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REGULAMENTO GERAL 

 
I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL- 2019  

Avenida João XXIII, 08 Centro São Gabriel da Palha – ES  
CEP 29 780-000 (27) 2158 1000 

www.cooabriel.coop.br/feira 
 
 

1. PRAZOS DA FEIRA 
 

a. Realização da feira: 08, 09 e 10 de agosto de 2019, das 8 às 18h.  
b. Montagem da estrutura: 22 a 31 de julho de 2019, das 8 às 20h.  
c. Limite para entrada de equipamentos do expositor (Produtos de exposição): 

até 06 de agosto de 2019, às 20h.  
d. Desocupação Stand EXPOSITOR: 10/08/2019, 15h às 18h e 11 a 12/08/2019 

de 8h as 18h 
e. Desmontagens dos stands: 13 de agosto de 2019, das 8 às 18h 

 
 

2. DESCRIÇÃO DOS PRAZOS 
 

a. Até 06/08/2019 o stand deve estar totalmente pronto, inclusive com móveis e 
demais utensílios. Essa é a data limite para as montadoras terminarem o seu 
trabalho, posterior a essa data devem ser executados, exclusivamente, 
serviços de comunicação visual, paisagismo, limpeza e instalação de 
equipamento eletrônicos; 

 

b. Os equipamentos do expositor (produtos de exposição) devem estar dentro da 
área contratada até no máximo dia 06/08/2019, às 20h. Este prazo será 
rigorosamente exigido pela organização; essa também é a data limite para 
posicionar os extintores nos stands e devem estar em conformidade com o 
memorial descritivo do projeto de cada expositor; 

 

c. A partir das 12h do 07/08/2019 (quarta-feira) é proibida a circulação de 
veículos dentro do parque. Os materiais (como de divulgação, de brindes 
entre outros) devem ser levados até o stand manualmente; 

 

d. O funcionamento do parque para montagem dos stands será até as 18h, após 
esse horário as pessoas devem encerrar suas atividades e sair do parque. O 
horário de trabalho será rigorosamente exigido pela organização, sob pena 
de multa para a empresa montadora ou expositora de R$ 100,00 (cem reais) 
a hora excedida e os trabalhos serão interrompidos até que o pagamento da 
multa seja efetivado; 

 
e. O período de desmontagem é de 10/08/2019, 15h às 18h e 11 a 12/08/2019 

de 8h as 18h. A retirada de equipamentos, máquinas e a desmontagem do 

http://www.cooabriel.coop.br/
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stand somente será permitida a partir dessa data (10/08), isto é, após o 
encerramento ao encerramento da feira, no sábado, e em condições de 
tempo bom (sem chuva); 

 

 

 

 

3. DISPOSIÇÃO GERAL 
 
 

a. Localização das áreas, do stand e produtos de exposição 

A área contratada pelo expositor será demarcada pela Cooabriel  e a 
instalação do stand não poderá exceder os limites demarcados (nem mesmo 
com tirantes ou cordas), assim como produtos de exposição devem ficar 
dentro destes limites. 

 

b. Limpeza, conservação e coleta Seletiva do lixo  

A limpeza das áreas locadas será feita diariamente pela equipe organizadora, 
cabendo ao expositor, acondicionar o lixo dos stands adequadamente em 
sacos plásticos ou recipientes e depositando-os nas lixeiras para o 
recolhimento feito pela organização. 

 

c. Acesso de veículos e equipamentos 

No período de realização da feira é extremamente proibida a circulação de 
qualquer tipo de veículo. Durante a montagem, somente será permitido o 
acesso de veículos com autorização e acompanhamento da organização. O 
veículo deverá ficar o mínimo de tempo na área de stands cobertos para fazer 
a descarga e imediatamente voltar ao estacionamento. Após o encerramento 
do prazo para entrada de veículos (07/08/2019) os materiais deverão ser 
levados manualmente ou em carrinhos de mão. 

