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MANUAL DO EXPOSITOR
II FESTIVAL MÁRIO DE ANDRADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

 

 O manual do EXPOSITOR tem por objetivo orientar os procedimentos básicos para a participação no II
Festival Mário de Andrade, estabelecendo os direitos e deveres de EXPOSITORES. Nele você
encontrará normas, informações administrativas, orientações técnicas e operacionais, que deverão ser
cumpridas e respeitadas pelo EXPOSITOR, seus colaboradores e/ou contratados, durante o período de
montagem, realização e desmontagem do evento. Informamos que este manual é parte integrante
do contrato de participação do EXPOSITOR no II Festival Mário de Andrade.   O não
cumprimento pelo EXPOSITOR das instruções constantes neste manual isentará automaticamente a
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO PAULO de qualquer responsabilidade  de  problema  ou  
prejuízos que  possam  advir  para  o EXPOSITOR.

 

II FESTIVAL MÁRIO DE ANDRADE



Tenda com piso, altura de 2,20m, com área de 9 OU 16 m² ( tenda 3x3 ou tenda 4x4 metros) 

Comunicação visual com a identificação do expositor

01. DATA
21 A 23 DE OUTUBRO 2022
 
02. LOCALIZAÇÃO DO EVENTO 
Local: Biblioteca Mário de Andrade 
Endereço: Rua da Consolação, 94 – República - São Paulo- SP
Ocupações:  Av. São Luiz, Praça Dom José Gaspar, Praça das Artes

03. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 
Será publicada no site da Secretaria Municipal de Cultura.
 
04. ESTRUTURA FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ou mesa de aproximadamente 1m²;
Um ponto de energia elétrica: 1 tomada simples padrão BR de 3 pinos (fig. 1) (voltagem 110- 
até 10 ampéres)¹

 

1 . Normativa: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/index.asp

Fig. 1 - tomada simples padrão 
BR de 3 pinos 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA fará a entrega de credencial ao EXPOSITOR PREVIAMENTE, em data oportuna até dia 20
de outubro de 2022. Qualquer alteração nesse prazo, será comunicada previamente
Esta credencial permitirá o acesso ao estande e será entregue ao EXPOSITOR mediante a devolução do contrato de participação
assinado pelo responsável e contendo a identificação das pessoas que estarão envolvidas. 
É obrigatório o uso da credencial, em local visível por parte dos expositores, durante o período de realização do evento. 
Não será permitido a qualquer pessoa credenciada ceder a sua credencial para a entrada de terceiros. Ocorrendo tal caso a
credencial será recolhida e anulada.
A desistência na participação do II Festival Mário de Andrade deverá ser comunicada até o dia  13 de outubro de 2022
para a realocação das estruturas para outro participante. Havendo desistência fora deste prazo, acarretará o impedimento de
participação em  edições futuras e/ou consecutivas do II Festival Mário de Andrade.
As equipes de serviços da Secretaria MUNICIPAL DE CULTURA estarão identificadas e/ou  uniformizadas. 

05. ÁREA PRIVADA DO ESTANDE 
Correspondente ao espaço interno da tenda, designado por estande, de uso exclusivo do expositor, na qual não podem expor objeto
distinto do aprovado/selecionado pelo Edital de Chamamento (Edital no 02/SMC-GAB/2022). 

06.  ÁREA COMUM OU DE USO GERAL 
Entende-se por aquela destinada à circulação dos usuários e dos convidados: ruas, corredores, passagens, interligações e áreas de
serviços. 

07. CREDENCIAIS 
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MONTAGEM

REABASTECIMENTO DE CARGA OU DESCARGA

ACESSO DE EXPOSITORES
Expositores das tendas 01 a 25 da AV SÃO LUÍS: Acesso pela Av. São Luís, altura do 165 e saída pela Av. São Luís com Rua da
Consolação  (Haverá um corredor de 1 faixa de trânsito livre de montagem para acesso)
Expositores das  tendas 25 A 50 PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR: Acesso à Praça pela Rua Doutor Bráulio Gomes esquina a praça Dom
José Gaspar -  os veículos utilizam a ciclofaixa para acesso às tendas, mas é necessário realizar a carga manual no perímetro de
calçamento.

08. MONTAGEM DOS ESTANDES 
Acesso apenas de veículos leves² , devido a montagem do evento e  qualificação da Praça Dom José Gaspar.
 

