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CHECK LIST 

 
 Definir e contratar o espaço destinado a exposição. 

 ESPAÇO SEM MONTAGEM: contratar montadora e desenvolver projeto de acordo com o espaço contratado,    
adequando-o às necessidades dos produtos a serem expostos, setor de atendimento e promoção de imagem, em 
conformidade com as normas da Feira.  

 Definir quais os produtos e/ou serviços que serão expostos. 

 Divulgar junto aos clientes a participação da empresa na Feira. 

 Preencher as circulares disponíveis no portal couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira,nos prazos 
indicados. 

 Providenciar junto à empresa de telefonia fixa a contratação de linhas telefônicas e internet. 

 Contratar serviços de Limpeza e Segurança, observando as normas da Feira. 

 Avaliar quantas pessoas poderão ser atendidas no seu espaço, por hora. 

 Selecionar e treinar pessoal para atendimento no seu espaço. 

 Enviar à Promotora pedido de credenciais personalizadas para sua equipe, através do portal couromoda.com/feira ou 
saopaulopretaporter.com/feira   

 Fazer Seguro de Riscos Diversos – RD e Responsabilidade Civil – RC do espaço, produtos, pessoas e equipamentos em 
exposição. 

 Providenciar transporte de produtos e equipamentos para o seu espaço. 

Providenciar Serviços de bar, buffet e outros desejados para o seu espaço. 
 Pagamento das taxas de Localização, Publicidade e Distribuição de Folhetos devidas à Prefeitura de São Paulo, em guia 

única, através da Promotora, conforme instruções.  

 Recolher Taxas de Direitos Autorais ao ECAD, em caso de utilização de som no espaço cedido.  

 Preparar Material de Imprensa e definir pessoa encarregada de contatos com jornalistas, durante a Feira.  

 Verificar com a Promotora que tipo de divulgação será feito para Imprensa e fornecer material para press releases.  

 Preparar Listagens e Tabelas de preço. 

 Providenciar Cartões de Visitas.  

 Providenciar Folheto Promocional e/ou Técnico dos produtos ou serviços a serem apresentados.  

 Manter Sistema de Cadastro para avaliar a visitação e/ou negócios entabulados durante o evento ou contratar o serviço 
de coletor de dados.  

 Definir as pessoas responsáveis pela administração da sua empresa na Feira.  

 Observar documentos exigidos pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT/SP em Feiras para montadores, prestadores de 
serviços e expositores.  

 Programar a retirada do material dentro dos prazos estabelecidos no Regulamento Geral da Feira.  

 Controlar o Retorno do material usado na Feira, para a empresa, seguindo as normas de emissão de documentos fiscais.  

 Desocupar completamente seu espaço após o evento, dentro do prazo estabelecido.  

 Avaliar resultados do evento.  

 Dar continuidade aos Contatos realizados durante a Feira.  
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MANUAL DO EXPOSITOR 
 
Amigo Expositor, 
 
Este manual foi elaborado para orientá-lo a respeito de todas as providências necessárias à sua participação na 
COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020, relativas à montagem, ao período de realização da Feira e à 
desmontagem do seu espaço. 
  
Para garantir os serviços essenciais à boa exposição de seus produtos nestes eventos, é importante observar as Circulares de 
Resposta disponíveis no portal couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Estas circulares devem ser lidas 
com atenção e respondidas dentro dos prazos indicados.  
 
O início da montagem será a partir das 14h00 do dia 07 de Janeiro de 2020, quando estará funcionando no Pavilhão de 
Exposições do Expo Center Norte o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR, que irá atender de 07 a 16 de Janeiro de 
2020, das 08h00 às 18h00. Durante os dias de realização do evento, este serviço estará disponível nos mesmos horários de 
funcionamento da feira.  
 
É parte integrante deste manual o REGULAMENTO GERAL, que é o norteador de todas as relações entre os expositores e a 
Promotora, durante o período do evento.  
 
Os assuntos eventualmente omissos no REGULAMENTO GERAL serão resolvidos  pela Direção da Feira.  
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REGULAMENTO GERAL 

1. MISSÃO E OBJETIVOS 

As feiras têm como missão e objetivos principais: 

 Promover a exposição de produtos dos setores e 
expositores, com vistas à ampliação dos mercados. 

 Promover o intercâmbio comercial e técnico entre os 
expositores e os visitantes, compradores nacionais e 
internacionais. 

 A divulgação dos expositores, seus produtos e marcas, a 
nível nacional e internacional. 

 Respeito à propriedade intelectual e industrial. 

 Incentivar o comportamento ético entre os expositores. 
 
2. PROMOTOR RESPONSÁVEL 

A empresa São Paulo Feiras Comerciais Ltda. é a promotora e 
organizadora exclusiva dos eventos COUROMODA® 2020 e 
SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020. 
 
São Paulo Feiras Comerciais Ltda. 
CNPJ: 02.995.701/0001-33 
Rua Padre João Manuel, 923 - 6º andar 
01411-001 - São Paulo/SP - Brasil 
 
Tel: (+5511) 3897-6100 / 3199-6100 
E-mail: diretoriacomercial@couromoda.com.br 

comercial@saopaulopretaporter.com.br 
Internet: www.couromoda.com 

www.saopaulopretaporter.com 
 
3. DIREÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Eventos inteiramente privados, COUROMODA® e SÃO PAULO 
PRÊT-À-PORTER®  são empreendimentos da Couromoda Feiras 
Comerciais Ltda. e têm como única responsável por sua 
manutenção e custos a SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS 
LTDA., que por sua vez tem seu suporte financeiro em sua 
remuneração como organizadora, administradora e promotora 
oficial dos eventos. A direção geral dos eventos está a cargo do 
Sr. J. Francisco dos Santos, Presidente do Grupo Couromoda®. 
 
4. PATROCÍNIO 

COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020 são 
patrocinadas e administradas pela São Paulo Feiras Comerciais 
Ltda., empresa privada de promoção comercial. 
 
5. LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 

COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020 serão 
realizadas: 

a) 12 de janeiro (domingo) das 14h00 às 19h00: abertura 
do Fórum Couromoda e Pré-Opening de Couromoda e 
São Paulo Pret-à-Porter, apenas para convidados 

previamente agendados com o expositor; 
b)  13 a 15 de janeiro (segunda a quarta-feira) das 9h00 

às 19h00 no Pavilhão de Exposições do Expo Center 
Norte, à Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila 
Guilherme - CEP 02055-000 - São Paulo/SP. 

 
6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

As Feiras estarão abertas aos compradores credenciados, 
importadores, imprensa, autoridades e pessoas ligadas ao setor, 
nos dias 13 a 15 de Janeiro - segunda a quarta-feira das 09h00 
às 19h00. 
6.1. No dia 12 de janeiro (domingo) a feira será aberta em Pré-

Opening das 14h00 às 19h00, com acesso permitido 
somente a compradores previamente agendados pelos 
expositores. 

 
7. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

7.1.  Dos expositores e dos espaços cedidos para exposição 
Para participação no evento, a Promotora contratará com o 
expositor a cessão temporária de uso de espaço cedido para a 
exposição, sem nenhuma montagem, na metragem desejada e 
acordada, para exposição de seus produtos. 
 
Parágrafo Único: Para melhor compreensão e tratamento deste 
regulamento, cada uma das empresas cessionárias de um ou 
mais espaços cedido para a exposição, sem nenhuma 
montagem, passa a ser denominada simplesmente como 
EXPOSITOR. 
 
7.2.  Setorização 
Para a realização do evento, além de vias de circulação e locais 
reservados à Administração da feira, os Pavilhões do Expo 
Center Norte serão setorizados para aprimoramento dos 
espaços de exposição, a saber: 
 
COUROMODA®: 
• Setor de Calçados Femininos 
• Setor de Calçados Masculinos 
• Setor de Calçados Infantis 
• Setor de Bolsas, Malas, Artefatos e Acessórios 
• Setor de Tênis e Esportivos 
• Setor de Couros, Componentes, Tecnologia e Serviços 
 
SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER®: 
• Indústria da moda  
• Confecções 
• Acessórios 
• Tecidos e aviamentos 
 
Parágrafo Primeiro: O expositor deverá declarar 
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expressamente, em comunicado enviado à Promotora, os 
produtos que serão apresentados na Feira Couromoda® 2020 ou 
São Paulo Prêt-à-Porter® 2020 e o seu enquadramento em um 
dos setores elencados acima. Nos casos que venham a gerar 
dúvidas quanto ao enquadramento em determinado setor, 
conforme disposição acima, a direção da Feira, na qualidade de 
promotora e organizadora do evento, reserva-se ao direito 
exclusivo de arbitrar e direcionar o expositor para o setor correto. 
 
Parágrafo Segundo: Visando o tratamento igualitário dos 
expositores das feiras Couromoda® e São Paulo Prêt-à-Porter®, 
em caso de descumprimento da presente cláusula, o expositor 
arcará com uma multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total bruto de seu contrato, sem prejuízo das eventuais 
perdas e danos que deste fato advierem, que após sua 
comprovação deverão ser imediatamente ressarcidas. 
 
7.3. Divisão de Espaços Coletivos 
No caso de espaços coletivos, assim entendidos aqueles em 
grupos, coparticipação ou participação conjunta e/ou 
cooperação, devidamente autorizados e/ou decorrentes de 
Projetos, específicos e/ou especiais, implementados pela 
Promotora da Feira, pela excepcionalidade da ação ou da 
autorização na coletividade, os Expositores deverão, quando da 
divisão interna dos espaços coletivos, respeitar a metragem 
mínima de 9m² (nove metros quadrados) por divisão, com a 
finalidade de cumprimento de normas de segurança. 
 
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento da norma acima 
será aplicada a multa prevista no capítulo da setorização. 
 
7.4. Os espaços serão disponibilizados aos expositores, 

como segue: 
 
7.4.1. Espaço disponibilizado sem nenhuma montagem 

 Os espaços objeto desta cessão temporária de uso sem 
nenhum tipo de montagem ou piso serão entregues aos 
expositores com sua metragem e localização demarcadas. 

 O expositor se compromete a enviar à Promotora o 
projeto/planta de seu espaço em até 45 dias antes do início da 
montagem da feira. 

 Não poderão ser ocupadas ou construídas estruturas, nem 
realizadas promoções, que afetem áreas comuns, ou vias de 
circulação. Não será permitida decoração e/ou utilização de 
espaço superior àquele objeto da cessão temporária de uso pelo 
expositor, nem a construção de estruturas de alvenaria. 

 Não é permitida a colocação de balões de qualquer tipo, 
dirigíveis ou assemelhados na área dos espaços cedidos para 
exposição, em cima destes ou em áreas destinadas a 
merchandising bem como ocupar as vias de circulação, tais 
como: bonecos, robôs e/ou apresentações ao vivo que dificultem 
a circulação do público. 
 
7.5. Período de montagem e desmontagem: 
• Montagem: a partir das 08h00 do dia 07 de Janeiro até às 
24h00 do dia 11 de Janeiro de 2020. No horário das 00h00 às 
12h00 do dia 12 de Janeiro será destinado para a finalização do 
carpete e colocação dos materiais do expositor.  
 
O montador deverá iniciar a montagem do espaço cedido ao 
expositor até o dia 08 de Janeiro. A não ocupação do referido 
espaço para montagem, a partir desta data, ficará sujeita a multa 

de R$ 200,00 por m² de espaço. Em caso de montagem pelo 
próprio expositor, o mesmo fica sujeito à penalidade acima. 
 
 Desmontagem: das 22h00 do dia 15 de Janeiro até às 18h00 
do dia 16 de Janeiro de 2020.  
 
• Credenciamento do Montador: O expositor deverá autorizar o 
credenciamento do montador, decorador ou funcionários de sua 
própria empresa, junto à Promotora, obedecendo às normas 
deste Regulamento, que regem a COUROMODA® 2020 e SÃO 
PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020. 
 
