December 10 to December 15, 2022

Prezado Expositor,

É com grande satisfação que contamos com sua presença no III Iberoamerican Mass
Spectrometry - Rio 2022.
Acreditamos que a conferência será um grande sucesso assim como sua participação,
principalmente na geração de negócios.
Este manual foi elaborado para facilitar sua participação como Expositor e é imprescindível
que as normas e prazos estabelecidos neste documento sejam respeitadas para garantir que
sua exposição ocorra da forma mais tranquila e segura possível.
Solicitamos então, que todas as normas deste regulamento sejam cuidadosamente lidas e
transmitidas a seus funcionários e prestadores de serviço contratados.
A Comissão Organizadora reserva-se no direito de estabelecer, a qualquer momento, novas
normas que se façam necessárias para o bom andamento do evento, assim como alterar e/ou
acrescentar informações relevantes ao expositor e demais prestadores de serviços.
Lembramos que o evento seguirá todas as exigências vigentes do Ministério da Saúde e
demais recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) no que diz respeito à
pandemia.
A seguir você encontrará um checklist e normas e orientações técnicas para auxiliar a
organização da sua participação no evento.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento e para facilitar ao máximo sua
participação no evento.

Comissão Organizadora
III Ibero Rio 2022
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1.
1.1.

LOCAL
Local do Evento
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Av. Niemeyer, 121 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22450-220
https://www.marriott.com.br/hotels/travel/riosi-sheraton-grand-rio-hotel-andresort/
Tarifas especiais foram negociadas para os participantes do evento, as reservas
podem ser realizadas através do link: https://www.marriott.com.br/eventreservations/reservation-link.mi?id=1649432463388&key=GRP&app=resvlink

1.2.

Área de Exposição
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1.3.

1.4.

Planta Inicial

Período do Evento: 10 a 15/12/2022
Maiores informações da programação podem ser consultadas na homepage do
evento (https://www.ibero2022.com/program-ibero-2022/)

2. REGULAMENTO
2.1.

Responsabilidades do expositor

2.2.

É de responsabilidade exclusiva do expositor cumprir as exigências deste manual,
considerando todos os itens legais e fiscais relativos aos procedimentos para a
remessa de mercadorias, equipamentos, etc.;

2.3.

Compete ao expositor cumprir as legislações vigentes e todas as normas contidas
neste regulamento, montar e desmontar seu estande e mantê-lo limpo;

2.4.

É de responsabilidade do expositor providenciar seu próprio seguro contra
quaisquer riscos, em especial com relação a sua equipe em serviço, assim como em
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referência aos bens, produtos, equipamentos e materiais expostos ou utilizados em
seu estande;
2.5.

Os estandes, bens ou produtos, e equipe a serviço dos expositores não estão
cobertos por seguro, cuja responsabilidade é exclusiva de seus contratantes. O
centro de eventos, a montadora oficial e a Comissão Organizadora se isentam de
toda e qualquer responsabilidade, em todos os casos e circunstâncias, por perda de
propriedade, dano físico (danos a pessoas ou bens) ou morte, assim como
responsabilidade oriunda de tal dano, inclusive incêndios, enchentes etc., causados
ao material exposto, ou ainda perda, desaparecimento, dano ou roubo de qualquer
material exposto ou pertences do expositor, seus contratados e/ou visitantes,
durante todo o período de montagem, realização e desmontagem do evento. Os
expositores deverão providenciar a contratação de seguros que tenham a cobertura
para todos os riscos pessoais e materiais, inclusive para o período de montagem e
desmontagem dos estandes;

2.6.

É de grande importância que o Expositor observe as exigências do Ministério do
Trabalho e cumpra a legislação trabalhista e normas regulamentadoras atendendo
todos requisitos obrigatórios diante da legislação trabalhista em vigor, de acordo com
seu segmento de serviços.

3.

CONTATOS IMPORTANTES
Local do Evento
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Av. Niemeyer, 121 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22450-220
Tel.: +55 21 2529 1286 / +55 21 2529-1253
E-mail: elizandra.raquel@sheraton.com
https://www.marriott.com.br/hotels/travel/riosi-sheraton-grand-rio-hotel-and-resort/

Montadora
MCP Stands
Tel.: +55 11 2901-5959; +55 11 99276-8133
E-mail: mcpstands@uol.com.br
www.mcpstands.com.br

ECAD
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
Av. Almirante Barroso, 22, no 22º andar, Centro, Rio de Janeiro - CEP 20031-000.
Tel.: +55 21 2544-3400
https://www4.ecad.org.br/
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Audiovisual
Focus Produções
Tel.: +55 11 94234-7744; +55 11 93374-4068
E-mail: eventos@focusproducoes.com.br
www.focusproducoes.com.br

4.