A entrada de descarga para montagem ocorre entre 6h às 9h; com evacuação dos veículos às 9h30, haverá escalonamento de vagas para
carga e descarga para melhor acomodação dos expositores. 
A escala para montagem, reabastecimento e desmontagem será informada aos expositores pela organização do evento no dia 19 de
outubro de 2022
 

22 de outubro de 2022: acesso para reabastecimento das 20h00 às 23h, sendo necessária a completa evacuação dos veículos até às 23h30.
23 de outubro de 2022:
06h00 às 09h00 -  acesso para reabastecimento, sendo necessária a completa evacuação dos veículos até às 09h30; 
18h00 às 20h - acesso de veículos para desmontagem de stands, sendo necessária a completa evacuação dos veículos até às 20h10
 

2. VEÍCULO LEVE - ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a três mil e quinhentos quilogramas; (RESOLUÇÃO Nº 798, DE 02 DE
SETEMBRO DE 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN)) 

 

II FESTIVAL MÁRIO DE ANDRADE



É responsabilidade do EXPOSITOR a montagem personalizada do estande, decoração e instalação de seus produtos nos prazos e
condições estipulados; 
Orientamos que não sejam utilizados materiais de fácil combustão na decoração dos estandes; 
A decoração/montagem do estande não poderá invadir os corredores ou estandes vizinhos. Nenhum elemento de montagem
poderá ser fixado no piso, colunas ou paredes ou na estrutura de cobertura das tendas;
Poderão ser fixados apenas banners, adesivos ou outros materiais que não danifiquem a estrutura das TENDAS;  
É de total responsabilidade do expositor o recebimento do seu material de exposição, devendo ter no local uma pessoa
responsável para recebê-lo, ficando a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA isenta de quaisquer responsabilidades; 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA não se responsabiliza pelo manuseio, bem como, por carga e descarga de mercadorias e
equipamentos da área de exposição.
O piso da TENDA de exposição não poderá ser demarcado, pintado ou furado BEM, COMO SUA LONAS E OU DIVISÓRIAS.
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, devendo o EXPOSITOR após a desmontagem de seu
estande fazer a remoção de todo o material. 

A desmontagem interna do estande deverá ser realizada acesso às 19h00 às 21h com evacuação total dos carros de expositores
a 21h20 para desmontagem de infraestrutura.
No momento da devolução do estande, será efetuada a verificação de suas condições, tendo em vista que o mesmo deve ser
devolvido devidamente limpo e nas mesmas condições em que foi entregue, ficando por conta do EXPOSITOR as despesas de
eventuais reparos. 

09. MONTAGEM COMPLEMENTAR E DECORAÇÃO DO ESTANDE 

10. DESMONTAGEM DOS ESTANDES 
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Cabe ao Expositor o isolamento e segurança de seu estande durante a montagem, realização do evento e desmontagem. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA monitora o acesso e a circulação nas áreas da exposição, vigilância geral EXTERNA ao estande. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA solicitará apoio à segurança pública para as áreas comuns do evento.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA poderá vetar, a seu critério, e a qualquer momento, o acesso ou a permanência de vigilantes ou
segurança dos expositores, em caso de suspeita de conduta irregular, ainda que tenham sido credenciados. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA não se responsabilizará por perdas, danos, roubos, avarias ou extravios de qualquer
natureza durante o período de montagem, realização do evento e desmontagem, devendo cada Expositor providenciar a
guarda e vigilância dos seus produtos e equipamentos.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA também não será responsável por danos ou prejuízos causados às pessoas e ou produtos
expostos durante o período integral do evento, causados por incêndio, raios, tempestades, terremotos, explosão, penetração de água,
umidade, deficiência ou interrupção de energia elétrica, roubo, sabotagem, greves, convulsão social e sinistros de qualquer espécie
físicos e ou pessoais a expositores e ou participantes. 
Caberá ao EXPOSITOR, quando necessário, fornecer à sua equipe contratada ou colaboradores os EPI's (Equipamentos de Proteção
Individual) adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
Máquinas e equipamentos expostos no estande deverão ser rigorosamente protegidos contra acidentes. 
Não é permitida a operação de máquinas e equipamentos de som ou atividade com amplificação sonora e ou ruído superior a 65
decibéis.
Não será permitido utilizar na decoração do estande, material de fácil combustão, assim como confetes, serpentinas e produtos
assemelhados, de difícil remoção e limpeza. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA poderá sustar a demonstração de todo e qualquer material que não seja produto destinado ao
setor, que a seu critério possa apresentar riscos para pessoas, mercadorias ou estruturas e elementos de estandes ou da própria área
do evento.

 11. SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE 
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consumo de fumígenos no interior de tendas e dependências do festival (Lei Antifumo - Lei nº 13.541, de 07/05/2009)
funcionamento de motor de combustão interna nos espaços tipo gerador elétrico por expositores; 
qualquer atividade com uso de fogo; 
a utilização de explosivos, gases não inertes, tóxicos, combustíveis, GLP e líquidos inflamáveis; 
a instalação de ar-condicionado nos estandes; 
a instalação de artefatos elétricos ou fiação externa.