7.6. Normas de Montagem, Desmontagem, Decoração, 

Utilização de Móveis e Utilização de Sistema 
Entende-se como “sistema” toda a montagem modulada, 
composta de elementos que, ao chegarem ao Pavilhão, estejam 
prontos para encaixe, formando o todo da estrutura.  
Como “sistema” será admitido o seguinte material: alumínio, 
madeira, ferro ou qualquer outro tipo de modulação. Os 
trabalhos que envolverem serras circulares, para acabamento, 
deverão vir prontos. 
Somente será permitido o uso de “sistema” para montagem de 
espaço cedido para o expositor. 
 
Não serão permitidos: 

 Construção de estruturas em alvenaria; 

 Montagem de estruturas de madeira que, ao chegarem ao 
pavilhão, não estejam com as partes prontas para encaixe, 
exigindo trabalhos de marcenaria no local; 

 Realização de promoções que afetem as áreas comuns ou de 
circulação do evento;  

 Decoração e/ou utilização de espaço cedido para exposição 
superior àquele objeto da cessão temporária de uso pelo 
expositor. 

 
Serão permitidos: 

 Aconselhamos a utilização de canhões, lâmpadas e projetores 
de LED fixos na parte externa desde que direcionados para a 
própria estrutura, bem como na iluminação interna, tendo em 
vista a economia de energia elétrica e geração menor de 
calor. 

 

 
Altura máxima para estruturas: 3,30 metros,  

contados a partir do piso do pavilhão. 
 

Não é permitida a montagem de estruturas acima da altura 
máxima de 3,30 (três vírgula trinta) metros, contados a partir do 
piso do pavilhão. O expositor e/ou montador que desobedecer 

esta norma terá seu espaço interditado até a adequação da 
altura estabelecida por este Manual. 

 

 
O expositor deverá remeter à Promotora, até 45 (quarenta e 
cinco) dias antes do início da montagem do evento, a Circular 
Autorização de Montagem disponível no portal 
www.couromoda.com ou www.saopaulopretaporter.com - 
Serviços ao Expositor, indicando a empresa contratada para a 
montagem do seu espaço cedido para exposição. 
 
A montadora contratada pelo expositor para a execução do 
projeto especial de estrutura deverá comprovar o registro da 
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empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e 
preencher todos os requisitos exigidos pela Promotora - Circular 
- Termo de Responsabilidade, disponível no portal 
www.couromoda.com ou www.saopaulopretaporter.com - 
Serviços ao Montador, no prazo 40 (quarenta) dias antes do 
início da montagem do evento. 
 
O expositor e/ou montador deverá remeter à Promotora, 40 
(quarenta) dias antes do início da montagem do evento, planta 
baixa, elevação cotada, perspectiva, cópia da carteirinha do 
CREA ou RTT, planta elétrica e cálculos de sustentação com 
todas as especificações técnicas, para estruturas que 
apresentarem sustentação de equipamentos no teto, bem como 
ART do CREA ou RTT do CAU. 
 
7.7. Estruturas de Dois Pisos (Mezanino) 

“Não será permitida a construção de estruturas com dois 
pisos (mezanino) no espaço cedido para o expositor.” 

 
7.8. Normas de Segurança, Saídas de Emergência e 

Segurança Contra Incêndio 
 
Saídas de Emergência e Segurança Contra Incêndio 
Todas as estruturas deverão ser montadas com material 
antichama e deverão prever: 

 Portas de saída de emergência, com saída para a área externa 
da estrutura a ser montada no espaço cedido para o expositor, 
devidamente sinalizadas; 

 Rota de fuga indicada e sinalizada no interior dos espaços 
cedidos para o expositor; 

 Placa informativa sobre o número limite de pessoas para estes 
espaços (capacidade física). 

Todas as estruturas deverão conter extintores de incêndio, 
devidamente posicionados, identificados e sinalizados, 
obedecendo às normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Os 
extintores a serem usados são os de PÓ QUÍMICO e de CO2 
(Gás Carbônico).  
 
Conforme determina a lei do Estado de São Paulo número 
13.541, de 7 de Maio de 2009, é proibido fumar dentro dos 
pavilhões, no período de montagem, realização e 
desmontagem.  
 
Fica vetado o trabalho com solda elétrica ou mesmo o uso 
de extensões, onde estiverem sendo realizados serviços de 
fixação dos revestimentos de piso, com cola, pois poderão, 
durante a execução conjunta, ocasionar incêndios. 

 

 O PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 
PODERÁ SER INSTALADO JUNTO AO PONTO 
DE ÁGUA.  

 É VETADO O USO DA SALA DE FORÇA COMO 
DEPÓSITO.  

 É VETADO O USO DE PRODUTOS 
CORROSIVOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU 
GRUPO. 

 É TERMINANTEMENTE PROIBIDO COLOCAR 
BALÕES PROMOCIONAIS NO INTERIOR DO 
PAVILHÃO, 

BEM COMO OCUPAR AS ÁREAS DE 
CIRCULAÇÃO COM ITENS PROMOCIONAIS 
TAIS COMO BONECOS, ROBÔS E/OU 
APRESENTAÇÕES AO VIVO QUE DIFICULTEM 
A CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO. 

 
7.9.  Retirada de Material do Expositor e Início da 

Desmontagem 
O expositor deve desocupar o espaço cedido para exposição e 
retirar todo o seu material até às 20 horas do dia 15 de Janeiro 
de 2020, quarta-feira, horário em que se inicia a desmontagem. 
A Promotora não se responsabiliza por móveis e/ou amostras 
que o expositor deixar no espaço cedido no período de 
desmontagem. O expositor assume a responsabilidade por 
eventuais danos causados às instalações dos Pavilhões de 
Exposições do Expo Center Norte - SP, a terceiros ou às 
pessoas, quer por dolo e/ ou culpa, durante o período de 
utilização do espaço cedido para exposição. 
 
7.10. Ar Condicionado 
Os Pavilhões de Exposições do Expo Center Norte possuem ar 
condicionado de grande eficiência, dotado de sistemas de termo 
acumulação. Estes sistemas serão controlados pela Central de 
Operações do Expo Center Norte, estando seu set point de 
operação ajustado para a temperatura de conforto de 24ºC, com 
percentual de variação de 3ºC para mais ou para menos. Não 
será permitida a instalação de quaisquer tipos de aparelhos 
de ar condicionado, devendo os expositores projetar as suas 
estruturas, no espaço cedido, sem teto de forma que se 
beneficiem do equipamento central.  
 
7.10.1. Energia Elétrica da Climatização: 
Os Pavilhões de Exposições do Expo Center Norte estão 
equipados com ar condicionado central que atende aos espaços 
cedidos aos expositores e vias de circulação. 
 
7.10.2. Taxa de Energia Elétrica Instalada/Obrigatória 
A taxa de energia elétrica devida pelo expositor à Promotora 
compreende: energia instalada por sua solicitação ou o mínimo 
de 0,090 kVA por m² de espaço cedido ao expositor, serviços, 
materiais e mão-de-obra para ligação do sistema elétrico do 
Pavilhão até o espaço cedido, acrescida, durante o período de 
utilização, do rateio proporcional da energia geral, serviços e 
material elétrico utilizados no Pavilhão. 
 
7.11. Pontos de água e esgoto 
A instalação de pontos de água e esgoto requer consulta 
prévia e sua solicitação deve ser feita até a data limite de 
28.11.2019. Estes pontos só poderão ser instalados mediante 
aprovação expressa da promotora. 
 
7.12. Posturas Municipais - Expositor 
A Prefeitura Municipal de São Paulo determina que as taxas 
incidentes sobre a participação dos expositores em Feiras, 
conforme lei publicada do Diário Oficial do Município de São 
Paulo no dia 30/12/2002, tenham a seguinte incidência:  

 Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE; 

 Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA; 

 Taxa de Distribuição de folhetos - TDF. 
 
Os valores correspondentes são definidos no início de cada ano 



V3 - Português 

18set19 

Couromoda e São Paulo Prêt-à-Porter 2020 – Manual 

Pág. 9 / 32 

 

podendo ser alterados, sem prévio aviso, pela Prefeitura de São 
Paulo. A partir dessa lei, a Promotora receberá os valores 
individuais de cada um dos expositores e fará o recolhimento em 
guia única, acompanhada da relação dos expositores, 
eliminando a visita do fiscal nos espaços.  
 
Visando facilitar este recolhimento, a Promotora emitirá uma 
nota de débito em nome do expositor, acompanhada de boleto 
bancário com vencimento previsto para 30 dias antes do início 
do evento. Os pagamentos efetuados após esta data ficam 
sujeitos aos novos valores estipulados pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo. Para maiores informações acesse o portal 
www.couromoda.com ou www.saopaulopretaporter.com - 
Serviços ao Expositor. 
 
Nota: O expositor não poderá recolher esta taxa diretamente 
para a Prefeitura Municipal de São Paulo 
 
7.13. Telefone e Internet 
O expositor que desejar telefone direto no espaço cedido para 
exposição ou ponto de Internet deverá solicitar à EXPO 
TELECOM, empresa responsável pela telefonia no Expo Center 
Norte: (11) 4210-0810 ou expotelecom@mapptv.com.br.. 
 
7.14. Intransferibilidade 
O expositor não poderá transferir total ou parcialmente qualquer 
direito ou responsabilidade com relação à Promotora, nem 
ceder, total ou parcialmente, o espaço cedido para exposição, 
objeto da cessão temporária de uso, sem o consentimento 
expresso da Direção da Feira. 
 

 O expositor que for autorizado pela Direção da Feira a ceder 
parcialmente ou total o espaço cedido para exposição estará 
sujeito ao pagamento de uma taxa adicional a título de 
administração no valor de 10% (dez por cento) do valor bruto 
do contrato. 

 O expositor que descumprir o item acima ficará sujeito a uma 
multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor bruto do 
contrato. O pagamento da taxa de administração não se aplica 
quando ocorrer entre empresas do mesmo grupo econômico, 
desde que autorizado previamente pela Direção da Feira. 

 
7.15. Desistência da Participação 
7.15.1. O presente acordo é assumido em caráter irretratável e 
irrevogável, pois, como mencionado nas obrigações da 
promotora, o Expositor reconhece que a prestação de serviço 
inicia com a contratação para o planejamento, organização, 
promoção e administração do evento, bem como para realização 
na data estipulada; e possui pleno conhecimento das obrigações 
e custos assumidos pela Promotora. 
 
7.15.2. Assim, diante de uma excepcionalidade justificada, por 
escrito, devidamente fundamentada, a Promotora poderá aceitar 
o pedido de rescisão do presente Contrato, a qual incidirá uma 
multa, de caráter compensatório, nas seguintes proporções:  
 
a) No caso de sua desistência da data de assinatura até 120 

(cento e vinte dias) que antecedem o início do evento, será 
aplicada multa no importe de 30% (trinta por cento) do valor 
total bruto do contrato. 

b) No caso de sua desistência manifestada no prazo 
compreendido entre 119 (cento e dezenove) e 91 (noventa e 

um) dias que antecedem o início do evento será aplicada 
multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
bruto do contrato. 

c) No caso da desistência manifestada no prazo compreendido 
entre 90 (noventa) e 31 (trinta e um) dias que antecedem o 
início do evento será aplicada multa no importe de 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor total bruto do contrato. 

d) No caso de sua desistência manifestada durante o período de 
30 (trinta) dias que antecede o início do evento, o Expositor 
perderá todos os valores já pagos a título de multa 
compensatória, podendo responder pelas perdas e danos que 
desse fato advierem, bem como os lucros cessantes, 
consistentes no ressarcimento das despesas que a Promotora 
realizar em detrimento do espaço cedido ao expositor sem 
montagem não ocupado, e pelo prejuízo do comprometimento 
do layout do evento. 

 
Parágrafo Primeiro: Para a aplicação da multa será levada em 
conta a data de assinatura do contrato. Por exemplo, no contrato 
assinado no período de 20 (vinte) dias que antecede a feira e 
cancelado no décimo dia que antecede o evento será aplicada a 
multa prevista no item “d”. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de pagamento total ou parcial do 
contrato na data de solicitação da desistência da participação, a 
Promotora reserva-se ao direito de reter e/ou cobrar o valor da 
multa compensatória, conforme o caso, até o limite acima 
acordado, sem prejuízo das demais sanções legais ou 
contratuais decorrentes do inadimplemento das obrigações 
contratuais. 
 