INFRAESTRUTURA, MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM

4.1.

A MCP Stands é a montadora oficial e responsável pela gestão das montagens e
dos projetos de estande, podendo indicar mudanças no projeto, no caso de outras
montadoras, para que se enquadrem nas solicitações do hotel;

4.2.

Todos os estandes estarão com os espaços demarcados previamente à montagem
e com cabeamento de energia;

4.3.

Sugerimos solicitar sempre um orçamento a montadora oficial - que, por já contar
com contingente, materiais e ferramentas no local, possui condições para efetuar
os serviços a preços mais competitivos;

4.4.

O projeto do estande negociado com outras montadoras que não a oficial ou
indicada por tal (plantas técnicas, elevações cotadas, informações de energia
elétrica, ARTs correspondentes), deverá ser enviado à montadora oficial (MCP
Stands) até 31/10/2022, juntamente com os formulários 02 e 03 preenchidos; para
que sejam feitas as devidas análises e aprovações;

4.5.

A localização dos estandes deverá ser definida previamente e uma taxa de serviços
será cobrada de cada expositor, de acordo com o m², para custear as despesas de
operação da feira, como: serviço de limpeza no decorrer da montagem, uma
caçamba - que por regra do hotel - deverá ficar disponível todos os dias para uso
exclusivo do evento, emissão da ART da feira, desenvolvimento da planta,
demarcação dos estandes, e o serviço de cabeamento elétrico por toda a feira. O
valor será de R$ 105,00 por m². O formulário nº 04 e o comprovante deverão ser
enviados para o e-mail: contact@ibero2022.com até 15/10/2022. Após o
pagamento será emitido um recibo em nome do pagador.
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4.6.

Períodos e horários de montagem, realização e desmontagem*
ATENÇÃO
CHEGADA DE
EQUIPAMENTOS
MONTAGEM
CURSOS
CURSOS
REALIZAÇÃO
FEIRA/Users
Meeting
REALIZAÇÃO
FEIRA
HOSPITALITY
SUITE – Estandes
Pares
REALIZAÇÃO
FEIRA
HOSPITALITY
SUITE – Estandes
Impares
REALIZAÇÃO
FEIRA
FESTA DE
ENCERRAMENTO
(Adesão)
REALIZAÇÃO
FEIRA
DESMONTAGEM

DATA

INÍCIO

TÉRMINO

08 e 09/12/2022

08h00

22h00

08 e 09/12/2022
10/12/2022
11/12/2022

08h00
09h00
09h00

22h00
17h00
12h00

11/12/2022

09h00

17h00

12/12/2022

08h30

18h00

12/12/2022

19h00

22h00

13/12/2022

08h30

18h00

13/12/2022

19h00

22h00

14/12/2022

08h30

18h00

14/12/2022

19h00

22h00

15/12/2022

08h30

12h00

15/12/2022

13h00

22h00

*Sujeito a alteração

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5.1.

Critérios para utilização de piso, parede e divisória

5.1.1. A altura máxima de todos os estandes é de 2,80m;
5.1.2. O piso das salas não pode ser demarcado com fita adesiva, furado ou pintado. Em
todos os complexos, deverão ser tomados cuidados especiais para não danificar o
carpete, paredes e demais estruturas e o carpete não poderá ser removido;
5.1.3. Nas áreas de montagem de estandes, a montadora deverá colocar uma forração
protetora sobre o carpete, em toda a extensão da área a ser ocupada. Em nenhuma
hipótese os estandes deverão ser montados diretamente sobre o carpete;
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5.1.4. Os corredores e elevadores utilizados durante a montagem como acesso até o local
dos estandes, deverão ser cobertos com forração protetora as quais deverão ser
retiradas imediatamente após o término do serviço de montagem;
5.1.5. A forração deverá ser fixada com fita “dupla face 3M ou similar”. Outro tipo de material
ou fita não será permitido;
5.1.6. A montagem dos estandes não poderá ser realizada em frente de quadros elétricos e
de telefonia, saídas de emergência e extintores de incêndio;
5.1.7. Não é permitido apoiar, amarrar, pendurar ou colocar qualquer tipo ou espécie de
material, nas paredes, nas divisórias, nas portas dos salões, no teto, nos foyers e áreas
de circulação, bem como no teto dos salões, sem a autorização prévia da coordenação
de eventos do Sheraton. É terminantemente proibido fixar qualquer material nos
“Sprinkles”;
5.1.8. Proibido lixar e pintar dentro da área de exposição.