 

d. Reposição de mercadorias e produtos 

Durante a feira a reposição das mercadorias deverá ser feita das 6h30 às 
7h30, ou 19h às 20h, manualmente ou por carrinho de mão. 

 

e. Áreas comuns 

As ruas e corredores são de uso comum, não sendo permitida a colocação de 
faixa nem a distribuição de folder. Entrar em contato com a organização para 
verificar os locais de publicidade disponíveis dentro do parque. 

 

f. Intransferibilidade 

O expositor não poderá transferir total ou parcialmente qualquer direito e 
responsabilidade assumida com relação à feira, nem sublocar ou ceder parte 
ou toda a área, à empresa ou produto que não for o seu. 

i. Negócios complementares, que necessitam de financiamentos e 
parcerias com fabricantes, serão permitidos ocupar o mesmo espaço, 
mediante análise prévia da organização. 
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g. Divulgação de produtos de terceiros 

O expositor não poderá: promover, divulgar e comercializar produtos ou 
marcas que não sejam de sua própria fabricação, sob pena de multa de 2 
vezes o valor pago em contrato de locação da área, com exceção de produtos 
previamente acordados entre Cooabriel e Expositor. 

 
 

h. Responsabilidade pelo stand 

O expositor é o único responsável pelo seu stand e pela movimentação de 
carga e descarga de qualquer equipamento que seja utilizado antes, durante 
e após a feira, sendo que, a desmontagem e retirada das máquinas deverá 
ser efetuada até o dia 12/08/2019. 
A Cooabriel não será responsável por danos ou prejuízos de qualquer 
natureza, causada a pessoas ou a produtos expostos. 

 

i. Qualidade e segurança da estrutura do stand 

Mesmo a responsabilidade total sendo do expositor e da montadora, a 
Cooabriel se reserva ao direito de avaliar quanto à segurança e qualidade do 
stand, exigir a mudança ou não permitir a montagem.  

j. Seguros 

Os stands, bens, produtos, equipamentos e pessoal não estão cobertos por 
apólice de seguros. A Cooabriel atribui aos expositores providências sobre 
seguros contra quaisquer riscos. 

 

k. Segurança da feira 

A segurança geral do parque será feita pela polícia militar que circula nas ruas 
do parque. O expositor/montadora é responsável por seus materiais no stand. 
Caso o expositor/montadora opte por contratar segurança particular deverá 
exigir o certificado de Registro na Polícia Federal, conforme portal da Polícia 
Federal - http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-
normas-e-orientacoes. Os seguranças contratados para cada stand não 
podem circular nas ruas do parque à noite. O expositor deverá apresentar 
quem será a empresa que prestará o serviço até 05/08/2019, através do e-mail 
(feira@cooabriel.coop.br). 

 

l. Demonstração de produtos e equipamentos 

A demonstração de produtos e equipamentos somente pode ser feita dentro da 
área contratada, com isolamento acústico quando produzir barulho e com as 
devidas proteções de segurança ao visitante e operador do equipamento. 

 

m. Volume do som na área contratada 

Todo som produzido no stand por aparelhos de amplificação não poderá 
exceder o volume normal da voz ou 80 decibéis. 
Caso o expositor não pratique essa norma, serão tomadas as seguintes 
providências por parte da Cooabriel: 
1ª – Na primeira infração será feita a solicitação verbal para estabelecer o 
volume de som permitido. 
2ª – Na segunda infração será advertido por escrito pela Cooabriel. 
3ª – Na terceira infração a Cooabriel fará a suspensão das atividades do 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes.
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes.
mailto:feira@cooabriel.coop.br
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respectivo stand por 1 hora, sem aviso prévio. A cada reincidência, a 
suspensão será acrescida de 1 hora. Caso utilize música no evento, o próprio 
expositor será responsável pelo recolhimento da taxa do ECAD, conforme site 
www.ecad.org.br. 