Nota: O expositor se compromete também, com o cumprimento 
das obrigações tributárias descrita no item 9.4 deste 
regulamento. 

 
8. EXPOSITORES 

Poderão participar como expositores todas as empresas 
produtoras de calçados, artigos esportivos, artefatos de couro, 
couros, componentes, tecnologia, empresas produtoras de 
moda, confecções e acessórios de moda e seus fornecedores. 
 
9. ENCARGOS DO EXPOSITOR 

9.1. Ocupação do espaço cedido para o expositor sem 
montagem contratado 

O expositor é obrigado a ocupar o espaço cedido para exposição 
objeto da cessão temporária de uso na Feira, contratando a suas 
expensas a elaboração de projeto arquitetônico de estrutura do 
espaço objeto deste contrato, bem como os demais serviços 
necessários e/ou convenientes dentro das normas técnicas 
legais e contratuais. 

 
Parágrafo Único. Em caso de não utilização do espaço cedido 
para exposição, a Promotora reserva-se o direito de ser 
ressarcida dos custos necessários à modificação do layout 
referente ao espaço cedido para exposição não ocupado pelo 
expositor, independentemente do pagamento dos encargos e 
prestações previstos no Contrato de Participação. Tudo isso, em 
conformidade ao disposto na cláusula 7.15, desse regulamento. 
 
9.2. Apresentação da estrutura a ser montada pelo Expositor 

no espaço cedido para exposição  
O expositor que possuir espaço com frente para duas ruas, ou 
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mais, deverá fazer vitrines e uma programação visual mínima, 
que mantenha a unidade visual das ruas e áreas de circulação 
da Feira. O não cumprimento desta norma implicará na perda da 
preferência do espaço para o próximo evento, além da interdição 
normal da execução do projeto, até a regularização desta norma. 
 
9.3. Projeção Horizontal 
Não é permitida, em hipótese alguma, a montagem de estrutura 
no espaço cedido para o expositor com projeção horizontal 
sobre espaços contíguos ou sobre as vias de circulação. A 
montagem e/ou o posicionamento de quaisquer elementos, tais 
como: vitrines, produtos promocionais, banners, pôsteres e 
displays de demonstração/degustação deverão estar situados, 
obrigatoriamente, dentro dos limites do espaço cedido para o 
expositor. 
 
9.4. DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO EXPOSITOR  
9.4.1. IRRF 
De acordo com o Decreto nº 3.000/1999 (Regulamento do 
Imposto de Renda), artigo 647, alínea 27, o expositor/contratante 
deverá reter 1,5% (um e meio por cento) e recolher aos cofres 
públicos a título de IRRF (imposto de renda retido na fonte), 
sobre as notas fiscais emitidas, referentes às parcelas do 
contrato de prestação de serviços. 
 
9.4.2. CSRF 
De acordo com a Lei 10.833/2003, artigo 30, o 
expositor/contratante deverá reter 4,65% (quatro e sessenta e 
cinco por cento) e recolher aos cofres públicos a título de CSRF 
- contribuições sociais retidas na fonte (CSLL 1%, COFINS 3%, 
PIS 0,65%), sobre os pagamentos que efetuarem no mês. De 
acordo com a Lei 13.137/2015, artigo 24, que altera o §3º do 
Artigo 31 da Lei 10.833/2003 “Fica dispensada a retenção de 
valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais)”. 
 
Parágrafo Primeiro. De acordo com a IN SRF 459/2004, artigo 
1º, §6º, não está obrigada a efetuar as retenções, a que se 
refere à cláusula 9.4.2 supracitada, a pessoa jurídica optante 
pelo sistema de arrecadação de tributos do Simples Nacional, 
excetuado o IRRF destacado na cláusula 9.4.1.  
 
Parágrafo Segundo. As retenções na Cláusula 9.4 (constantes 
este capítulo) não se aplicam aos expositores estrangeiros, não 
estabelecidos no Brasil.  
 
Parágrafo Terceiro. Ao final de cada ano, o 
expositor/contratante deverá fornecer à contratada no prazo 
legal (até 28 de fevereiro do ano seguinte), os informes de 
rendimentos correspondentes a todas as retenções efetuadas, 
destacadas na cláusula 9.4 em cumprimento a legislação 
tributária vigente. 
 
9.4.3. ISS 
De acordo com o Decreto 53.151/2012, artigo 3º, o serviço 
considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, 
no local do domicílio do prestador, portanto o 
expositor/contratante, domiciliado na cidade de São Paulo 
deverá reter 2% (dois por cento) e recolher aos cofres públicos a 
título de ISS - (imposto sobre serviços), Decreto 53.151/2012, 
artigo 18º. 
 

9.5. Outros encargos 
Além de outros mencionados no presente Regulamento, são 
encargos do expositor: 

 Decorar ou contratar decorador, sob sua responsabilidade, 
para equipar adequadamente o espaço cedido para exposição 
dentro dos prazos e disposições estabelecidas pela 
Administração da Feira; 

 Respeitar os prazos estabelecidos, relativos às solicitações 
adicionais de serviços e remessa de informações, os quais 
também poderão ser enviados via Internet, através de aceite 
dos termos: Convênio específico disponível no 
www.couromoda.com e www.saopaulopretaporter.com - 
Serviços ao Expositor; 

 Participar da Feira durante o período de realização, mantendo 
seu espaço cedido em perfeitas condições de funcionamento, 
desde a inauguração até o encerramento do evento. Fica 
entendido, portanto, que é absolutamente vetada a retirada de 
material de exposição, bem como de objetos de decoração do 
espaço cedido para exposição, antes do encerramento da 
Feira. O expositor que fechar o espaço cedido para exposição 
à visitação, antes do encerramento da Feira, perderá a 
prioridade na renovação do mesmo para edição subsequente 
da Feira; 

 Fazer-se representar em seu espaço cedido por intermédio de 
funcionários, para atendimento aos visitantes; 

 Mencionar, sempre que possível, sua participação em material 
promocional divulgado no período que antecede à Feira; 

 Observar, no tocante à contratação de serviços de limpeza e 
segurança, a relação de empresas credenciadas, para tais 
serviços, pela Direção da Feira. O expositor não poderá 
contratar pessoal avulso, não credenciado, para os serviços de 
limpeza e segurança; 

 Realizar a limpeza do espaço cedido para exposição 
diariamente até às 8 horas, ficando o expositor obrigado a 
remover todo o material remanescente de limpeza para um 
depósito comum. Deverá ser mantido em cada espaço cedido 
para exposição um recipiente para o acúmulo de material 
usado, sendo expressamente vetado colocar lixo nos 
corredores e áreas comuns; 

 Desmontar e retirar o material construtivo do espaço cedido 
para exposição, após o encerramento da Feira, de acordo com 
as normas já estabelecidas no presente Regulamento. A não 
desocupação do espaço cedido para exposição objeto da 
cessão temporária de uso até a data estabelecida pelo 
Regulamento Geral da Feira, e que implique em impedimento 
da Promotora na devolução do Pavilhão dentro dos prazos 
contratuais firmados com o Expo Center Norte, acarretará para 
o expositor a responsabilidade pelas multas e encargos 
cobrados pelo Expo Center Norte, com prazo de 5 (cinco) dias 
para pagamento, a partir da apresentação da respectiva 
cobrança;  

 Respeitar e fazer respeitar, em sua íntegra, todas as cláusulas 
e dispositivos do presente Regulamento, bem como outros 
que, a bem geral, sejam estabelecidos pela Direção da Feira; 

 Manter informada a Promotora sobre eventuais alterações 
sofridas pela empresa, tais como: razão social, endereço, 
telefone, diretoria, linhas de produtos, marcas, CNPJ, inscrição 
estadual, bem como alteração societária tais como: cisão, 
fusão ou incorporação, etc. 

 
10. ENCARGOS DA PROMOTORA 

10.1. Encargos diretos do evento 
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10.1.1.  
Na execução dos serviços contratados, a Promotora cumpre as 
etapas de planejamento, organização, promoção e 
administração da feira, desde seu lançamento até a finalização 
do evento, contratando o espaço para a exposição, incluindo a 
elaboração de projeto de viabilidade técnica e financeira, a 
delimitação de áreas comuns e dos espaços cedidos aos 
clientes expositores (sem nenhum tipo de montagem); 
implantação de infraestrutura com recepção, credenciamento, 
pessoal e TI, postos de atendimento, serviços de buffet, praça 
de alimentação, posto médico, ambulância/UTI (acompanhada 
de médicos e enfermeiros); assessoria de imprensa, criação e 
publicidade através de mídia impressa, comerciais, de rádio, TV 
e internet (portais e mídia sociais), elaboração de material 
promocional, inclusive anúncios, contratação de empresas de 
segurança, limpeza, de programação visual, bem como dos 
apoios convenientes e/ou necessários disponibilizados pelo 
setor público. 
 
10.1.2. Encargos específicos da Direção do evento. 

 Além de outros mencionados neste Regulamento, serão:  

 Colocar à disposição de cada expositor seu respectivo espaço 
cedido para exposição, sem montagem, objeto da cessão 
temporária de uso pelo período integral da Feira. 

 Manter os Pavilhões do Expo Center Norte em operação 
durante o período integral da Feira, em especial no horário de 
funcionamento.  

 Promover todos os serviços básicos, tais como iluminação 
geral, central de informações, recepção da Feira, portaria, 
guarda e limpeza dos corredores e áreas comuns.  

 Manter um serviço de informações aos visitantes sobre os 
expositores e a Feira.  

 Divulgar a realização da Feira e a participação dos seus 
expositores. 

 Fornecer aos expositores e aos seus funcionários credenciais 
para o ingresso no recinto da Feira. 

 Manter os serviços acima não implica em responsabilidade da 
Promotora por qualquer perda, dano, roubo, extravio, avaria ou 
destruição referentes a bens ou pessoas.  

 Editar um Catálogo Oficial da Feira. 

 Aprovar ou recusar projetos de decoração de montagens 
estruturais e construtivas dos expositores, tendo por base este 
Regulamento e as normas de segurança do corpo de 
bombeiros e do CONTRU. 

 Arbitrar casos omissos neste Regulamento. 

 Estabelecer normas que se façam necessárias para o 
funcionamento da Feira. 

 
10.2. Serviços permanentes de promoção comercial 
Como promotora especializada em todos os segmentos do setor 
coureiro-calçadista e no setor de moda, confecções e 
acessórios, a COUROMODA e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
prestam, durante todo o ano, vários serviços envolvendo esta 
comunidade, tais como: 

 Assessoria de mercado interno e externo. 

 Recebimento e encaminhamento de consultas sobre produtos 
de compradores nacionais e estrangeiros. 

 Orientação para a participação em eventos internacionais e 
assessoria para visitas a centros produtores de outros países. 

 
11. RESPONSABILIDADE SOBRE VENDAS 

A Promotora não se responsabiliza pela realização de negócios 
entre expositores e visitantes/compradores. A responsabilidade 
da Promotora atém-se à organização, promoção e divulgação do 
evento perante o mercado.  
 
12.  FUNCIONAMENTO DA FEIRA 

12.1. Visitação e Acesso 
A Feira estará aberta aos compradores credenciados, 
importadores, imprensa, autoridades e pessoas ligadas ao setor, 
de 13 a 15 de Janeiro, segunda a quarta-feira, das 09h00 às 
19h00. Neste período, terão acesso ao local da Feira 1 (uma) 
hora antes da abertura e 1 (uma) hora após o encerramento, os 
funcionários da empresa, munidos de credencial de expositor, 
bem como os encarregados de decoração e manutenção do 
espaço cedido para exposição, munidos da credencial respectiva 
de serviços. É proibida a entrada de menores de 14 (quatorze) 
anos, mesmo que acompanhados do responsável. 
 
12.2. Atendimento aos Visitantes 
Durante todo o período de visitação da Feira deverá haver 
sempre no espaço cedido para exposição um funcionário do 
expositor capacitado a prestar informações aos visitantes e 
efetuar demonstrações dos produtos em exposição. 
Recomenda-se, ainda, que um funcionário responsável pelo 
espaço, cedido para exposição, esteja presente 30 (trinta) 
minutos antes da abertura da Feira e até 30 (trinta) minutos após 
o encerramento desta.  
 
