPRESAS DECORADORAS.
6.4.1.

Taxa de Limpeza Obrigatória - MONTAGEM.

Durante a montagem e desmontagem d a M o s t r a , a organizadora manterá equipe de L impeza nos
pavilhões, com o objetivo de manter as vias de circulação e áreas comuns limpas e, para tanto, é cobrada taxa
referente a esses serviços.
Essa taxa deverá ser paga pela montadora ou pelo expositor se o mesmo fizer sua própria montagem.
As montadoras deverão pagar a taxa de limpeza por metro quadrado de estande a montar. A contratação dessa
taxa é obrigatória até o dia 16 de novembro de 2022.
7. MONTAGEM BÁSICA
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Novas medidas para construção de estandes foram definidas para garantir uma maior segurança aos expositores e
visitantes. Criamos estandes básicos seguindo modelo funcional, completo com mobiliário, e será montado pelas
empresas montadoras oficiais, podendo o expositor solicitar complemento de decoração, customização e locação de
moveis ou equipamentos através dos formulários que serão disponibilizados futuramente..
7.1. MEMORIAL DESCRITIVO
7.1.1. MÓDULO DE STAND PADRÃO DE 9 a 27m²
•
•
•
•
•

O piso de cada módulo será revestido com carpete forração na cor cinza grafite, aplicado diretamente no chão
do local (com fita adesiva dupla face);
As paredes divisórias serão montadas com painéis TS formicalizados na cor branca, montados sobre perfis de
alumínio anodizado. Altura das paredes: 2,70m.
A identificação do Expositor será feita por meio da aplicação da logomarca em “testeira” na parte frontal (e
laterais quando o stand for de esquina).
A iluminação será feita por meio da instalação de luminárias de alumínio com lâmpadas LED brancas.
Cada módulo de stand terá 01 tomada elétrica com carga máxima de 500watts/220Volts. (caso o expositor
necessite de energia elétrica adicional, deverá solicitar em formulário apropriado fornecido pelo Organizador.)

OBSERVAÇÃO: Caso o Expositor necessite de mais pontos de tomada e/ou carga elétrica superior a oferecida,
deverá solicitar para a Montadora Oficial por meio do e-mail
(mostrabidbrasil@abimde.org.br /
mostrabidbrasil@gmail.com / helio@abimde.org.br ), que enviará formulário específico para essa solicitação.
A corrente elétrica do local é de 220V monofásicos e 380V trifásicos. Em caso de qualquer aparelho 110V, o
Expositor deverá providenciar transformador(es). Todos os pontos de energia elétrica serão fornecidos via
condutores terra, de acordo com a planta de elétrica do local do evento.
MOBILIÁRIO:
•
•
•
•
•
•

Mobiliário (para cada 9m2 de módulo padrão):
01 Mesa Redonda;
03 Cadeiras;
01 Balcão em sistema de alumínio com a logomarca da empresa na parte frontal, contendo um lance
de prateleira interna, sem portas.
01 Armário com chaves;
01 cesto de lixo.
NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA E /OU SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO SEM PRÉVIA CONSULTA AO
ORGANIZADOR.

COMUNICAÇÃO VISUAL
•
•
•

Todos as empresas que adquirirem o “módulo padrão, terão direito à aplicação de 1 ou 2 logotipos nas
testeiras do stand, conforme ilustração neste Manual.
Caso a ABIMDE e a Organizadora não receba a logomarca do Expositor, será aplicado o nome da
empresa em letras helvéticas.
As empresas que ainda não enviaram os logotipos para a ABIMDE, deverão enviá-los para a montadora
EXPO 3, preferencialmente em arquivos vetorizados nas extensões CDR, AI, EPS ou .JPG em alta
definição. Data Limite: 16/12/2022. - E-mail para envio: mostrabidbrasil@abimde.org.br,
mostrabidbrasil@gmail.com, helio@abimde.org.br.