 

n. Estacionamento 

A feira disponibiliza, para uso dos visitantes, estacionamento dentro do 
parque (estacionamento 01), de forma gratuita. Para os expositores será 
fornecido o estacionamento próximo à área de stands (estacionamento 02), 
sendo permitida entrada somente com apresentação da credencial. A 
distribuição das credenciais será determinada pela organização, mediante a 
solicitação do expositor que deve ser feita até dia 01 de agosto, através do e-
mail (feira@cooabriel.coop.br) com assunto Pedido de Credencial. 

 

o. Cancelamento e adiamento 
O presente regulamento poderá ser alterado e/ou evento Feira de 
Agronegócios Cooabriel suspenso ou cancelado por motivo de força maior ou 
qualquer outro fato ou motivo que esteja fora de controle da realizadora e/ou 
que comprometa a Feira. 

 

4. PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS 
 

a. Refeições, lanches e bebidas (refrigerante e água) 

É proibida a venda de bebidas, lanches ou refeições, mesmo que realizado 
dentro do stand do expositor. A Cooabriel credenciou fornecedores de 
alimentação para venda de almoço em uma praça de alimentação com opções 
de cardápios variados. É expressamente proibido a venda de bebidas 
alcoólicas antes, durante e após a feira. Caso algum expositor faça 
distribuição em seu stand, deverá se responsabilizar para as restrições legais, 
especialmente aos menores de 18 anos. 

i.  Na área interna será permitido a venda de produtos alimentícios 
apenas na cafeteria e no stand de mulheres. 

 

b. Disponibilidade de Internet 
Será disponibilizado para os expositores a internet na modalidade wifi para 
uso convencional. Caso algum expositor necessite de condições de internet de 
velocidades superiores, o mesmo deverá solicitar através do endereço 
feira@cooabriel.coop.br com o assunto Pedido de Internet. 
 

c. Energia Elétrica 

O expositor deverá informar a Cooabriel a necessidade de energia elétrica 
até o dia 08 de julho de 2019. Para isso é necessário enviar um e-mail 
através do endereço feira@cooabriel.coop.br com o assunto Pedido de 
Energia. Uma vez confirmado não é possível alterar o seu pedido. Se o 
expositor não informar a sua necessidade neste prazo, a Cooabriel se 
desobriga a fornecer a energia, além dos 1,5 KVAs. Não será em hipótese 
alguma fornecida energia além da quantidade solicitada. As variações na 
tensão entre mais de 10% e menos de 10% (Queda de tensão até 10%), são 
regulamentadas pela ANEEL. A demanda solicitada será rigorosamente 
fiscalizada pela Cooabriel. O expositor terá direito a utilização gratuita de 

http://www.ecad.org.br/
mailto:feira@cooabriel.coop.br
mailto:feira@cooabriel.coop.br
mailto:feira@cooabriel.coop.br
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energia para o consumo de até 1,5 KVA. 
 
 

A montadora, contratada pela Cooabriel, instalará três pontos de 
fornecimento de energia em cada área locada, sendo 1 ponto 220 Volts, e 2 
pontos 110 Volts.  

 
Toda instalação elétrica somente poderá ser feita por profissional habilitado 
(eletricista) com curso básico de NR-10. Alertamos quanto aos cuidados 
necessários com as instalações elétricas, devendo ser feita dentro das 
normas e com toda segurança, evitando fios pendurados ou mal fixados. Os 
eventuais danos são de inteira responsabilidade da montadora e expositor, 
porém a Cooabriel se reserva ao direito de fiscalizar com pessoas habilitadas 
todos os serviços executados; 

 
 
 

d. Faixas – cartazes e folders 

A colocação de cartazes, faixas ou bandeiras será livre dentro da área do 
expositor. Não é permitida qualquer divulgação fora da área contratada do 
stand. 

 
 

e. Balões 

É proibida a distribuição ou a soltura de balões com gás. Balões grandes são 
permitidos apenas quando amarrados com 3 cordas (BLIMPS), em 
consonância ao patrocínio escolhido, com distância mínima horizontal da rede 
elétrica, igual à altura superior do balão. Em hipótese nenhuma poderá usar 
balões presos por apenas uma corda (ZEPELIM). 

f. Drones 

O uso de drones durante o período da feira, será necessário o registro de 
acordo com as regras da ANAC, e apresentar este documento à direção do 
evento, através do e-mail (feira@cooabriel.coop.br) com assunto Uso de 
Drones. 