12.3. Visitação do Espaço Cedido para Exposição 
O espaço cedido para exposição deverá ser franqueado 
livremente aos visitantes, não sendo permitida ao expositor a 
venda de ingressos, sob qualquer pretexto ou forma.  
 
12.4. Vias de Circulação 
As vias de circulação da Feira são de uso comum, não sendo 
permitida a distribuição de impressos, bem como a colocação de 
faixas, painéis ou outras peças promocionais.  
 
12.5. Brindes ou Promoções no Espaço Cedido 
O expositor poderá, exclusivamente dentro dos limites do 
espaço cedido para exposição objeto da cessão temporária de 
uso, distribuir brindes ou lembranças aos visitantes, desde que 
estejam expressamente vinculados ao nome do expositor e/ou 
respectivos produtos. Esta promoção deverá ser em escala 
compatível com as dimensões do espaço cedido para exposição, 
de forma a evitar a formação de filas ou aglomerações, sendo 
terminantemente proibido lançar estes brindes ao público. A 
Direção poderá sustar qualquer promoção que, a seu critério, 
venha a prejudicar a Feira, o acesso e a visitação a qualquer 
expositor e/ou a livre circulação do público ou esteja infringindo a 
legislação.  
 
12.6. Retirada de Produtos 
É vetado retirar do recinto da Feira os produtos expostos nos 
espaços de exposição antes de seu término. O expositor que 
fechar seu espaço de exposição à visitação, antes do 
encerramento da Feira, perderá a prioridade na renovação deste 
espaço para o evento subsequente.  
 
12.7. Sonorização, Desfile e Direitos Autorais. 
 
12.7.1. Sonorização 
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Os expositores poderão manter som ambiente em seu espaço 
cedido para exposição, desde que não venham a prejudicar os 
demais. É expressamente proibido o uso de amplificadores de 
som para mensagens de venda dos produtos expostos ou outras 
promoções. A alimentação de energia elétrica do sistema de 
som deverá ser instalada em circuito independente da 
alimentação normal do espaço cedido para o expositor. O nível 
máximo de decibéis permitido será de 70 (setenta). O não 
cumprimento desta norma dará direito a Promotora de 
suspender o fornecimento da alimentação de energia elétrica do 
sistema de som e/ou do espaço cedido para exposição, se o 
mesmo não estiver separado, podendo inclusive retirar os 
equipamentos de som. 
 
12.7.2. Normas Específicas de Utilização e Posicionamento 
de Equipamentos 
As normas específicas sobre este item com orientações sobre a 
utilização de equipamentos de som estarão definidas no 
MANUAL DO EXPOSITOR. 
 
12.8. Direitos Autorais 
Os expositores que utilizarem som ambiente deverão comprovar 
o recolhimento das taxas de direitos autorais devidas ao ECAD - 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição em São Paulo, 
na Av. Paulista, 171 - 3º andar - Telefone: (11) 3287.6722. 
 
12.9. Desfiles e exposições no espaço cedido ao expositor 
O expositor que promover desfiles e/ou apresentações em seu 
espaço cedido para exposição deverá cientificar à Promotora, 
através da Circular “Eventos no Espaço do Expositor”, disponível 
nos portais www.saopaulopretaporter.com/ www.couromoda.com 
Serviços ao Expositor, e respeitar as normas da Feira. Os 
expositores que contratarem menores de idade para atuação em 
seus espaços (desfiles/ apresentações) deverão apresentar 
licença específica, emitida pelo Juizado de Menores. 
 
12.10. Demonstração 
A Direção da Feira poderá sustar a demonstração de todo e 
qualquer material que não seja produto destinado ao setor que, 
a seu critério, possa apresentar riscos às pessoas, mercadorias 
ou às estruturas e elementos construtivos, ou aos Pavilhões do 
Expo Center Norte. É expressamente vetada a emissão de 
radiações ionizantes.  
 
Nota: É terminantemente proibido lançar brindes e/ou amostras 
para o público visitante fora ou dentro do espaço cedido para 
exposição, durante todo o período de realização da feira. 
 
12.11. Responsabilidade Penal 
É terminantemente proibido, incidindo em Responsabilidade 
Penal, realizar ou promover nos espaços cedidos para 
exposição, ou nas dependências da feira, quaisquer shows, 
apresentações ou representações, sejam pessoais ou 
audiovisuais, que contenham cenas de nudez ou erotismo, 
estando os autores e ou participantes sujeitos as penas 
previstas no Código Penal (Arts. 233 e 234), Lei das 
Contravenções Penais (Arts. 42, 61 e 65) e Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). 
 
12.11.1. Código Penal/Decreto-Lei Nº 2.848 de 1940 - 
Capítulo VI - Do Ultraje Público ao Pudor: 
Ato obsceno 

Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou 
exposto ao público: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa. 
 
12.11.2. Escrito ou objeto obsceno 
Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua 
guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição 
pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto 
obsceno: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou 
multa. - Vide art. 344 do Código Penal. 
 
Parágrafo único – Incorre na mesma pena quem: 
I) Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer 

dos objetos referidos neste artigo. 
II) Realiza, em lugar público ou acessível ao público, 

representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter 
obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo 
caráter; 

III) Realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo 
rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. 

 
12.12. Lei Antifumo 
A Lei Estadual/SP nº 13.541, de 07 de maio de 2009, proíbe o 
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em 
recintos de uso coletivo. 
 
“Artigo 1º - Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e 
de responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do 
artigo 24, incisos V, VIII e XII, da Constituição Federal, para 
criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos 
fumígenos.” 
 
“Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São 
Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, 
o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.” 
 
§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos recintos de 
uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos 
seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que 
provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. 
 
§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso 
coletivo” compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, 
de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou 
de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de 
espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, 
restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros 
comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, 
padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, 
instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, 
viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis. 
 
§ 3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo 
deverá ser afixado aviso da proibição, em pontos de ampla 
visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos 
estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do 
consumidor. 
 
Artigo 3º - O responsável pelos recintos de que trata esta lei 

http://www.saopaulopretaporter.com/
http://www.couromoda.com/
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deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela 
contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na 
conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário 
mediante o auxílio de força policial. 
 
Artigo 4º - Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços, 
o empresário deverá cuidar, proteger e vigiar para que no local 
de funcionamento de sua empresa não seja praticada infração 
ao disposto nesta lei. 
 
13. CREDENCIAIS E CONVITES 

A Direção da Feira fornecerá aos expositores, gratuitamente, 
convites e credenciais para acesso de seus funcionários que 
trabalharão no espaço cedido para o expositor, válidas para o 
período integral da Feira.  
 
14. RESTAURANTES E LANCHONETES 

Durante o período de realização da Feira, funcionará no 
Pavilhão uma Praça de Alimentação, com restaurantes, 
lanchonetes e pontos de fast-food. Além disto, os expositores 
poderão contar com a infraestrutura do Complexo do Center 
Norte, composto pelo Shopping Center Norte e Shopping Lar 
Center, que reúnem um variado mix de lojas e serviços, 
incluindo restaurantes e lanchonetes. 
 
15. ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS 

A Promotora disponibilizará nos portais www.couromoda.com e 
www.saopaulopretaporter.com - Serviços ao Expositor, até 90 
(noventa) dias antes da realização da Feira, um Manual de 
Operações do evento, contendo todas as informações sobre 
como proceder com seus produtos.  
 
16. CATÁLOGO OFICIAL 

A Promotora editará um Catálogo Oficial da Feira, contendo os 
dados relativos ao expositor, sem qualquer custo adicional. Para 
constar no Catálogo, o expositor deverá confirmar e/ou 
preencher a Circular de Atualização Dados para Catálogo, pelos 
portais www.couromoda.com ou www.saopaulopretaporter.com 
– Serviços ao Expositor, e enviar eletronicamente para a 
Promotora até o dia 01/11/2019. 
 
17. SEGURO 

Os expositores deverão fazer seguro particular de seus produtos 
em exposição contra qualquer risco possível. 
 
18. SEGURANÇA 

18.1. Segurança na Feira 
A Promotora mantém um serviço de segurança geral da Feira, 
24 horas por dia, durante todo o período de realização do 
evento. A Promotora não se responsabiliza pelas mercadorias 
em exposição nos espaços cedidos para o expositor. 
 
18.2. Segurança Especial no Espaço Cedido 
Consta do Manual do Expositor circular específica, que 
normatiza os serviços de segurança especiais em espaço cedido 
para exposição, para aqueles expositores que desejarem este 
tipo de serviço. Só poderão trabalhar funcionários cadastrados 
da firma de segurança contratada pela Promotora, ou de acordo 
com exposto na circular supracitada. Os expositores deverão 
obedecer às normas da Delegacia de Controle de Segurança 
Privada - DELESP do Departamento de Polícia Federal - 
Ministério da Justiça, bem como ao cumprimento do Artigo 15º 

da Lei 7.102 de 20/06/1983, atualizada pelas Leis 8.863 de 
29/03/1994 e 9.017 de 30/03/1995 (comprovação do vínculo de 
emprego do vigilante com a empresa de segurança através da 
Carteira Nacional do Vigilante, registrada na DRT, ou cópia da 
ficha de registro do MTPS). Recolhimento da taxa específica 
constante da Circular de Credenciamento de Segurança para 
emissão da credencial correspondente. 
 
Nota: Fica estabelecida a prerrogativa da Promotora, assumir 
através da Segurança Oficial a Segurança Especial dos espaços 
cedidos para exposição, visando a melhoria da qualidade e 
melhor controle deste serviço, em benefício de toda a 
comunidade de expositores, rateando os custos entre os 
mesmos. 
 
18.3. Extintor de Incêndio 
Os expositores e/ou montadores deverão manter em seus 
espaços cedidos para exposição extintores de incêndio em 
número e capacidade adequados ao tamanho do local e a 
natureza do material, de acordo com a lei vigente. Sugere-se 
acompanhar as normas do Decreto Estadual nº 38.069/93 e 
seção 17L e CONTRU, na qual a unidade extintora abrange 
espaço de 25 m2, além da obrigatoriedade de manter saídas de 
emergência, sinalizadas, livres e desimpedidas de caixas e/ou 
outros objetos, que dificultem a sua utilização.  
 
18.4. Responsabilidade 
A Promotora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por 
danos ou prejuízos causados às pessoas ou aos produtos 
expostos durante o período integral da Feira, ou seja, incêndio, 
raios, tempestades, explosão, penetração de água, umidade, 
deficiência ou interrupção de energia elétrica, greves ou 
convulsão social. 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Os expositores são responsáveis por quaisquer incidentes, 
que ocorram em consequência da presença ou intervenção na 
Feira de seus empregados, convidados ou pessoas às quais 
seja facilitado o acesso ao evento.  
 
19.2. Para todas as questões que direta ou indiretamente 
derivem da Feira e da aplicação deste Regulamento, os 
expositores se submeterão à jurisdição e foro dos Tribunais na 
cidade de São Paulo/SP, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
19.3. Todas as necessidades quanto à montagem das estruturas 
do expositor, omitidas no presente Regulamento, serão 
diretamente equacionadas pela Direção da Feira. 
 
19.4. Os expositores concordam que o simples fato de tomarem 
parte da Feira não lhes assegura a concretização de negócios 
durante o evento, ficando a empresa Promotora isenta de 
responsabilidades nesta área.  
 
19.5. Ao inscreverem-se para a Feira ou tomarem parte dela, os 
expositores aceitam e dão consentimento ao presente 
Regulamento, o qual doravante irá regular seus direitos e 
obrigações. 
 
19.6. Somente por motivos de força maior, determinação legal 
ou ordem judicial, a Direção poderá realizar a Feira em outro 

http://www.saopaulopretaporter.com/
http://www.couromoda.com/
http://www.saopaulopretaporter.com/
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local ou alterar o horário de funcionamento, não tendo o 
expositor direito, por estes motivos, de cancelar sua participação 
ou pleitear qualquer tipo de indenização. 
 
19.7. A Direção poderá, quando houver alteração no setor 
relativo à natureza dos produtos expostos, redistribuir os 
espaços ou setores, respeitando sempre as proporções de 
dimensões e características estabelecidas no Contrato de 
Planejamento, Organização, Promoção e Administração da 
Feira. 
 