7.1.2. MÓDULO DE STAND “PATROCINADOR” ACIMA DE 12m2:
A montagem dos stands adquiridos em cotas de patrocínio, caso inclua a montagem básica (verificar em seu
contrato) será feita pela empresa credenciada, EXPO 3 ou uma de suas parceiras local, que deverão iniciar os
trabalhos no dia 02 de dezembro às 8:00hs, devendo os módulos serem entregues montados para os
Expositores no dia 05 de dezembro, a partir das 14:00hs.
A partir dessa data, os módulos poderão ser decorados e instalados produtos para exposição.
(equipamentos de grande porte, verificar e agendar com a Organização a melhor data e horário para a entrada
no Pavilhão).
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7.2. MODELO DE STAND BÁSICO
7.2.1. STAND “BOX” – 9 m2 (3X3m):

7.2.2

STAND “ESQUINA” – 9 m2 (3X3m):
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7.2.3

STAND - 12 m2 (3X4m):
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7.2.4

STAND “PONTA DE ILHA” – 18 m2 (6X3m):

8. BANNERS E ESTRUTURAS SUSPENSAS
Através de consulta prévia o Organizador poderá estudar a possibilidade da fixação de elementos suspensos, fixados
à estrutura aérea de cobertura do Pavilhão de Exposições.
Caso o expositor deseje a contratação desse serviço, deverá enviar todo o detalhamento da estrutura a ser suspensa,
incluindo peso e cálculo estrutural. Caso seja aprovado, será necessário a apresentação de ART (Atestado de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), assinada por engenheiro responsável e
credenciado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e devidamente quitada.
IMPORTANTE: Caso aprovado, será feita por equipe credenciada pela Organização, cujo custo do cabeamento,
equipamentos, veículos e equipe necessárias para instalação será repassado ao expositor.
9. RESPONSABILIDADES DO EXPOSITOR

9.1. SEGURO
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A Organização do Evento não será responsável por quaisquer produtos e/ou equipamentos expostos ou materiais
empregados pelo EXPOSITOR, inclusive terceiros contratados, transportadores e todo o mais, durante o período integral
de realização do evento (montagem, realização e desmontagem), sendo, portanto, de total responsabilidade do
EXPOSITOR por qualquer dano ou eventualidade ocorrida.
Cabe ao Organizador segurar o evento, em seguro do ramo de Responsabilidade Civil e de tumultos. É de
responsabilidade e atribuição do EXPOSITOR providenciar seu próprio seguro contra quaisquer riscos, em relação ao seu
pessoal funcional em serviço no evento, assim como em referência ao stand, bens, produtos, equipamentos e materiais
expostos e/ ou utilizados na sua área ou stands.

9.1.1. AS APÓLICES DE SEGURO - CONTEÚDO:
Responsabilidade Civil – Bens de Terceiros
Indenização das quantias pelas quais vier a ser responsável
civilmente, relativas a perdas e/ou danos materiais decorrentes
de quaisquer eventos de origem de causa externa, inclusive
explosão, roubo e furto qualificados, causados aos bens de
terceiros que estejam sob cuidados, custódia e controle do
Segurado (Expositor) em função da produção e realização do(s)
Evento(s) Segurado(s) especificado(s) na apólice.

Responsabilidade Civil – Eventos
Indenização das quantias pelas quais vier a ser responsável
civilmente, relativas à reparação por danos involuntários
materiais e/ou corporais causados a terceiros, ocorridos no
território brasileiro durante a vigência do seguro e decorrentes
de acidentes relacionados com as atividades exercidas para
produção e realização do(s) Evento(s) Segurado(s) estipulados
na apólice.

Responsabilidade Civil – Empregador
Garante o reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier
a ser responsável civilmente, incluindo-se as custas judiciais do
foro civil e honorários de advogados nomeados de acordo com
a Seguradora, relativas a indenizações, exclusivamente, por
morte ou invalidez permanente sofrida por seus empregados
em eventos súbitos e inesperados ocorridos durante a vigência
da apólice, quando a serviço do Segurado ou durante o percurso
de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada
por veículo contratado pelo Segurado (Expositor).
Equipamentos e produtos em Exposição
Indenização pelas perdas e/ou danos materiais causadas(os)
aos equipamentos de propriedade ou de responsabilidade do
Segurado, tanto os expostos quanto os utilizados para suporte
no estande do Segurado decorrente de quaisquer eventos de
origem/causa externa, inclusive explosão, roubo e furto
qualificados.
A contratação do seguro pode ser realizada através de
Seguradora de sua preferência ou através da Corretora de
Seguros Oficial do Evento a ser indicada nos kits de formulários.
Uma cópia das apólices de seguro deverá ser encaminhada à
Organizadora até o dia: 16 de novembro de 2022 via e-mail:
mostrabidbrasil@abimde.org.br, helio@abimde.org.br,
mostrabidbrasil@gmail.com

9.2. SEGURANÇA DO EVENTO
A Organização do Evento, que contará em parte com o apoio das Forças Armadas, manterá serviço de segurança 24
horas nas áreas externas, portarias, pátios, credenciamento, recepção e áreas de circulação interna do Pavilhão,
durante o período total da montagem, realização e desmontagem do evento.