NÃO SERÁ PERMITIDO, SOB HIPÓTESE ALGUMA: 

12. SEGURO 
É responsabilidade de cada expositor assegurar-se de que seu estande, material de exposição e bens pessoais estejam cobertos por
seguro durante todo o período do evento, incluindo montagem e desmontagem.  A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA não se
responsabiliza por furtos, roubo e ou outros sinistros. Embora os organizadores tomem todas as precauções a fim de evitar roubos,
danos e outros prejuízos, não poderão ser responsabilizados no caso de tais ocorrências. 

13. LIMPEZA DO ESTANDE 
O serviço de limpeza do estande deverá ser realizado diariamente, sob responsabilidade da equipe do EXPOSITOR, no período
previsto, devendo o material recolhido ser removido para a lixeira indicada. Fora desse horário todo o material deverá ser acumulado
em recipientes mantidos pelo EXPOSITOR em seu próprio estande. A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA providenciará a limpeza
das áreas comuns ou de uso geral do evento.
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É permitido reforço de iluminação elétrica desde que seja do tipo doméstica e econômica tipo LED, aplicada unicamente
dentro do respectivo estande, nas divisórias e piso, com a finalidade de realçar os produtos expostos, sem causar alterações ou danos
ao estande e ao local do evento e que não prejudiquem a visão dos visitantes e dos Expositores vizinhos, bem como sobrecarga no
sistema.
Qualquer consumo adicional com equipamentos de alta voltagem ou necessidade de ampliação da rede elétrica do
estande deve ser previamente comunicado A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
A responsabilidade pelos serviços de instalação elétrica de uma (01) tomada padrão 110v e uma fonte de iluminação com
lâmpada LED comum é da A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA através das empresas envolvidas na organização geral
do evento, por ela contratada. 
Ao decorar ou complementar a montagem de seu estande não será permitido ao Expositor acesso na rede elétrica já instalada ou
fazer arranjos não autorizados ou incompatíveis com as normas de segurança, responsabilizando-se por todos os danos decorrentes. 
Após o encerramento diário do evento, solicitamos que todos os expositores providenciem o desligamento de todos os equipamentos
elétricos até 20h30, uma vez que A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA e demais empresas envolvidas na organização geral do
evento não se responsabilizam por queima ou danos nos equipamentos, em função de queda de energia da unidade geradora que
trabalha das 9h a 21h. Esta medida também é válida, uma vez que evita superaquecimento ou possibilidades de incêndio e acidentes,
além do consumo desnecessário de energia.
A ELETRIFICAÇÃO É POR GERADOR CONTRATADO POR PERÍODO DE 12H: INÍCIO 9H E PARADA PROGRAMADA ÀS 21H. 

 14. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
O EXPOSITOR é responsável por todas as ações e obrigações legais das empresas por ele contratadas, isentando A SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA da solidariedade. A empresa prestadora de serviços que não estiver cumprindo as normas deste regulamento ou
as normas da legislação vigente, dependendo da gravidade que estiver incursa, poderá ser penalizada com a suspensão dos serviços até
seu enquadramento legal. 

15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO INTERNA 
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Poderão ser distribuídos gratuitamente, brindes, amostras, folhetos e catálogos, aos visitantes, exclusivamente no interior do
estande. Não será permitida a distribuição de brindes ou outro material de forma tal que obrigue o público a formar filas ou
aglomeração desordenada.  
É proibido ao EXPOSITOR realizar ou distribuir material promocional que gere descarte nas áreas do evento.
É proibido ao EXPOSITOR manter pessoal fora dos limites de seu estande em operação de distribuição de folhetos, amostras,
cartões.
Não será permitido a realização de sorteios no estande ou nos corredores. 
A distribuição de alimentos e ou bebidas nas tendas deverá seguir as normas determinadas pela vigilância sanitária,
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA não possui nenhuma responsabilidade sobre ações de expositores ligados a
alimentos e bebidas. 

Sinalização, banners, cartazes e demais itens de publicidade ou exposição não poderão ultrapassar a delimitação da área do
estande, inclusive na altura.
Todo o espaço aéreo, externo, TESTEIRAS DE TENDAS nos limites do local de realização do evento é de uso exclusivo da
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

 16. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL 

17. SHOWS 
É proibida a realização de qualquer espécie de show no estande ou em qualquer outra área do evento, exceto se autorizado
previamente dentro do plano de ocupação de tendas e eventos.

18. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 
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É absolutamente vedada a exposição e publicidade direta ou indireta de quaisquer produtos de empresas não
participantes no estande do EXPOSITOR que não esteja no plano de ocupação aprovado pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA.                
Não será permitida no recinto da feira, produtos, folhetos promocionais, logomarcas ou promoção de qualquer espécie, de
instituições, empresas ou pessoas que não possuam contrato, acordo ou termo firmado com o evento. 
Não é permitida a divulgação e promoção de produtos e serviços que conflitam com os promovidos e oferecidos pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 
É proibida qualquer tipo de atividade e/ou propaganda político-partidária nos espaços do evento. 
O EXPOSITOR que descumprir essas orientações poderá ser impedido de exercer sua atividade no evento até a
regularização de sua situação.
 