19.8. No caso de atraso de duas ou mais parcelas, o expositor: 
a) poderá ter sua localização alterada sem prejuízo do espaço 

global objeto da cessão temporária de uso; 
b) O expositor perderá os descontos, comercial e pontualidade 

contratualmente concedidos; 
c) Além de ficar sujeito à multa moratória no importe de 2% 

(dois por cento) do valor total bruto do contrato; 
d) Atualização monetária por índice legal; 
e) Juros legais, pro rata, no importe de 1% (um por cento) ao 

mês. 
 
19.9. Para ter acesso ao espaço cedido para exposição é 
imprescindível ao expositor estar em dia com os pagamentos 
referentes à participação na Feira e outros serviços tomados da 
Promotora. 
 
19.10. Ao participar da COUROMODA® e da SÃO PAULO 
PRÊT-À-PORTER®, os expositores, respondendo pela empresa, 
e em nome dela, por si e por seus funcionários, diretos ou 
indiretos, seus prestadores de serviços e representantes 
comerciais e contratados a qualquer título, que prestarão 
serviços ou darão expediente no espaço cedido para o expositor, 
estão cientes, concordam e autorizam expressamente, sem 

qualquer ônus ou responsabilidades para a Promotora que, 
fotografias, filmagens, reportagens, entrevistas e assemelhados, 
procedidos e ou efetivados durante o evento, que contemplem a 
empresa e as referidas pessoas, poderão ser utilizadas pela 
Promotora para a promoção do setor de calçados, artefatos de 
couro, couros, componentes, tecnologia , serviços, moda, 
confecções e acessórios e, dos eventos COUROMODA® e SÃO 
PAULO PRÊT-À-PORTER® a critério exclusivo da Promotora, 
responsabilizando-se os expositores pela presente declaração 
para todos os fins e efeitos legais. 
 
19.11. Ao participar da COUROMODA® e SÃO PAULO 
PRÊT-À-PORTER®, os expositores, respondendo pela empresa, 
e em nome dela, por si e por seus funcionários, diretos ou 
indiretos, seus prestadores de serviços e representantes 
comerciais e contratados a qualquer título, que prestarão 
serviços ou darão expediente no espaço da empresa, estão 
cientes, concordam e autorizam expressamente, sem qualquer 
ônus ou responsabilidades para a Promotora que, fotografias, 
filmagens, reportagens, entrevistas e assemelhados, procedidos 
e ou efetivados durante o evento, que contemplem a empresa e 
as referidas pessoas, poderão ser utilizadas pela Promotora 
para a promoção do setor de calçados, artefatos de couro, 
couros, componentes, tecnologia e serviços, e dos eventos 
COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER®, a critério 
exclusivo da Promotora, responsabilizando-se os expositores 
pela presente declaração para todos os fins e efeitos legais. 
 
São Paulo, Janeiro de 2019. 
 
J. Francisco dos Santos 
Presidente 
COUROMODA® 2020 
SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020 

 
 

 

EVENTO - INFORMAÇÕES GERAIS 

 
COUROMODA® E SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020 - são empreendimentos da Couromoda Feiras Comerciais Ltda. e têm 
como Promotora e Organizadora Oficial a empresa SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA., estabelecida à Rua Padre João 
Manuel, 923 – 6º andar – CEP 01411-001 - São Paulo/SP.  
 
Localização do Pavilhão de Exposições 
Expo Center Norte 
Rua José Bernardo Pinto, 333 
02055-000 - São Paulo/SP 
 
Datas e Horários de Funcionamento  
Realização:  13 a 15 de Janeiro de 2020 (Segunda a Quarta-Feira)  
Horários: Segunda a quarta-feira, das 09h00 às 19h00 

 
Direção e Responsabilidade  
Eventos inteiramente privados, a COUROMODA® e a SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® tem como responsável por sua 
manutenção e custos a São Paulo Feiras Comerciais Ltda., que tem seu suporte financeiro na sua remuneração como 
organizadora, administradora e promotora oficial dos eventos. A direção geral dos eventos está a cargo do Sr. J. Francisco 
dos Santos, Presidente do Grupo Couromoda. 
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Patrocínio  
A COUROMODA® e a SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® são patrocinadas e administradas pela São Paulo Feiras Comerciais Ltda., 
empresa privada de promoção comercial.  
 

ATENDIMENTO AO EXPOSITOR 

 
No escritório 
Departamento Operacional: 
Telefones: (11) 3897-6157/ 3897.6100 / 3199-6100 
E-mail: operacional@couromoda.com.br 

ilton@couromoda.com.br 
 
Departamento Comercial: 
Telefones: (11) 3897-6160/ (11) 3897-6163 
E-mail: comercial@couromoda.com.br / comercial@saopaulopretaporter.com.br 
 
No pavilhão - CAEX 
Dirija-se ao Centro de Atendimento ao Expositor - CAEX, localizado no Hall de Entrada. Este serviço está disponível durante 
todo o período de montagem, realização e desmontagem da feira, das 8h30 às 18h15, exceto nos dias de realização do 
evento, quando funciona no mesmo horário de atividade da feira.  
 
Infraestrutura 
Recepção, Atendimento ao Expositor e Credenciamento - Estes serviços estarão em funcionamento em horários compatíveis 
durante o período de montagem, realização e desmontagem do evento. 
 
Segurança e Limpeza 
Estes serviços estarão em operação durante o período integral de montagem, realização e desmontagem da feira. 
 
Telefonia 
O serviço de telefonia estará em funcionamento durante o período integral de realização do evento, operado pela Expo 
Telecom, em horários compatíveis com os períodos de montagem, realização e desmontagem.  
Expo Telecom: (11) 4210-0810 ou expotelecom@mapptv.com.br. 
 
Pronto Socorro 
O Serviço de Assistência Médica de Pronto Socorro estará em operação em datas e horários compatíveis com os períodos de 
montagem, realização e desmontagem.  
 
Sanitários para expositores e público geral 
Durante o período de montagem e desmontagem, estarão em funcionamento:  sanitários masculinos e femininos pelos 
Pavilhões. Durante o período de realização do evento, estarão em funcionamento todos os sanitários masculinos e femininos 
para o público visitante em todos os Pavilhões.  
 
Estacionamento  
O Expo Center Norte possui uma ampla área de estacionamento, que será disponibilizada aos expositores e lojistas, cuja 
administração é realizada pelo próprio Expo Center Norte. O expositor poderá adquirir no máximo dois cartões de 
estacionamento, correspondentes ao total de dias do evento, por um preço especial, e que permitem a entrada e saída de 
veículos, quantas vezes forem necessárias. A COUROMODA® e a SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® não têm nenhuma 
responsabilidade e/ou autonomia sobre o estacionamento no Expo Center Norte. 
 
O acesso aos portadores de cartões de estacionamento será da seguinte forma: 
 
 Período de montagem e desmontagem 

Para veículos de passeio, o acesso se dará pela portaria central do estacionamento à Av. José Bernardo Pinto, 300. 
 Dias de exposição 

Expositores, portadores de cartão de estacionamento, autoridades e imprensa deverão utilizar o acesso pela Rua José 
Bernardo Pinto, 300. 

 IMPORTANTE: 
Outras informações sobre cartão de estacionamento poderão ser obtidas diretamente com o Expo Center Norte, pelo 
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telefone (11)2089-0281, Ramal 448, ou pelo e-mail: estacionamento@expocenternorte.com.br. 
 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Expositores e espaços 
(Ver item 7.1 do Regulamento Geral) 
Para participação nos eventos COUROMODA® e a SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER®  a Promotora contratará com o expositor a 
cessão temporária de uso de espaço cedido, expresso em metros quadrados (m²), na metragem desejada e acordada, para 
exposição de seus produtos. Caberá ao expositor todo o trabalho de montagem e acabamento. 
 
Parágrafo Único: Para melhor compreensão e tratamento deste regulamento, cada uma das empresas cessionárias de um ou 
mais espaços sem montagem passa a ser denominada simplesmente como EXPOSITOR. 
 
Os espaços serão disponibilizados aos expositores, como segue: 
 
Espaço disponibilizado sem nenhuma montagem 
(Ver item 7.3 do Regulamento Geral) 

 

 Os espaços objeto desta cessão temporária de uso sem nenhum tipo de montagem ou piso serão entregues aos 
expositores conforme item 7.4.1, do Regulamento Geral, e compreendem o espaço delimitado dentro da metragem 
quadrada cedida, com sua metragem e localização demarcadas. 

 O expositor se compromete a enviar à Promotora o projeto/planta de seu espaço até 45 dias antes do início da montagem 
da feira. 

 Não poderão ser ocupados ou construídos nos espaços cedidos, nem realizadas promoções, que afetem áreas comuns, ou 
vias de circulação. Não será permitida decoração e/ou utilização de espaço superior àquele objeto da cessão temporária de 
uso pelo expositor, nem a construção de estruturas de alvenaria. 

 Não é permitida a colocação de balões de qualquer tipo, dirigíveis ou assemelhados na área dos espaços cedidos, em cima 
destes ou em áreas destinadas a merchandising ou qualquer das dependências dos Pavilhões de Exposições. 

 

SETORIZAÇÃO 

(Ver item 7.2 do Regulamento Geral) 

Para a realização do evento, além de vias de circulação e locais reservados à Administração da feira, os Pavilhões do Expo 
Center Norte serão setorizados para aprimoramento dos espaços de exposição, a saber: 
 
COUROMODA®: 

 Setor de Calçados Femininos 

 Setor de Calçados Masculinos 

 Setor de Calçados Infantis 

 Setor de Bolsas, Malas, Artefatos e Acessórios 

 Setor de Tênis e Esportivos 

 Setor de Couros, Componentes, Tecnologia e Serviços 
 
SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER®: 

 Indústria da moda  

 Confecções 

 Acessórios 

 Tecidos e aviamentos 
 
Parágrafo Primeiro: O expositor deverá declarar expressamente, em comunicado a ser enviado à Promotora, os produtos 
que serão apresentados nas Feiras Couromoda e São Paulo Prêt-à-Porter 2020 o seu enquadramento em um dos setores 
elencados acima. Nos casos que venham a gerar dúvidas quanto ao enquadramento em determinado setor, conforme 
disposição acima, a direção da Feira, na qualidade de promotora e organizadora do evento, reserva-se ao direito exclusivo de 
arbitrar e direcionar o expositor para o setor correto. 
 
Parágrafo Segundo: Visando o tratamento igualitário dos expositores das Feiras Couromoda e São Paulo Prêt-à-Porter , em 
caso de descumprimento da presente cláusula, o expositor arcará com uma multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total bruto de seu contrato, sem prejuízo das eventuais perdas e danos que deste fato advierem, que após sua 
comprovação deverão ser imediatamente ressarcidas. 
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NORMAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, DECORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÓVEIS NO ESPAÇO CEDIDO AO EXPOSITOR 

(Ver item 7.5 do Regulamento Geral) 

 

“Não será permitida a construção de estruturas 
 com dois pisos (mezanino).” 

 
PERÍODO DE MONTAGEM 
A partir das 14h00 do dia 07 de Janeiro até as 24h00 do dia 11 de Janeiro de 2020.  
 
ATENÇÃO: O período entre 24h00 do dia 11 de Janeiro de 2020 e 12h00 do dia 12 de janeiro de 2020 somente serão 
permitidos trabalhos de acabamento interno das estruturas, porque este período está exclusivamente reservado para a 
colocação dos carpetes na feira, e dos materiais do expositor. Todos estes serviços deverão estar finalizados até 12h00 do dia 
12 de janeiro de 2020, impreterivelmente. 
 
PERÍODO DE DESMONTAGEM 
A partir das 20h00 do dia 15 de Janeiro até as 18h00 do dia 16 de Janeiro de 2020.  
Atenção ao prazo curto de desmontagem! 
 
ATENÇÃO: O expositor deverá desocupar o espaço cedido  e retirar todo seu material até as 20h00 do dia 15 de Janeiro de 
2020, quarta-feira, horário em que será iniciada a desmontagem dos espaços cedidos, que será finalizada às 18h00 do dia 16 
de Janeiro de 2020. O não cumprimento dos prazos de desmontagem pelo montador, ou a não retirada de seu material, em 
tempo hábil, implicará na transferência ao montador/expositor das multas aplicadas pelo Pavilhão à Promotora, além dos 
custos de remoção de material, sendo o expositor corresponsável por tais ocorrências.  
 