9.3. SEGURANÇA DO STAND
É de responsabilidade do EXPOSITOR, providenciar a segurança dos seus produtos no período de montagem, evento
e desmontagem, caso julgue necessário.
9.4. SEGURANÇA DE ARMAS E VEÍCULOS EXIBIDOS
9.4.1. SEGURANÇA DE ARMAS
O expositor é responsável dia e noite pela segurança de armas e equipamentos em seu stand.
No que diz respeito às armas, as seguintes disposições devem ser rigorosamente observadas:
•
•
•
•
•

Apenas munição inerte pode ser exibida,
Armas de pequeno calibre devem ser neutralizadas pela remoção de componentes-chave que devem ser
mantidos em local seguro (armário trancado, cofre ou container).
Todas as armas devem ser acorrentadas/cabeadas a um ponto seguro;
Quando o suporte estiver vazio, as armas devem ser mantidas em local seguro (armário trancado, cofre
ou contêiner).
Durante o horário de funcionamento da Mostra, pelo menos uma pessoa deve estar atendendo no stand.
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9.4.2. SEGURANÇA DE VEÍCULOS EXPOSTOS
Por razões de segurança (em particular no que diz respeito ao risco de incêndio), o Expositor deve poder mover
os veículos ou equipamentos exibidos (a qualquer momento).
9.5. ACESSO DE MENORES
Não será permitido o acesso de menores de 18 anos, mesmo acompanhado de seus responsáveis, nos períodos de
montagem, realização e desmontagem do evento.
9.6. INGRESSO DE PESSOAS ARMADAS
É proibido o ingresso e a permanência de pessoas armadas em recintos públicos, de acordo com o decreto nº 22.370
de 18 de julho de 1996 (*):
Os que necessitarem ingressar armados em decorrência do efetivo serviço (como militares, policiais e segurança
de autoridades, entre outros), deverão informar o porte no momento do credenciamento e apresentar
documento que justifique o seu uso, no ingresso.
(*)
Art. 1º - “As boates, cinemas, teatros, clubes, estágios, grêmios recreativos, escolas de samba e
estabelecimentos congêneres, legalmente estabelecidos neste Estado, reger-se-ão pelas normas da Lei 2.526,
de 22 de janeiro de 1996, e pelas disposições deste Decreto, no que concerne a proibição de ingresso e
permanência de pessoas, portanto armas de fogo, na parte destinada ao público.”
E também, Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento):
Art. 34 - “Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior a mil pessoas, adotarão,
sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas,
ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal.”
9.7. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXPOSTOS
Por motivos de segurança e proteção ocupacional (sensibilidade dos itens expostos), os equipamentos não poderão
ser removido do local da exposição até o final do evento (salvo com autorização dos Organizadores). Pessoas e
veículos poderão serem revistados regularmente nas entradas / saídas da área do evento.
Os stands devem ser operados com todo o material até o fechamento oficial do último dia da Mostra.
9.8. LIMPEZA
A Organização do Evento manterá serviço de limpeza GERAL da feira durante o período integral de montagem,
realização e desmontagem. É responsabilidade de cada Expositor manter seu stand limpo e em perfeito estado de
apresentação durante os dias da Mostra.
9.9. AMBULÂNCIA E AMBULATÓRIO
Durante a montagem, realização e desmontagem estarão disponíveis serviços de Ambulância e Ambulatório.
9.10. SONORIZAÇÃO
É proibido ao Expositor utilizar equipamento de som em seu stand que atinja as vias de circulação da exposição que
incomode seus vizinhos.
9.11. USO DE IMAGEM / SOM PELO PROMOTOR
Durante o evento o P r o m o t o r / O r g a n i z a d o r d e v e r á t o m a r i m a g e n s f o t o g r á f i c a s e filmagens que
poderão ser u t i l iz a da s p ar a exibição na mídia eletrônica, digital e impressa.
9.12. CAEX – CENTRO DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR
Durante todo o período de montagem, realização e desmontagem, estará disponível na administração do evento o
CAEX (Centro de Atendimento ao EXPOSITOR) - com informações para o EXPOSITOR e FORNECEDORES.
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9.13. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
Geralmente, em eventos setoriais, é exigido p e l a Prefeitura Municipal da Cidade onde é realizado, a Taxa de
Fiscalização de Estabelecimento, a Taxa de Fiscalização de Anúncio e a Licença ou Taxa de Distribuição de brindes,
folhetos, panfletos, entre outros.
Verificar com seu departamento financeiro / contador a necessidade do recolhimento dessas taxas.
9.14. CREDENCIAIS E CONVITES
9.14.1. ACESSO DE VISITANTES
O acesso à exposição é estritamente controlado. Somente visitantes profissionais que possuam convites
profissionais, oficiais ou pessoas cadastradas previamente são admitidas na Mostra.
Os visitantes são admitidos apenas por convite e mediante produção de um documento de identificação.
9.14.2. CREDENCIAMENTO DE MENORES DE IDADE (PROIBIÇÃO)
Menores de 18 anos, mesmo em companhia de seus responsáveis, não são admitidos na Exposição, conforme
mencionado no item 9.5, portanto, não poderão ser credenciados.
9.14.3. USO DE CRACHÁS
Ninguém será admitido no local da Exposição, a menos que possua um crachá de admissão emitido pelo
Organizador e um documento de identidade pessoal.
O organizador reserva-se o direito de recusar a admissão a qualquer pessoa, sem fornecer qualquer motivo.
Ele também pode expulsar da Exposição qualquer pessoa cujo comportamento seja considerado justificador
dessa medida.
Os crachás são fornecidos gratuitamente e devem solicitados através do site www.mostrabidbrasil.com
9.14.4. CREDENCIAIS DE EXPOSITOR E SERVIÇO.
Os crachás de Expositor e Serviço são pessoais e intransferíveis e devem ser utilizados pelos membros da
empresa expositora, documentos poderão ser solicitados para a conferência do portador.
9.14.5. MONTAGEM E DECORAÇÃO / DESMONTAGEM
Os crachás de montagem/desmontagem são válidos para o período de montagem e desmontagem expiram no
primeiro dia da mostra e revalidadados para a desmontagem.
As pessoas envolvidas na instalação, aqueles que trabalham na construção e decoração dos estandes, que
estarão sob a supervisão e a total responsabilidade da empresa expositora, deverão solicitá-los previamente.