5.2.

Hidrantes, extintores e saídas de emergências (COSCIP:Decreto
897/1976).

5.2.1. Os pavimentos, salões, foyers e áreas de circulação estão equipados com
detectores de fumaça, sistema de sprinklers, saídas de emergência, hidrantes e
extintores. Em nenhuma circunstância poderão estar obstruídos por quaisquer
materiais, equipamentos, etc.;
5.2.2. Em caso de utilização de fumaça artificial deverá ser solicitada autorização por
escrito junto à Coordenação Comercial de Eventos que irá analisar a possibilidade
de utilização deste tipo de equipamento. Deverão ser enviadas com 30 dias de
antecedência com as especificações técnicas para avaliação do departamento
responsável;
5.2.3. Não será permitida a passagem de fios em frente às portas, passagens e áreas de
circulação, devendo estar sob o passa cabos devidamente sinalizados;
5.2.4. Recomendamos que o expositor e seus contratados se familiarizem com a
localização dos equipamentos de combate a incêndio e rotas de fuga do prédio. Os
extintores que por ventura necessitarem ser movidos deverão ser reposicionados o
mais próximo possível de seu lugar de origem. Tal operação deverá ter anuência do
Departamento de Prevenção de Riscos e Perdas / Segurança;
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5.2.5. O uso de qualquer material inflamável no Hotel e área de eventos, deverá ter a prévia
anuência do Departamento de Prevenção de Riscos e Perdas.

5.3.

Entrada de pessoas e materiais

5.3.1. Não é permitido que veículos de carga/descarga adentrem a área de estacionamento
privativo;
5.3.2. As operações de carga, descarga, montagem e desmontagem, que possam causar
perturbação do silêncio deverão ser previamente autorizadas pelo Departamento de
Eventos do Hotel;
5.3.3. O Hotel não dispõe de profissionais e equipamentos para transporte de materiais.
Para envio de materiais ou equipamentos, as notas fiscais deverão figurar o
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort apenas como local de entrega.

5.4.

Energia elétrica

5.4.1. O Evento disponibilizará um ponto de energia por módulo de estande com
capacidade de até 01 KVA 220V por cada estande;
5.4.2. A instalação elétrica nos estandes tem que obedecer às diretrizes da NBR 5410
(instalação em baixa tensão), particularmente quanto às características de cabos
elétricos, dispositivos de proteção e seccionamento e de aterramento contra choque
elétrico se deve ser executada com cabos tipo PP;
5.4.3. É obrigatório o uso de lâmpadas do tipo de Led ou PL (fluorescente) nos estandes.
Não será autorizado outro tipo de lâmpadas nesses locais, tais como, lâmpadas
incandescentes, refletores HQI e canhão de Luz;
5.4.4. Todos os projetos que forem encaminhados para análise e aprovação deverão ser
acompanhados da carga elétrica média aproximada de consumo, juntamente com
seu ponto de entrada elétrica, acompanhado do Formulário nº 01 de Energia Elétrica
devidamente preenchido e enviado até o dia 31/10/2022 para a MCP Stands;
5.4.5. O evento não fornecerá transformador de tensão. Caberá ao expositor providenciar
tal equipamento se necessário.

6. INTERNET
6.1.

A internet contratada será exclusivamente para as salas de palestras e palestrantes;
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6.2.

O Hotel dispõe de eficiente infraestrutura de TI. Para sua utilização apropriada
solicitamos contatar o Departamento de Eventos do Sheraton para cotação de
serviços e disponibilidade;

6.3.

O Serviço de Internet está dividido da seguinte forma:

Internet Apartamentos
Área de Cobertura: Todos os apartamentos como cortesia.

Eventos: Wi-fi ou a cabo - Deverão ser contratados por cada expositor
A contratação de um link ao hotel não inclui a instalação e/ou distribuição do mesmo
nos pontos e ambientes do evento. É necessário a contratação de uma empresa que
se responsabilize por fornecer equipamentos como: antenas, roteadores e outros
elementos pertinentes, bem como, profissionais para executar e prestar assistência
durante o evento. Para contratação de internet e serviços relacionados, é necessário
contatar o Departamento de Eventos do Sheraton.