AUTORIZAÇÃO DE MONTAGEM E TERMOS DE RESPONSABILIDADE  
O montador só poderá ingressar no Pavilhão e iniciar os trabalhos de montagem após estarem cumpridas todas as 
formalidades junto à Promotora.  
 

A montadora a ser contratada pelo expositor para a execução do projeto especial do espaço cedido 
 deverá comprovar o registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)  

e/ou CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo)  
e preencher todos os requisitos exigidos pela Promotora,  

através da Circular “Termo de Responsabilidade” -  
disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira  

 
O expositor deverá remeter à Promotora, até 45 dias antes do início do evento, a Circular “Autorização de Montagem” 
disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, indicando a empresa contratada para a 
montagem de seu espaço.  
 
. Expositor - Cadastramento e Autorização para Montagem 
Circular disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, completamente preenchida e 
assinada eletronicamente pelo expositor, na qual o expositor declara estar ciente da responsabilidade pela indicação do 
montador e da responsabilidade solidária em relação ao contratado.  
 
. Montador - Termo de Responsabilidade 
Circular disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, onde o montador responsabiliza-se 
por danos que venham a ser causados por seu material e/ou pessoal ao Pavilhão, a terceiros ou às pessoas, 
responsabilizando-se, ainda, por todas as penalidades aplicadas pela falta de cumprimento das normas de montagem, 
manutenção e desmontagem, bem como pela não retirada de material de montagem, dentro dos prazos estabelecidos no 
Regulamento Geral da Feira e neste Manual.  
 

Nota: A montadora deverá informar no Termo de Responsabilidade as necessidades do  
espaço cedido referentes a energia elétrica, ponto de água e deságue* 

 (*este item dos serviços só será disponibilizado sob consulta). 
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. Credenciais Montador 
Circular de “Solicitação de Credenciais de Montagem” – disponível nos portais couromoda.com/feira ou 
saopaulopretaporter.com/feira, constando nome e cargo de cada funcionário que terá acesso ao Pavilhão. Os portadores de 
credenciais da UBRAFE-SINDIPROM e SINDIEVENTOS terão acesso direto ao Pavilhão.  
 
. Taxas de Limpeza do Período de Montagem  
O montador deverá pagar à Promotora, até 45 dias antes do início da montagem, a taxa de limpeza pelo período de 
montagem – cujos valores serão automaticamente calculados junto ao Termo de Responsabilidade no portal 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. 
“Utilização de Equipamentos” – Circular disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, 
referente ao uso de furadeiras, equipamentos de soldas ou outros aparelhos elétricos, que venham a ser utilizados sob 
consulta no CAEX.  
 
. Utilização de Sistema 
Somente será permitido o uso de “sistema” para montagem do espaço cedido. Entende-se como “sistema” toda a montagem 
modulada, composta de elementos que, ao chegarem ao Pavilhão, estejam prontos para encaixe. Como “sistema” será 
admitido o seguinte material: alumínio, madeira, ferro ou qualquer outro tipo de modulação. Os trabalhos que envolverem 
serras circulares, para acabamento, deverão vir prontos. 
 
Não serão permitidos: 

 Construção de estruturas em alvenaria; 

 Montagem de estruturas em madeira, que ao chegarem ao pavilhão não estejam com as partes prontas para encaixe, 
exigindo trabalhos de marcenaria no local; 

 Realização de promoções que afetem as áreas comuns ou de circulação do evento;  

 Decoração e/ou utilização de espaço superior àquele objeto da cessão temporária de uso pelo expositor.  

 Pendurar, apoiar e/ou amarrar componentes do espaço cedido, ou de produtos expostos, na estrutura do telhado do 
pavilhão, de acordo com as normas estabelecidas no Manual de Normas Técnicas do Pavilhão de Exposições do Expo 
Center Norte. 
 

Altura limite para estruturas: 3,30 metros,  
contados a partir do piso do pavilhão. 

 
Não é permitida a montagem de estruturas acima da altura limite de 3,30 (três vírgula trinta) metros - contados a partir do piso do 

pavilhão. O expositor e/ou montador que desobedecer esta norma terá sua montagem interditada até a adequação da altura 
estabelecida por este Manual. 

 
 
. Apresentação da estrutura do espaço cedido 
A estrutura que tiver frente para duas ou mais ruas, avenidas ou boulevards deverão possuir vitrinas e uma programação 
visual mínima, que mantenha a unidade visual das vias de circulação e da Feira. O não cumprimento desta norma implicará 
na perda da preferência do espaço para o próximo evento, além da interdição da execução do projeto, até seu cumprimento. 
 
. Identificação do Expositor 
O espaço deverá ter o respectivo número afixado junto à porta de entrada, na parede da esquerda, à altura de 2,20 m, 
contados a partir do piso do Pavilhão, visando facilitar a identificação do expositor pelo comprador. 
Este item é muito importante, pois tem sido insistentemente pedido pelos compradores nacionais e internacionais. 
 
. Envio de documentação à promotora/Cópia de Projetos 
O expositor e/ou montador deverá remeter à Promotora, até 40 dias antes do início da feira, projeto arquitetônico do espaço  
a ser montado, contendo planta baixa, elevação cotada, perspectiva, planta elétrica e cálculos de sustentação com todas as 
especificações técnicas, para estruturas que apresentem sustentação de equipamentos. A montadora deverá comprovar o 
seu registro no CREA e/ou CAU e a Art ou RTT do seu responsável técnico.  
 
A Coordenação da COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® receberá as cópias dos projetos, as quais ficarão à 
disposição dos órgãos fiscalizadores e das autoridades na Coordenação do Evento, devendo o expositor também manter em 
seu espaço uma cópia ou a original do projeto, para este fim. Não serão aceitos Plantas e Termos de Responsabilidade via 
fax.  
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. Termo de Responsabilidade  
Juntamente com as cópias do projeto, o expositor e/ou montador deverá remeter à Promotora o Termo de Responsabilidade 
- Circular disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, pelo qual o mesmo responsabiliza-
se por danos que venham a ser causados por seu material e/ou pessoal, ao Pavilhão, a terceiros, ou às pessoas, 
responsabilizando-se, ainda, por todas as penalidades aplicadas pela falta de cumprimento das normas de montagem, 
manutenção e desmontagem, bem como pela não retirada de material de montagem dentro dos prazos estabelecidos no 
regulamento da Feira e neste Manual. 
 
Ficam o expositor e o montador cientes de que assumem total responsabilidade pelos riscos a terceiros, que possam ocorrer 
em consequência de problemas de montagem e manutenção no espaço cedido.  
 
. Embargo à Montagem no Espaço cedido   
Visando garantir a segurança de todo o público do evento (visitantes, expositores e prestadores de serviços), a Promotora 
reserva-se o direito de embargar a montagem de qualquer estrutura que não obedeça às normas deste manual. Tal decisão 
será tomada após avaliação da equipe técnica da Promotora ou de hierarquia pública, tal como CONTRU, Corpo de 
Bombeiros ou CETESB. 
 
. Piso do Pavilhão  
O Pavilhão do Expo Center Norte possui piso regular, permitindo a montagem da estrutura sem piso elevado. O expositor 
e/ou montador não poderá, sob hipótese alguma, pintar, perfurar ou escavar o piso do pavilhão. A fixação de carpete 
diretamente no piso do Pavilhão somente será autorizada mediante o uso de fita dupla face, de fácil remoção, ficando 
EXPRESSAMENTE PROIBIDA a utilização de cola diretamente no piso. O carpete (revestimento têxtil de piso) a ser utilizado 
na montagem do espaço, deverá estar acompanhado do “Ensaio de Inflamabilidade” realizado pelo IPT e/ou órgão técnico 
autorizado, ABNT - NBR 9442/86. 
 
. Piso Elevado  
É permitido o uso de tablados de madeira, para elevação do piso da estrutura. A altura convencional destes tablados é de 10 
cm. Os espaços que possuírem pisos elevados deverão ter rampa para acesso de deficientes físicos. 
 
. Construções em Madeira  
Não será permitida a fabricação de quaisquer elementos de madeira dentro dos Pavilhões de Exposições, devendo estes ser 
pré-montados e preparados dentro das oficinas das montadoras e virem com masseamento, lixamento e pintura prontos. 
Não será permitido o uso de serra circular, montada em bancada, para construção de quaisquer elementos ou componentes 
da estrutura. Os trabalhos que envolverem serras circulares, para acabamento, deverão vir prontos. 
 
. Construções em Ferro  
Não será permitida a fabricação nem a utilização de equipamentos e máquinas para construção de estruturas de ferro, 
dentro dos Pavilhões de Exposições, devendo estas ser pré-montadas e preparadas dentro das oficinas das montadoras e 
virem com a pintura das peças prontas. Somente será permitida, dentro dos Pavilhões, a fixação dos elementos de estrutura 
metálica por meio de parafusos e eventualmente o repasse de alguns pontos de solda.  
 
. Construção em Sistema Modular de Alumínio ou Similar  
Todos os elementos estruturais das montagens modulares deverão oferecer plena segurança de sustentação ao conjunto 
construído. É vetado o uso de pinos ou demais peças de madeira para a junção ou travamento dos montantes e/ou travessas 
de alumínio ou similar, ou de quaisquer outros tipos de elementos de montagem.  
 
. Paredes Divisórias  
É obrigatória a construção de paredes divisórias entre os espaços que possuam vizinhos contíguos, estabelecendo e 
obedecendo ao limite de cada espaço. Para este tipo de espaço, a montagem das paredes deverá ser imediata à marcação do 
mesmo no piso do Pavilhão, evitando “espaçamentos" entre em expositor e outro. A altura mínima das paredes deve ser de 
2,20m, e as paredes que ultrapassarem esta altura deverão estar bem acabadas. 
 
. Paredes de Vidro 
As paredes montadas com painéis de vidro deverão ser com vidro laminado, temperado ou com aplicação de película de 
segurança, tipo “insulfilm”, na altura máxima de 3,00 metros, e deverão estar recuados em relação às vias de circulação, 
contendo sinalização de segurança e estrutura (plástica e/ou de alumínio entre suas conexões) de acordo com as normas do 
evento e do Corpo de Bombeiros, além da NBR n.º 7.199, n.º 14.697 e n.º 14.698, da ABNT.  
IMPORTANTE! Para vidros com aplicação de “insulfilm” é necessária a apresentação do Atestado Técnico garantindo o não 
estilhaçamento destes vidros, no caso de quebras. 
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. Acabamentos  
Todo e qualquer componente de montagem da estrutura do espaço cedido, visível tanto aos vizinhos quanto às vias de 
circulação, deverá apresentar a mesma qualidade de acabamento da parte frontal. Toda e qualquer abertura da estrutura 
para encaixe de produtos, tais como vitrines, videowall, etc., deverá ser devidamente vedada. A fiação elétrica deverá estar 
devidamente instalada, acabada, isolada e embutida dentro das normas da NBR 5410/90.  
 
. Trabalhos com Tintas e Graxas 
Todo produto químico nocivo à saúde, tais como: tintas, graxas, pós e líquidos, deverá estar devidamente acondicionado em 
vasilhames adequados, que ofereçam segurança aos trabalhadores no espaço cedido, às pessoas que transitem pelo Pavilhão 
e aos espaços contíguos.  
IMPORTANTE! É vetado o uso de produtos corrosivos de qualquer espécie ou grupo! 
 
. Hidrantes  
É proibida a colocação de qualquer material, ou equipamento, ou a realização de montagem de estruturas que obstruam os 
hidrantes e escadas marinheiro existentes nas colunas dos Pavilhões. Caso haja necessidade de construção de algum 
elemento JUNTO a estes equipamentos, o livre acesso e a sinalização visível deverão ser mantidos.  
 
. Jardins  
A jardinagem ou qualquer tipo de cenografia externa realizada no espaço cedido com plantas naturais, terra, ou pedras, não 
poderá ser apoiada diretamente no piso dos Pavilhões.  
 