As pessoas que vêm para realizar a decoração / montagem devem apresentar seus equipamentos de EPI’s na
entrada do recinto, podendo seu acesso ser negado para trabalhar na montagem, caso não sejam portadores
dos EPI’s necessários.
9.14.6. CONVIDADOS
O Expositor receberá uma quantidade de convites conforme seu contrato de participação, para serem
oferecidos à seus clientes e lista de possíveis clientes. Para acesso ao evento, os mesmos devem cadastrar-se
online ou no local do evento.
Os visitantes/convidados podem fazer o pré-registro on-line e já ter acesso à credencial para impressão e, em
último caso, obter seu crachá final na entrada da exposição
9.15 - POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NOS STANDS.
A localização dos expositores é realizada no espaço e no local que, sob o layout geral da feira, foram definidos pela
coordenação do evento e especificados no pedido de reserva do estande e outros documentos que regem a
participação.
9.15.1

ENTREGA DAS ÁREAS/STANDS AO EXPOSITOR.

O organizador entregará os espaços inclusos nas cotas de participação ao expositor, de acordo com as
condições estabelecidas no contrato de participação assinado por ambas as partes.
9.15.2

CESSÃO DO CONTRATO OU SUBLOCAÇÃO OU COMPARTILHAMENTO (Coexpositor).
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O Expositor, adquirinte de uma cota de participação com espaço para exposição, não deve atribuir,
compartilhar, sublocar seu espaço designado, expor marcas, distribuir ou apresentar material de outras sem
o consentimento por escrito do Organizador da Mostra.
A Organização pode permitir que o Expositor adquirinte de uma cota de participação compartilhe seu espaço
com outra entidade (essa entidade, um “Co-Expositor”) se:
O Coexpositor atender a quaisquer requisitos da Organização, incluindo aqueles relacionados a Filiação à
ABIMDE;
O Expositor e o Coexpositor devem preencher todos os formulários exigidos e pagar a taxa aplicável para o
Coexpositor fixada em 75% do valor da cota adquirida pelo cotista principal; e Expositor e Coexpositor devem
manter uma relação comercial estabelecida.
As partes interessadas devem solicitar mais informações sobre isso junto ao Organizador.
9.16 - OBRIGATORIEDADE DO EXPOSITOR / DECORADOR.
9.16.1