7.

ESTACIONAMENTO

7.1.

O Hotel possui estacionamento com o sistema de Self Parking e está sujeito a
disponibilidade de vagas;

7.2.

O pagamento do estacionamento poderá ser realizado individualmente por cada um
dos participantes;

7.3.

Fornecedores, montadores, entregadores e outros que utilizem o serviço de de
estacionamento farão o pagamento pelo serviço, por ocasião da saída, na
conformidade da tabela;

7.4.

É proibido o acesso de caminhões e ônibus (bem como de outros veículos pesados)
à área do estacionamento do centro de convenções.

8.

8.1.

EQUIPAMENTOS

Não será possível, em hipótese alguma, o empréstimo ou locação dos referidos
equipamentos e móveis do Hotel, caso haja alguma dúvida, o Departamento de
Eventos poderá esclarecer.
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9.

ALIMENTOS E BEBIDAS

9.1.

O hotel não permite a entrada alimentos adquiridos de externos, salvo se
previamente autorizado pelo Departamento de Eventos. Para este evento, foi
autorizado em caráter de cortesia:
- Lunch box para os expositores;
- Liberada a entrada de máquina de café para os estandes;
- Valor especial de taxa rolha: vinho (R$ 35,00 por garrafa e R$ 65,00 incluindo
taças, guardanapos e garçom), whisky (R$ 60,00 por garrafa e R$ 95,00 incluindo
taças, guardanapos e garçom);

9.2.

Não é permitido o serviço de alimentos e bebidas nos estandes sem prévia
autorização do Departamento de Eventos;

9.3.

O Hotel fornece serviço de alimentos e bebidas para os estandes, consultar o
Departamento de Eventos para preços e tabelas.

10.

LIMPEZA E SEGURANÇA

10.1.

O evento disponibilizará o serviço de limpeza da área comum, cuja despesa será
rateada entre todos os expositores, juntamente com uma caçamba, que por regra
do hotel, deve ficar disponível todos os dias do evento, incluindo a montagem e
desmontagem;

10.2.

A taxa de limpeza deverá ser paga juntamente com as descritas no Item 4.5. O
pagamento deverá ser realizado através de depósito ou transferência bancária e o
comprovante de pagamento deverá ser enviado juntamente com o Formulário 04 –
Taxa de Limpeza para: contact@ibero2022.com. Após o pagamento será emitido
um recibo em nome do pagador;

10.3.

Durante a realização do evento, o Sheraton se responsabilizará apenas pela
limpeza dos corredores entre os estandes, a limpeza no interior dos estandes é de
responsabilidade do expositor;

10.4.

O Hotel se responsabilizará apenas pela segurança patrimonial do Hotel e serviços
específicos de segurança, controles, acessibilidade, triagens e etc.;

10.5.

O Centro de Convenções não se responsabilizará pela segurança de quaisquer
objetos, equipamentos, etc., deixados no Hotel;

10.6.

Sendo necessário a contratação de empresa de vigilância e limpeza, o expositor
poderá entrar em contato com a MCP Stands ou com o Departamento de Eventos
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do Sheraton.

11.

SOM, MÚSICA AO VIVO E MÚSICA AMBIENTE

11.1.

O som produzido nos estandes, por aparelhagem de áudio, como gravadores,
rádios, etc., não poderá exceder o volume razoável (altura máxima de 65 decibéis)
e só será permitido até às 22h devido a Lei do Silêncio;

11.2.

É proibido o uso de qualquer aparelho de amplificação para a emissão de
mensagens de vendas ou promoções;

11.3.

Em caso de reprodução musical em qualquer dependência do Hotel, em
cumprimento à Lei nº 5.988, o expositor deverá contatar o ECAD (Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais) para recolhimento da taxa. Em
caso de música ao vivo, igualmente, será exigido apresentação de documentos
referente aos registros na OMB (Ordem dos Músicos do Brasil).

12.

CREDENCIAIS

12.1.

As credenciais para expositor serão limitadas e de acordo com a cota de patrocínio.
O cadastro deverá ser realizado diretamente no site do evento preferencialmente até
o deadline das inscrições online;

12.2.

As credenciais para expositor não dão permissão para acesso às atividades da
programação científica, somente ao ambiente da área de exposição;

12.3. O uso da credencial é obrigatório, pessoal e intransferível.
13. ENVIO DE MERCADORIAS E PROCEDIMENTOS FISCAIS
13.1.