As vias de circulação não poderão ser utilizadas para depósito de materiais, ferramentas e produtos a serem instalados no
estande. Toda a operação deverá ser realizada exclusivamente dentro das linhas do estande do EXPOSITOR; 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA não manterá depósito para a guarda de materiais e/ou mercadorias
pertencentes ao Expositor, que deverá tomar providências neste sentido.

 19. PROMOÇÃO DE TERCEIROS 

20. DEPÓSITO DE MATERIAL OU EQUIPAMENTOS 

21. ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS 
Nenhum produto exposto poderá SAIR OU ENTRAR em volume que prejudique a circulação durante o funcionamento do evento.

 4. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. (art. 37, §1º da Constituição)
O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o
respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político.(Art. 377 do Código Eleitoral - Lei 4737/65)
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Não será permitido o depósito ou exposição de materiais perigosos, explosivos, insalubres ou poluentes que possam vir a causar
quaisquer danos aos expositores ou aos visitantes; 
É proibida a utilização de animais vivos, como elementos de divulgação e/ou decoração; 
Não devem ser permitidas a guarda ou depósito de sacolas, bolsas ou outros pertences em local visível de exposição; 
Não será permitido que o pessoal credenciado para atendimento E OU EXPOSITORES do estande faça ou distribua
qualquer tipo de refeição E/ OU ALIMENTOS E BEBIDAS DE FORMA COMERCIAL no seu interior.
Os EXPOSITORES ficam obrigados a manter seu estande aberto à visitação, mantendo sempre pessoas para o atendimento
durante todo o horário de visitação do evento.
Serviços de manutenção do estande, circulação de mercadorias e volumes só poderão ser realizados fora dos horários de
visitação da feira e por pessoal credenciado. 
Solicitamos que, no mínimo, 1 (uma) pessoa responsável esteja no estande às 9h; antes do início da abertura diária
do evento.

Os impostos, taxas, contribuições e demais imposições das leis vigentes, federais, estaduais e municipais, serão de
responsabilidade do EXPOSITOR, desde que oriundas da exposição dos produtos expostos em seu estande. 
É responsabilidade do EXPOSITOR o trâmite legal de trânsito das mercadorias; 
O EXPOSITOR deverá providenciar para que todos os produtos a serem expostos na feira, sejam acompanhados de
nota fiscal e dentro da lei em vigor.

22. OPERAÇÃO DO ESTANDE 

23. IMPOSTOS E TAXAS 
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O EXPOSITOR que contratar menor de idade para atuação em seu estande, deverá apresentar licença específica emitida pelo
Juizado de Menores, segundo legislação vigente  “ECA Lei 8069/90.”
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER RELAÇÃO TRABALHISTA SOBRE
EXPOSITORES E/OU FORNECEDORES.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER MULTA SOBRE EXPOSITORES E/OU
FORNECEDORES.
Não será permitido qualquer tipo de produção, cocção e ou cozimento e manipulação para preparo de alimentos e bebidas nos
estandes destinados às editoras.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA poderá alterar modificar ou aditar o presente manual, através de comunicações ou
termos aditivos, sempre com o objetivo de aprimorá-lo, com vistas às melhorias das condições de funcionamento do evento,
tornando-se o cumprimento dessas eventuais alterações, modificações ou aditamentos obrigatórios a partir do momento em que
for dado conhecimento ao expositor, através de sua publicação.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA reserva-se o direito de decidir sobre casos eventualmente não previstos no
presente manual, bem como estabelecer novas normas que se façam necessárias para o bom funcionamento do
evento. 
É expressamente proibida qualquer forma de discriminação e/ou preconceito que firam a dignidade da pessoa
humana.
O expositor que infringir uma das regras dispostas neste manual será desligado imediatamente do evento, sem
qualquer prejuízo para a Secretaria Municipal de Cultura.

  24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 CONTATO    
 
Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas PELO EMAIL:  coord.programa@prefeitura.sp.gov.br

IMPORTANTE: Todos os itens constantes deste REGULAMENTO estão legalmente vinculados à assinatura do contrato OU
PLANO DE OCUPAÇÃO INFORMADO E APROVADO. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/SEI_067816103_Minuta.pdf

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYgyhVdzffaoJIrlKvHZt97aQonc72lV6StweRzuKi2UV4g/viewform

LINK DE CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS https://forms.gle/a5LYEEqk4Ue52ucDA

MAPA DO EVENTO https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hGx1PalYyGL7MEpaLHDBYnehQhEwCYU&usp=sharing

PESQUISA https://forms.gle/VaYcNfqxS5bmaYGA6
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