CREDENCIAMENTO E EPI’s

Para a admissão no local, os expositores e / ou decoradores devem informar a forma de movimentação de
mercadorias (incluindo itens de montagem e decoração), crachás de montagem e documentos de identificação.
EPI’s – Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança como:
•
Capacetes – Para a proteção de eventuais acidentes, o capacete é obrigatório durante todo o período de
montagem e desmontagem.
•
Sapatos adequados, fechados e resistentes. Chinelos e sandálias abertas estão proibidos.
•
Roupas adequadas. Durante a montagem é proibido andar sem camisa e o uso de bermuda ou shorts.
•
Escadas e andaimes, serão permitidos para serviços de pequeno porte limitado a altura de 2,50m (escada)
e andaime metálico acima dos 2,50m, sendo obrigatório o cinturão de segurança ancorado à estrutura do
andaime.
•
Cones indicadores, fitas zebradas e extintores de incêndio, obrigatórios para a sinalização durante a
movimentação de carga/descarga.
9.16.2
•
•
•

Todo o material da montagem básica será fornecido em regime de locação, portanto não podem ser
danificados, perfurados ou removidos.
Dano ao piso / Ancoragem de estruturas no piso: é estritamente proibido instalar ancoradouros no piso
para apoio de estruturas. Os custos de reparo dos danos observados e causados pelos expositores e/ou
decoradores serão cobrados da empresa/pessoa causadora do dano.
O Expositor é responsável por indenizar qualquer dano causado à estrutura do stand ou Pavilhão de
Exposições que venha a ser provocado por representantes de sua empresa, agentes, decoradores ou
contratados.

9.16.3
•
•
•

DANOS

RISCOS EM GERAL

Os expositores ou decoradores não devem armazenar ou manusear substâncias ou aparelhos inflamáveis
e prejudiciais como gasolina, solventes, ou qualquer combustível que represente perigo ou cause
desconforto no pavilhão de exposição durante a montagem e realização do evento.
É proibida a utilização de explosivos, gases e líquidos não inertes, tóxicos, combustíveis ou inflamáveis.
O Expositor que infringir esse regulamento ficará sujeito a fiscalização da Brigada de Incêndio (Bombeiros)
e sujeito a penalidades e sanções da lei.
Nos casos em que qualquer um desses itens for necessário, eles devem ter permissão por escrito do Corpo
de Bombeiros e do Serviço de Segurança da Mostra e fornecer os respectivos sistemas de segurança.

9.16.4

EXTINTORES DE INCÊNDIO.

A Organização instalará extintores de incêndio em pontos estratégicos e em número suficiente informado pelo
Corpo de Bombeiros responsável pela aprovação de segurança do evento, mas, é de responsabilidade dos
expositores trazer extintores de incêndio para os stands construídos acima de 18m² ou os expositores que
optarem por montagem especial com montadora contratada.
9.14.7. OPERAÇÃO DO STAND - RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR
Serão considerados de inteira responsabilidade dos Expositores:
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•
•
•
•
•
•
•
•

O expositor deve instalar e ocupar seu espaço de acordo com as regras e cronograma especificado neste
Manual do Expositor, disponibilizando 01 (um) representante da empresa para ficar nos stands nos dias
06, 07 e 08 de dezembro;
A decoração e exposições de produtos devem ser projetadas e operadas de maneira profissional que
respeite os direitos de outros expositores e participantes, cumpre as disposições aplicáveis as normas
para acesso à Deficientes Físicos e regulamentos similares.
Todos os stands que exibem materiais e demonstrações devem estar confinados no seu espaço
adquirido na Cota de Participação e não devem interferir com o tráfego nos corredores a qualquer
momento.
O Expositor não distribuirá nenhum material publicitário ou promocional no Evento, exceto a partir de
seu Espaço de exposição ou, com o consentimento por escrito da Organização para distribuição fora de
sua área.
O Expositor deverá obter quaisquer direitos necessários antes de reproduzir, executar ou exibir
qualquer trabalho protegido por direitos autorais.
Disponibilização de material impresso sobre a empresa nos idiomas português e inglês;
Respeitar as determinações referentes à exibição de marca e comunicação visual padrão para todos os
Expositores, mantendo a comunicação visual integrada do stand.
Preencher o formulário de avaliação do Evento, documento importante para aprimorarmos as
realizações futuras da Mostra BID Brasil.