O envio de materiais deverá ser realizado de 01 à 08/12/2022. Não serão recebidos
materiais antes deste período.
- Toda remessa de material deverá conter o nome do evento (III IBERO Rio 2022),
data de realização (11 à 15/12/2022), local/sala - SALA BOTAFOGO, nome e
telefone do remetente;
- As notas fiscais deverão vir nominais ao Contratante com simples remessa ao
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;
- Nenhum material com nota fiscal em nome do hotel será recebido;
- Materiais para utilização durante o evento somente poderão ser entregues no(s)
dia(s) estipulado(s) para montagem;
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- Todos os materiais e equipamentos deverão, na entrada e saída, estar
acompanhados das respectivas notas fiscais. O Hotel não emite notas de entrada
ou saída destes materiais.
13.2. Não serão aceitas mercadorias com frete a pagar;
13.3.

O endereço para entrega é: Av. Niemeyer 121, Leblon, Rio de Janeiro - RJ CEP:
22450- 220;

13.4.

Enviar os materiais aos cuidados de “NUBIA MIRANDA – III IBERO RIO 2022 - Sala
BOTAFOGO – Sheraton Grand Rio Hotel & Resort”;

13.5.

Toda mercadoria destinada à exposição deverá ter em sua embalagem, claramente
identificados:

-

Nome do evento;
Nome do expositor;
Número de seu estande.

13.6.

O material que deverá ser inserido na pasta dos congressistas, precisa ter na sua
embalagem a identificação “MATERIAL PARA PASTA” e deverão ser entregues
no período de 01 à 08/12/2022, após não serão inseridos;

13.7.

É de responsabilidade do Expositor observar os procedimentos legais para emissão
de notas fiscais de qualquer natureza para entrega ou retirada de equipamentos,
materiais duráveis ou de consumo, sendo de sua responsabilidade o recolhimento
de qualquer encargo devido. O Expositor deve emitir Nota Fiscal de Simples
Remessa ou Declaração de Remessa em nome do próprio Expositor
(estabelecimento remetente), com seu CNPJ, inscrição estadual e o endereço do
Hotel. No corpo da nota fiscal deverão ser relacionadas todas as mercadorias e
produtos e deverá constar a observação de que as mercadorias são para
demonstração, citando também o nome e a data de realização do evento. A nota
fiscal original deverá ficar sob a guarda do Expositor durante todo evento. Não é
permitida a entrada de qualquer equipamento/produto sem nota fiscal.
A emissão de nota fiscal para envio de produtos/mercadorias para exposição, brinde
e utilização no evento/estandes deverá seguir as seguintes regras:
- Ser emitida em nome do expositor, com seu CNPJ e Inscrição Estadual;
- No corpo da nota fiscal ou no campo "Informações Complementares" deverá
constar também a seguinte observação: "AS MERCADORIAS DESTINAM-SE A
EXPOSIÇÃO..." (nome completo do evento, período...);
- Nos espaços próprios, discriminar a quantidade de produtos e os respectivos
valores unitários e totais;
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- As notas fiscais deverão ser preenchidas de acordo com o Estado no qual esteja
situado o remetente;
- Natureza da Operação "Remessa para Exposição" - CFOP 5914 / 6914;
- ICMS com isenção do imposto - ICMS suspenso conforme convênio...;
- IPI com suspensão do imposto de acordo com o artigo..., Inciso..., do RIPI...;
- Para o Retorno dos produtos/mercadorias deverá ser emitida nota fiscal de
Entrada com os seguintes informações: "RETORNO DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPOSIÇÃO..."(nome completo do evento e número da nota
fiscal que originou a saída).
13.8.

PROCEDIMENTOS FISCAIS, IPI E ICMS É de responsabilidade exclusiva do
Expositor cumprir as exigências legais relativas aos procedimentos para remessa de
mercadorias, equipamentos, produtos, utensílios, etc. A Comissão Organizadora
isenta-se de quaisquer responsabilidades decorrentes da não observância das
exigências legais do IPI e ICMS. ATENÇÃO: A regulamentação do IPI é de âmbito
nacional, portanto válida para Expositores de todos os Estados da União. O ICMS,
entretanto, é de âmbito estadual, regulamentado pelo estado, sendo os
procedimentos expostos válidos para Expositores do Estado de São Paulo.
Expositores de outros estados devem averiguar junto às Secretarias da Fazenda, os
procedimentos relativos aos ICMS.