DIGA NÃO AO PAREDÃO – Expositor e/ou Montador  
A COUROMODA e a SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER são setorizadas, facilitando o acesso dos compradores aos expositores de 
seu maior interesse. Visando maior conforto, foi criada uma segunda entrada de compradores para aqueles que acessam a 
feira pelo metrô/transfer, de modo a valorizar todas as áreas do Expo Center Norte e garantir a melhor circulação de lojistas. 
Mas, para que tudo isso funcione e a Feira seja atrativa e movimentada, precisamos também da sua atenção. 
 
Ao definir o projeto de seu espaço, DIGA NÃO AO PAREDÃO!  
 Evite as paredes totalmente fechadas, sem vitrinas ou atrativos para o lojista; 
 Aproveite todas as áreas laterais do seu espaço para promover sua marca e seus produtos; 
 Lembre-se do conceito dos shoppings centers, crie ambiente agradável e atrativo para o comprador. 

 
Na verdade, evitar os “paredões” é uma recomendação expressa dos organizadores da Couromoda e São Paulo Prêt-à-Porter, 
como consta do Regulamento Geral: 

(...) 9. ENCARGOS DO EXPOSITOR  
9.2. Apresentação do Espaço cedido  
“O expositor que possuir espaço com frente para duas ou mais vias de circulação deverá fazer vitrinas e uma 
programação visual mínima, que mantenha a unidade visual da Feira. O não cumprimento desta norma implicará na 
perda da preferência do espaço para o próximo evento, além da interdição normal da execução do projeto, até a 
regularização desta norma”. (...) 

 

SEGURO  

Recomenda-se ao expositor que contrate seguros específicos de Riscos Diversos - RD e Responsabilidade Civil - RC, os quais 
ofereçam cobertura suficiente aos riscos envolvidos durante a montagem e desmontagem da estrutura e ao período de 
realização do evento. A ausência de apólices ou a ineficácia destas na cobertura dos riscos acima implicará na 
responsabilidade total do expositor e de seu montador perante a Promotora, por todos os prejuízos que vierem a ocorrer, 
cabendo-lhes indenizar e recompor todos os danos perante a Promotora, o Pavilhão e a terceiros.  
 
. Seguro - Expositor e Montador  
Conforme item 17 do Regulamento Geral das Feiras, os expositores e/ou montadores deverão contratar cobertura de Seguro 
de Responsabilidade Civil de Exposições de Feiras e Amostras, e de Riscos Diversos Equipamentos em Exposição.  
Os seguros contratados deverão vigorar durante todo o período do evento (desde o primeiro dia de montagem até o último 
dia de desmontagem). As coberturas deverão ser contratadas com valores de importâncias seguradas suficientes para 
cobrirem prejuízos decorrentes de danos a terceiros pessoais e materiais, ou ao Pavilhão de Exposições (Seguro de 
Responsabilidade Civil) e decorrentes de avarias e furtos qualificados do respectivo material exposto.  
Veja abaixo informações complementares para a contratação das coberturas citadas:  
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. Seguro de Responsabilidade Civil Exposições e Feiras de Amostra  
Sugerimos que o valor mínimo de importância segurada, que significa o valor máximo de indenização pago pela seguradora 
ao segurado em caso de sinistro, seja de R$ 100.000,00.  
 
. Seguro de Riscos Diversos Equipamentos em Exposição  
Esta cobertura de seguro indeniza ao segurado prejuízos decorrentes de avarias e furtos, roubos e afins dos equipamentos 
e/ou produtos expostos, durante o período contratado. O custo deste seguro deverá ser consultado diretamente com o seu 
corretor. Circular disponível através dos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Este é apenas mais 
um serviço que visa facilitar o trabalho do expositor. Visando facilitar esta operação, a COUROMODA firmará convênio com 
corretora especializada em eventos, que torna possível ao expositor e/ou ao montador fazer os seguros recomendados de 
forma simples.  
 

NORMAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ESPAÇOS CEDIDOS  

A taxa de energia elétrica obrigatória paga pelo expositor à Promotora compreende: energia instalada por sua solicitação ou 
o mínimo de 0,090 kVA por m² de espaço, serviços, materiais e mão-de-obra para ligação do sistema elétrico do Pavilhão até 
o espaço cedido, acrescida, durante o período de utilização, do rateio proporcional da energia geral; serviços e material 
elétrico utilizados no Pavilhão.  
As instalações elétricas dos espaços deverão atender integralmente ao disposto na NBR 5410/04 - Instalações Elétricas em 
Baixa Tensão. Caso o expositor não tenha pago a energia elétrica obrigatória junto com o contrato, será emitida cobrança 
bancária, com vencimento 45 dias antes do início da Feira.  
 
É OBRIGATÓRIO:  
 PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS; 
 QUADRO METÁLICO PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA; 
 UTILIZAÇÃO DE CABO ELÉTRICO TIPO PP (NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE FIO PARALELO); 
 As instalações elétricas nos espaços cedidos deverão obedecer às diretrizes da NBR 5410/04 e NBR 13.570/96 - 

Instalações Elétricas em Baixa Tensão.  
 
Por solicitação do expositor será fornecido, no espaço cedido sem nenhuma montagem, um ou mais pontos de energia 
elétrica de 220 Volts Trifásico (neutro e terra), para iluminação e operação de equipamentos. Por razões de segurança 
técnico-operacional, a Promotora é responsável, exclusivamente, pelo suprimento e conexão de energia desde os quadros de 
distribuição de eletricidade (barramento) existentes nos Pavilhões do Expo Center Norte até o espaço cedido. (Ver item 

Energia Elétrica - Cabos de Força.) 
 
Caberá a cada expositor ou montadora complementar a instalação e distribuição elétrica no espaço cedido, prevendo a 
entrada de energia com chave geral e com proteção compatível com a solicitação de energia elétrica. A chave geral e os 
demais dispositivos de proteção dos circuitos elétricos deverão estar condicionados em quadros de chapa metálica com 
porta, fixados em local de livre acesso à equipe de manutenção da Promotora, mesmo fora do horário de funcionamento da 
feira. Atendendo exigência do Expo Center Norte, o expositor e montador se obrigam também a aterrar a estrutura 
construtiva em estrutura metálica, seja ferro ou alumínio, conectado ao fio terra que se encontra junto ao ponto de entrada 
de energia, visando impedir choques elétricos. O quadro de distribuição elétrica deverá ser metálico e ficar colocado em área 
de livre acesso.  
 
A quantidade de energia elétrica (Kva) necessária para o funcionamento do espaço cedido deverá ser solicitada pelos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, dentro do prazo determinado. Os espaços que necessitarem de 
energização de seus produtos deverão ter pontos independentes entre a iluminação geral e o funcionamento dos produtos 
em exposição. 
 
RECOMENDAMOS: 

a) Que sua demanda de energia elétrica seja avaliada por um técnico para evitar erro no cálculo da unidade requerida, 
evitando solicitação adicional desnecessária: 

b) Utilizar estabilizadores de tensão para equipamentos que necessitem de energia estabilizada. 
 
NOTA: A CONEXÃO ELÉTRICA DO ESPAÇO CEDIDO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVILHÃO SOMENTE SERÁ 
DISPONIBILIZADA APÓS O PAGAMENTO DAS TAXAS CORRESPONDENTES. 
 
Energia Elétrica - cabos de força 
Visando a melhoria da segurança na execução das instalações elétricas e manter a conformidade com as normas vigentes, a 
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partir de 01.01.2015 os cabos de força utilizados para o fornecimento de energia elétrica aos espaços cedidos e demais 
necessidades dos eventos realizados nos pavilhões do Expo Center Norte terão em sua extremidade, onde a carga do 
solicitante será conectada, um Plugue Fêmea da marca PCE. Os plugues da PCE são compatíveis com os da marca STECK, que 
é a mais conhecida no mercado Brasileiro. Esse tipo de conexão, também chamada de conexão tipo plug-in, minimizará os 
riscos de acidentes por curto-circuito, choque elétrico ou inversão de fase, que pode provocar a queima de equipamentos. 
Abaixo a tabela com a descrição dos Plugues Macho das marcas PCE e Steck necessários para a conexão com o Plugue Fêmea 
do cabo alimentador de energia que será entregue pelo Expo Center Norte: 
 

 
 
Poderá ser utilizado qualquer outro plugue macho ou conector compatível com o plugue fêmea da PCE, desde que o mesmo 
esteja em conformidade com a NBR IEC 60309-1. Os Plugues fêmea instalados nos cabos alimentadores de energia que serão 
fornecidos pelo Expo Center Norte serão os seguintes:  

• Para cabos de 6mm², conector de 5 polos tipo fêmea (extensão), da marca PCE referência: 2252-6. 
• Para cabos de 10mm², conector de 5 polos tipo fêmea (extensão), da marca PCE referência: 235-6. 

 
A bitola do cabo e o tipo de plugue que serão fornecidos efetivamente ao espaço cedido e demais necessidades do evento 
dependerá da carga elétrica total a ser alimentada e da disponibilidade técnica no momento da instalação, e montadoras, 
expositores e prestadores de serviço de instalação elétrica contratados por estes deverão providenciar o meio de conexão 
adequado com o novo formato de fornecimento do ponto de energia elétrica fornecido pelo Expo Center Norte a partir de 
01.01.2015. A empresa instaladora homologada pelo Expo Center Norte, contratada pela promotora do evento para o 
fornecimento dos pontos de energia aos espaços cedidos, é a Alphaplug Infraestrutura em Eventos Ltda., e poderá ser 
consultada para os esclarecimentos técnicos que forem necessários. 
 
Conexões para cargas acima de 30kVA deverão ser solicitadas à instaladora contratada pelo promotor do evento com a 
devida antecedência para que a mesma possa tomar as providências técnicas necessárias. As cargas instaladas no espaço 
cedido bem como as cargas das demais necessidades do evento deverão estar devidamente balanceadas entre as três fases 
no quadro de distribuição de força que será alimentado. 
A amperagem do disjuntor geral do quadro de distribuição de força deverá ser compatível com a carga total instalada no 
mesmo, de acordo com a NBR 5410. Não será permitida a interligação com o plugue de força fornecido pelo Expo CN de 
forma irregular ou fora de norma. Eventuais danos causados aos cabos ou plugues de propriedade do Expo CN serão 
cobrados. 
 
TABELA DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Esta tabela deverá ser preenchida obrigatoriamente pela empresa responsável pela montagem do espaço e/ ou expositor e 
seu resultado informado no termo de responsabilidade.  
 