9.15. CONTRA PARTIDA – CONVÊNIO ABIMDE x APEX
Todos os expositores devem entregar o Termo de Adesão APEX devidamente preenchido e assinado até o dia
16 de novembro de 2022. Email: helio@abimde.org.br , mostrabidbrasil@gmail.com,
mostrabidbrasil@abimde.org.br
•

IMPORTANTE: Emissão de passagem aérea, alimentação, hospedagem e transporte durante o período do
evento para seu(s) representante(s) - documentos comprobatórios - deverão ser encaminhados
posteriormente à ABIMDE, como “contrapartida” para o convênio ABIMDE-APEX em até 15 dias do final
do evento.

9.16. SOBRE AS REGRAS BÁSICAS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO
•

O expositor e / ou as empresas decoradoras serão obrigadas a conhecer, entender e disseminar essas regras
entre todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente no design, instalação, desenvolvimento e
desmontagem da exposição. Tanto o expositor quanto os instaladores são responsáveis por qualquer acidente
ou situação que surja ou resulte de uma violação dessas regras em qualquer etapa do processo.

•

O organizador se reserva o direito de interromper as obras de montagem, bem como de desmontar ou remover
qualquer elemento ou estande que seja contrário às regras estabelecidas neste documento, que serão cobradas
do expositor sem o direito de receber qualquer quantia por qualquer dano ou deterioração que isso pode causar
ao local da exposição.
9.16.1. MANUTENÇÃO, SERVIÇO E ABASTECIMENTO DURANTE O EVENTO.
É obrigatório o credenciamento de todas as pessoas envolvidas na realizarão dos serviços de manutenção,
recepção, segurança e/ou abastecimento no stand.

10. ENERGIA ELÉTRICA
•

A voltagem do serviço de eletricidade fornecido pela organizadora é de 220 volts para monofásico e/ou
380 volts para trifásico, ambos com frequência de 60 Hz e variações de cerca de 10%.

•

Recomendamos o uso de estabilizadores e / ou reguladores de tensão, no-break, placas reguladas, fusíveis,
transformadores intensivos, etc. fortalecer a proteção de computadores, equipamentos eletrônicos e
máquinas com controle eletrônico.

•

A Organizadora entregará um (01) ponto de tomada elétrica padrão brasileiro em cada módulo de 9m² de
stand, com a tensão de 220v e capacidade de 500 watts, e a partir daí o expositor fará diretamente a
distribuição elétrica dos seus equipamentos instalados até o limite estabelecido, controlando a corrente a

Página 18 de

20

ser utilizada e assumir a responsabilidade pela operação de seus equipamentos ou máquinas. (não
ultrapassar o limite de 500watts por tomada).
•

Por segurança e logística, os expositores e instaladores não devem bloquear, por qualquer motivo, as
Caixas Elétricas, Extintores, Armários ou Portas de Incêndio durante a montagem, realização do evento ou
desmontagem.

•

Caso haja necessidade de consumo de energia elétrica superior ao fornecido (mais de 500Watts / 9m²)
a solicitação deve ser realizada até 16 de novembro de 2022.

11. SERVIÇOS ADICIONAIS
•

•

Se o expositor precisar de serviços adicionais (como móveis, eletricidade adicional, água e outros..), ele poderá
solicitá-los através dos Formulários a serem enviados pelo Organizador ou enviando um email para:
mostrabidbrasil@abimde.org.br, helio@abimde.org.br, mostrabidbrasil@gmail.com . Esses serviços adicionais
têm um custo estabelecido nos formulários.
Se o serviço adicional for água e drenagem, a viabilidade desta facilidade deve ser consultada com
antecedencia, pois não é possível instalar esses serviços em todos os espaços do recinto da feira.
Serviços disponíveis através de formulários ou pedidos por email:

•
•
•

Impressão e instalação de imagens nas paredes dos stands
Locação de Mobiliário adicional, display, porta folhetos e etc
Locação de Equipamentos como TV’s de LED, Notebooks, Computadores e etc.

•

(Data Limite: 16/11/2022 para o retorno dos formulários e pagamento)

•

Os pedidos serão considerados válidos apenas com a comprovação do pagamento e envio do recibo pela
organizadora. Caso o expositor não receba esse email de confirmação do pedido, solicitamos que entrem em
contato por telefone ou whatsapp com a organização.