 
 

5. NOTAS FISCAIS 

Emissão de notas fiscais para transporte de mercadorias 

A emissão de notas fiscais de demonstração para transporte de mercadorias da 
EXPOSITOR para a I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL deverá ser 
feito em nome (razão social), CNPJ e endereço do próprio EXPOSITOR. No 
campo de observação da nota fiscal deve constar o seguinte texto: “O bem ou 
mercadoria destina-se a feira I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL 
que acontecerá de 08 a 10/08/2019, no endereço Parque de Exposições, Santa 
Helena, São Gabriel da Palha - ES, CEP 29.780-000”. Deverá ser utilizada a 
natureza fiscal de operação: Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou 
feira, CFOP 5914. O retorno do I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL 
para a INDÚSTRIA deverá ser emitida uma nota fiscal utilizando a natureza 
fiscal de operação: Retorno, CFOP 1914. E, no campo de observação da nota 

mailto:feira@cooabriel.coop.br
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fiscal deve constar o seguinte texto: “Retorno de bem ou mercadoria enviadas 
para a I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL que aconteceu de 08 a 
10 de agosto de 2019 no Parque de Exposições, Santa Helena, São Gabriel da 
Palha - ES, CEP 29.780-000”. 
Há isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 
acordo com o artigo 33, Anexo I, do decreto n.º 45.490/2000. O Imposto sob 
Produtos Industrializados (IPI) com suspensão de acordo com o artigo 40, Inciso 
II, do RIP/98. 

 
 

6. TRABALHADORES NA FEIRA 
 
Ministério do Trabalho poderá fiscalizar quanto à regularidade dos 
trabalhadores na I FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DA COOABRIEL, desde o 
início da montagem até o final da desmontagem, para tanto, informamos que 
todos devem seguir a legislação federal vigente.  
 

 

a. Obrigação do uso de crachá 
 

Montagem da feira: o empregado da empresa expositora, empresa de 
prestação de serviços a terceiros, trabalhadores temporários (contrato por 
prazo indeterminado ou por prazo determinado) devem usar o cartão de 
identificação, tipo crachá, contendo a marca da empresa, nome completo do 
funcionário e função. O crachá deverá ser fornecido pela própria empresa na 
qual o funcionário é registrado.  

 

Durante a feira: A Cooabriel se responsabilizará pelo fornecimento de crachá 
para todos os participantes. 

 
 

b. Equipamentos de proteção individual e condições de segurança 

É de inteira responsabilidade da empresa expositora, montadora de stand e/ou 
outros serviços, ou seja, o empregador, o fornecimento de orientação e 
controle do uso de equipamento de proteção individual para os seus 
respectivos funcionários, bem como, a sua habilitação para condução e 
operação dos maquinários agrícolas, motocicletas e veículos em geral. 

 
 
 

7. CADASTRAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 

Qualquer tipo de serviço terceirizado na feira, como agência de eventos, 
paisagismo e/ou segurança privada deverão ser apresentados pelo expositor 
através do e-mail (feira@cooabriel.coop.br) com assunto Cadastros de 
Terceirizados até 01 de agosto de 2019. 

 
 
 

a. Documentos para iniciar a montagem de stand especiais 
Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da montagem do 
stand emitido por engenheiro com registro ou visto no CREA, RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica) emitido por Arquiteto. 

mailto:feira@cooabriel.coop.br
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8. CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO 
 
Os expositores obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no 
presente regulamento, levando-as ao conhecimento de seus funcionários, 
freteiros, terceirizados, fornecedores e caso necessário, às montadoras de 
stands especiais. 

 
 
 
 

São Gabriel da Palha - ES, 11 de junho de 2019. 