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de estabelecer a qualquer
momento novas normas que se façam necessárias para o bom andamento do
evento, assim como alterar e/ou acrescentar informações relevantes ao
expositor.

Atualizado em 01 de julho de 2022
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FORMULÁRIO 01 – ENERGIA ELÉTRICA
PRAZO DE ENVIO: Após o projeto aprovado pela Montadora Oficial.
Este formulário destina-se à solicitação de energia suplementar, para a ligação
de equipamentos diversos à Iluminação da montagem. Cada estande de 9m²
terá 1 KVA disponível além da solicitação abaixo:

Empresa Expositora:
Metragem do estande:

Nº. Estande:

Responsável:
Tel.: (

)

e-mail:
QUANT.

EQUIPAMENTOS

Nº FASES

UNITÁRIA

KVA TOTAL

Total KVA’s:
Descontar (1KVA por 9m²):
Total de KVAs à pagar:

Total a pagar*
A montadora oficial deve ser consultada sobre valores adicionais*

Responsável pela Informação:
Data:

/

/
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FORMULÁRIO 02 – AUTORIZAÇÃO DE MONTAGEM

MONTADORA:

CREA :

RESP. TÉCNICO:

ART Nº:

TELEFONE:
E-MAIL:

CELULAR:

EMPRESA EXPOSITORA :
Nº. do Estande:

METRAGEM (m²):

PROJETO APRESENTADO:

SIM (

) NÃO (

)

OBSERVAÇÕES:
1) Os horários e datas devem ser respeitados, caso contrário haverá aplicação de multa.
2) A montadora só poderá montar o estande com toda a documentação aprovada.
3) É obrigatório seguir as regras do manual do expositor, sob penalidade de desmontagem do
estande para acerto do devido projeto.
4) Todos os caminhões deverão ser vistoriados. Caso haja vazamento de óleo, a montadora
pagará no ato do ocorrido uma multa de R$ 50,00/ m² de área danificada.
5) Não é permitido lixar, pintar e cortar dentro do espaço da feira, caso haja sujeira de tinta no
chão, ou o não cumprimento da norma, a montadora está sujeita a aplicação de multa.
6) Todas as montadoras deverão apresentar todos os documentos solicitados pela montadora
oficial, caso contrário não será permitido à entrada.
7) Atenção para não obstruir totalmente a rua - é necessário que exista passagem para carrinho e
limpeza, caso contrário a montadora será multada.
8) Hotel Sheraton não disponibiliza carrinhos para descarga, isso é de responsabilidade da
montadora.
9) Não será permitida a entrada de funcionários das montadoras sem o uniforme.
É obrigatório o cumprimento de todas as normas do manual assim como da autorização de montagem

CUSTOS DEVEM SER VERIFICADOS COM A MONTADORA OFICIAL

_____________________________
APROVAÇÃO
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FORMULÁRIO 03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

A Montadora
declara estar
ciente e assume total responsabilidade sobre seus funcionários,
veículos e materiais que serão utilizados durante os trabalhos de
montagem, decoração, manutenção e desmontagem do estande da
empresa relacionada, durante III Iberoamerican Conference on Mass
Spectrometry – Rio 2022
Nome do Expositor:

Número do estande:
Declara também, ser responsável por quaisquer danos ocasionados por
sua empresa, desde materiais de terceiros, ao pavilhão ou pessoas
durante todo período de trabalho, estando absolutamente de acordo
com as instruções e regras contidas, nas informações estabelecidas no
manual do expositor da III Iberoamerican Conference on Mass
Spectrometry – Rio 2022, compreendido e aceito, concordando com
as penalidades que serão aplicadas através de multa na falta do
cumprimento de qualquer uma das normas.

Rio de Janeiro, ____ de ___________de 2022.

Nome do responsável da montadora:
RG: _______________________

__________________________________
Assinatura
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FORMULÁRIO 04 - TAXA DE LIMPEZA
PRAZO DE ENVIO: Até 15/10/202022
Nome da Montadora:
CNPJ:

I.E:

Endereço:
CEP:

No.
Bairro:

Cidade:

Estado:

Responsável:
Tel.: (

)

E-mail:
Este formulário destina-se à Taxa do serviço de limpeza durante o período de
montagem e desmontagem e funcionamento da área de exposição. O valor é
de R$ 105,00 (cento e cinco reais) por m2.

Nome do expositor

Nº Estande

Metragem do Estande

Custo m2

TOTAL

x R$ 105,00
Total a pagar

18