12. TRANSITÁRIO DE CARGAS OFICIAL
Por razões de segurança no trabalho e controle de acesso, tendo em vista a sensibilidade da Mostra, o Expositor deverá
contratar serviços de transitário de cargas capacitado p a r a transportar cargas de sua propriedade para o Centro de
Exposições.
A Organização elegeu o transitário M&K Logística Assessoria Exportadora e Importadora, para o transporte e manuseio
de cargas para e durante o evento, que poderá ser consultada para cuidar e manusear sua carga.
13. REMESSA DE MERCADORIAS PARA O PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES
•

É de total responsabilidade do Expositor cumprir as exigências legais relativas aos procedimentos para
remessa de mercadorias, equipamentos e produtos para o local da Mostra, fazendo a correta emissão da
Nota Fiscal de Simples Remessa em seu próprio nome (empresa).

•

Mesmo a remessa de mercadorias de terceiros deve emitida pelo próprio expositor, relacionando toda a
mercadoria enviada.

13.1. Nota Fiscal de Simples Remessa
No corpo da Nota Fiscal de Simples Remessa deverá constar:
“Estas mercadorias destinam-se à exposição no evento 7ª. MOSTRA BID BRASIL - 2022, a realizar-se de 06 a 08 de
dezembro de 2022, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - SDC – Setor de Divulgação Cultural – Eixo
Monumental – Brasília – DF, CEP 0070-350, devendo retornar ao emitente no término do evento e no máximo
em 60 dias”.
13.2. Nota Fiscal de Retorno
No retorno da mercadoria, o expositor deverá emitir a Nota Fiscal de Entrada em seu próprio nome,
mencionando a Nota Fiscal de Remessa, declarando:
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“Retorno de mercadorias utilizadas em exposição no evento 7ª. MOSTRA BID BRASIL - 2022, realizado de 06 a 08 de
dezembro de 2022, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - SDC – Setor de Divulgação Cultural – Eixo
Monumental – Brasília – DF, CEP 0070-350, enviado com a Nota Fiscal de Simples Remessa ( N° e Data )”.
A Organizadora através de seu controle de acesso e segurança poderá solicitar a Nota Fiscal de Simples Remessa ao
adentrar com a mercadoria no recinto.
14. FACILIDADES DURANTE O EVENTO
14.1. SALA DE IMPRENSA
A imprensa especializada será apoiada por uma Sala de Imprensa.
As empresas Expositoras, caso haja interesse, poderão deixar na Sala de Imprensa material de divulgação de seus
produtos.
14.2. SALA DE REUNIÃO
Serão disponibilizadas duas (2) Salas de Reunião com capacidade para seis (6) pessoas e que poderão ser utilizadas
pelos Patrocinadores, de acordo com suas contrapartidas, mediante agendamento junto ao CAEX.

15. CONTATO DOS REALIZADORES ( ABIMDE )

Helio Alencar

Analista Administrativo

helio@abimde.org.br

(11) 3170‐1860
Ramal 1869

Layse Ribeiro

Financeiro

layse@abimde.org.br

(11) 3170-1860
Ramal 1862

Diretor Executivo

lemos@abimde.org.br

(11) 3170‐1860
Ramal 1864

Cel Armando Lemos

16. CONTATO DOS ORGANIZADORES PARA A CONTRATAÇÃO DE ELEMENTOS ADICIONAIS, PROJETOS ESPECIAIS DE
STANDS E COMPLEMENTAÇÃO DE MONTAGEM BÁSICA.

Heloísa Santos

Comercial / Atendimento

mostrabidbrasil@abimde.org.br

(11) 99421-1551

Cybila Spinelli

Gerente de Projeto e
Planejamento

mostrabidbrasil@gmail.com

(11) 96520.6555

Para a “customização” dos stands e/ou contratações de locações de equipamentos como monitores de TV, TVs
computadores, painel de led, projeção e áudio, manequins, prateleiras ou outros elementos necessários para melhor
apresentação dos seus produtos, o Expositor deve contatar diretamente o atendimento.
A ABIMDE, através das empresas credenciadas (oficiais) facilitará a contratação de vários serviços e equipamentos
como painéis de Led, projetores, equipamentos de áudio, locação de veículos, hospedagem com valores especiais,
serviços de logística, limpeza, entre outros e, para tanto o interessado poderá procurar pelas empresas oficiais.
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