TABELA DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DE ENERGIA ELÉTRICA  

Equipamento kVA / Equipamento Equipamento kVA / Equipamento 

 Led 50W 0,05 kVA Lâmpada Incandescente 100 W 0,10 kVA 

Cafeteira Comercial 5000w 5,00 Kva Lâmpada Incandescente 150 W 0,15 kVA 

Cafeteira Comercial 1700w 1,70 kva Lâmpada Mista - 160w 0,16 KVA 

Cafeteira Comercial 2700w 2,70 Kva Lâmpada Mista - 250w 0,25 kVA 

Cafeteira Comercial Grande 4500w 4,50 kva Lâmpada Mista - 500w 0,50 KVA 

Cafeteira Comercial Pequena 1300w 1,30 KVA Lâmpadas Dicroicas - Halógenas 0,05 kVA 

Cafeteira Doméstica  0,80 KVA Laser 11,00 kVA 

Cafeteira Comercial 3000w 3,00 Kva Led 110W 0,11 kVA 

Canhão de Luz 1000w 1,00 KVA LED 30W 0,03 kVA 

Canhão de Luz 300 w 0,30 kVA Led 35w 0,038 kVA 

Canhão Luz 500 Watts 0,50 kVA Led 85W 0,09 kVA 

Canhão Par Led 0,05 kVA Led bulbo Comprido 1,05m 0,018 kVA 
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Chapinha  0,30 kVA Led dicróica 6w  0,006 kVA 

Chopeira 0,30 kVA Led fita 5w/ml  0,005 kVA 

Circulador de Ar 0,15 kVA Led Mini dicróica 3w 0,003 kVA 

CPU 0,50 kVA Led Slim 18w 0,018 kVA 

Dicroica Led 0,03 kVA Microcomputador com Monitor 0,35 kVA 

Dvd 0,30 kVA Microcomputador Linha PC 0,50 kVA 

Fita de Super Led ( Metro Linear) 0,4 kVA Microondas 1,20 kVA 

Forno de microondas 1,20 kVA Monitor 0,25 kVA 

Forno elétrico caseiro pequeno 1,00 kVA Neon por metro 0,03 kVA 

Forno elétrico comercial pequeno 2,40 kVA Notebook 0,30 kVA 

Geladeira Tipo Frigobar 0,30 kVA Par 30 Led 0,07 kVA 

Geladeira/Freezer Residencial 0,50 kVA Refletor HQI 0,15 kVA 

HQI de Led 0,03 kVA Secador de Cabelos 0,30 kVA 

Impressora Linha PC 0,20 kVA Spot de Led 28w 0,05 kVA 

Lâmpada Fluorescente 20 W 0,02 kVA Spot LED 9W 0,009 kVA 

Lâmpada Fluorescente 40 W 0,05 kVA Spot PL 25W 0,025 kVA 

Lâmpada Halógena 300w 0,30 kVA Televisor 0,25 kVA 

Lâmpada Halógena 500W 0,50 KVA TV Plasma LCD 0,30 kVA 

Lâmpada halógena HQI150W+reator 0,35 kVA Ventilador Grande 0,30 kVA 

Lâmpada HO(com reator) - 110W 0,14 KVA Videocassete 0,30 kVA 

  Videowalls/TV’s 29”  12,50 kVA 

 
Obs: Para equipamentos especiais que não constam desta lista deverão ser observados manuais técnicos ou plaqueta no 
corpo do aparelho com características de instalação. 
  
Videowalls e Telões  
As estruturas para videowall e telões poderão ser montadas em ferro ou box truss e deverão ter capacidade para suportar o 
dobro do peso dos equipamentos instalados nesta estrutura. O acabamento deverá ser feito com a mesma qualidade do 
restante da estrutura. A cabine de operação destes equipamentos deverá ser individual e não poderá ser utilizada como 
depósito e/ou copa. O volume máximo de som é de 70 decibéis. 
 
Economia de energia 
IMPORTANTE! Priorizar sempre o uso de equipamentos de iluminação mais eficientes e de menor consumo! 
Este é um ponto importante e que depende diretamente do tipo de lâmpada e do projeto de iluminação: a utilização de 
lâmpadas de LED prevê uma economia de 10 a 30%, porém dependerá de qual resultado final é esperado para o ambiente. 
Como não emitem raio infravermelho, as lâmpadas de LED não geram calor, ou seja, a iluminação fica na temperatura 
ambiente, o que implica em uma vantagem absurda para ambientes refrigerados. 
 
Iluminação Especial  
A instalação de qualquer tipo de iluminação especial, tais como: holofotes, canhões de luz, canhões de laser, halógenas, 
lustres, etc. deverá estar fixada em estruturas compatíveis com o peso destes equipamentos e deverá oferecer total 
segurança aos expositores, visitantes e ao evento.  
 
Iluminação de Emergência  
É recomendável ao expositor instalar iluminação de emergência em seu espaço a fim de clarear áreas escuras de passagens, 
horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e 
normais, para o caso de eventual falta de iluminação normal. 
 

AR CONDICIONADO  

Conforme item 7.10 do Regulamento Geral, que estabelece as normas de instalação e capacidade de aparelhos, é importante 
observar que o complexo de Exposições do Expo Center Norte possui ar condicionado de grande eficiência, dotado de 
sistemas de termoacumulação. Este sistema é controlado pela Central de Operações do Expo Center Norte, estando seu set 
point de operação ajustado para a temperatura de conforto de 24ºC, com percentual de variação de 3ºC para mais ou para 
menos.  
 
NÃO SERÁ PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, devendo os expositores 
projetar as estruturas montadas nos espaços cedidos para exposição de forma que se beneficiem do equipamento central. A 
taxa de consumo de energia elétrica da climatização está embutida no preço do espaço sem montagem definido no contrato 
de participação. 
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ponto de água) 

O expositor deverá solicitar à Promotora pelos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, no prazo 
indicado na circular, o ponto de água/esgoto que deverá ser instalado em seu espaço. O fornecimento deste ponto 
dependerá da disponibilidade técnica da área do Pavilhão onde o seu espaço estiver localizado, e a instalação somente será 
executada mediante consulta prévia e autorização expressa da promotora. 
IMPORTANTE! A instalação hidráulica não poderá ser feita junto ao ponto de energia elétrica.  
 

NORMAS DE SEGURANÇA, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

. Cartilha Abrace de Segurança do Trabalho 
É recomendável a expositores e montadores utilizar a “Cartilha Abrace de Segurança no Trabalho”, aprovada pela promotora 
e pelo SINDIPROM, para norteamento de todas as operações de montagem, manutenção e desmontagem das estruturas, 
antes e durante a realização dos eventos. A cartilha, lançada pela Associação Brasileira das Montadoras e Locadoras de 
Stands – ABRACE STANDS, está disponível na associação: 
Rua Coelho Lisboa, 442, cj. 83, Tatuapé  
03323 040 - São Paulo/SP 
Tel/Fax: (11) 2672-3833 
 
. Saídas de Emergência e Segurança Contra Incêndio 
Todos os espaços deverão ser montados com material antichama e deverão prever: 
 Portas de saída de emergência, com saída para a área externa da estrutura, devidamente sinalizadas; 
 Rota de fuga indicada no interior da estrutura; 
 Placa informativa sobre o número limite de pessoas para estas áreas (capacidade física). 
Todos os espaços deverão conter extintores de incêndio, devidamente posicionados, identificados e sinalizados, obedecendo 
às normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Os extintores a serem usados são os de PÓ QUÍMICO e de CO2(Gás Carbônico). 
Deverá haver placas de proibição de fumantes na área interna do espaço cedido, durante o período de montagem, realização 
e desmontagem. Fica vetado o trabalho com solda elétrica ou mesmo o uso de extensões, onde estiverem sendo realizados 
serviços de fixação dos revestimentos de piso, com cola, pois poderão, durante a execução conjunta, ocasionar incêndios. 
 
Proibido Fumar – Conforme determina a Lei do Estado de São Paulo nº 13.541, de 07/05/2009 é proibido fumar dentro dos 
Pavilhões, nos períodos de montagem, realização e desmontagem. 
 
. Demais Procedimentos de Montagem  
Os demais procedimentos de montagem deverão, além de obedecer às rígidas normas de segurança ABNT e às normas 
descritas nesta seção, obedecer ao descrito em Montagem de Estruturas Especiais – Espaço disponibilizado sem nenhuma 
montagem. 
 

 O PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PODERÁ SER INSTALADO JUNTO AO PONTO DE ÁGUA.  

 É VETADO O USO DA SALA DE FORÇA COMO DEPÓSITO.  

 É VETADO O USO DE PRODUTOS CORROSIVOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU GRUPO. 

 É TERMINANTEMENTE PROIBIDO COLOCAR BALÕES PROMOCIONAIS NO INTERIOR DO PAVILHÃO, 
BEM COMO OCUPAR AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO COM ITENS PROMOCIONAIS TAIS COMO BONECOS, ROBÔS 
E/OU APRESENTAÇÕES AO VIVO QUE DIFICULTEM A CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO. 

 
. Material de Montagem e/ou Elementos das estruturas nas Vias de Circulação  
As vias de circulação e os espaços contíguos não poderão ser utilizados para depósito de material de montagem, ferramentas 
e produtos a serem instalados neste espaço. 
Toda operação de montagem deverá ser realizada dentro dos limites do espaço cedido. 
. Instalações Especiais  
Quaisquer equipamentos cuja demonstração possa oferecer riscos ao público, aos espaços contíguos, ou ao Pavilhão, 
deverão ser providos de instalações especiais, revisadas por Engenheiros de Segurança de Trabalho, as quais, a critério da 
Promotora, eliminem por completo qualquer periculosidade.  
 
. Equipamentos Perigosos  
É PROIBIDO o funcionamento de quaisquer tipos de motores de combustão interna, no interior do Pavilhão. É 
TERMINANTEMENTE PROIBIDA a utilização de explosivos, gases não inertes, tóxicos, combustíveis, GLP, líquidos inflamáveis e 
balões ou assemelhados. 
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. Extintor de Incêndio - Expositor e Montador  
O expositor e/ou montador que desejar locar este serviço para seu espaço deverá preencher a Circular disponível nos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Este é apenas mais um serviço que visa facilitar o trabalho do 
expositor.  
 
. Trajes de Trabalho  
Todo funcionário e/ou contratado das empresas de montagem somente terá acesso ao Pavilhão portando credencial de 
identificação. Além disso, deverá trajar uniforme ou camiseta, calças compridas, tênis ou sapatos. Portanto, é proibida a 
entrada e a permanência de pessoas, durante o período de montagem e desmontagem, sem identificação, sem camisa, 
trajando bermudas ou calções e calçando tamancos, sandálias ou chinelos. 
 
. EPI - Equipamentos de Proteção Individual 
Caberá ao expositor e/ou ao montador fornecer aos seus empregados e/ou contratados os equipamentos de proteção 
individual adequados aos riscos do ambiente de trabalho de montagem e desmontagem das estruturas. 
Estes equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação, utilização e funcionamento, garantindo a total 
segurança dos trabalhadores e das demais pessoas que se encontrarem no local de montagem.  
A montagem de elementos aéreos, tanto na área externa, quanto na área interna dos espaços, deverá ser realizada dentro 
das normas de segurança do trabalho, além de obedecerem ao limite da área cedida.  
 

NORMATIZAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO E DESFILES 

. Sonorização Mecânica  
Os expositores poderão manter som ambiente em seus espaços cedidos para exposição, desde que não venha a prejudicar os 
demais. É expressamente proibido o uso de amplificadores de som para mensagens de venda dos produtos expostos ou 
outro tipo de promoção. O expositor deverá manter ligação elétrica especial para o equipamento de som, pois, em caso de 
descumprimento das normas da Feira, este terá sua alimentação elétrica interrompida pela Promotora, evitando, assim, 
prejudicar o andamento normal do espaço cedido, conforme item 12.7 do Regulamento Geral.  
O expositor que não respeitar os limites estabelecidos para a utilização de som poderá ter suspensa sua apresentação, pela 
Direção da Feira.  
 
. Normas Específicas de Utilização e Posicionamento de Equipamentos 
. Instruções para o uso do sistema de som para os espaço cedido durante as feiras Couromoda e  São Paulo Prêt-à-Porter 
 

TAXA DE SONORIZAÇÃO 

 
Não há taxas para este serviço. 
  

TABELA EM DECIBÉIS POR SETOR 

 

ÁREA  DECIBÉIS INSTALAÇÃO  CAIXAS POSICIONAMENTO   APRESENTAÇÕES 

 

TODOS 
SETORES 70Db interno + externo 2 caixas voltadas para dentro alternados 

PÚBLICO 80Db   interno  ou externo  

 
Os equipamentos utilizados deverão ser instalados dentro do limite da área do espaço cedido e direcionados para dentro de 
forma a não agredir os espaços dos vizinhos. 
 
Importante : São permitidas apenas 02 (duas) caixas acústicas por espaço cedido. 
 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA NORMATIVA 2020 

 
MEMORIES PRODUÇÕES  
normativa@memories.com.br 
Tel. (11) 2199-2299 
 

DEADLINES 
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09/12/2019 Enviar e-mail informando a utilização de áudio e empresa contratada que fará a sonorização. 
 
Toda a comunicação inerente a NORMATIVA DE ÁUDIO deverá ser realizada através do e-mail 
normativa@memories.com.br.  
 

Critérios para APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 
 Quantidade de equipamentos em relação ao tamanho do espaço cedido; 
 Posição dos equipamentos em relação aos espaços vizinhos; 
 Segurança nas instalações; 
 Limite de 2 caixas de som por espaço; 
 Sonorização não pode interferir nos espaços vizinhos; 
 Sonorização para apresentações ao vivo (exemplo: conjuntos de pagode, escola de samba, etc.) necessário analise e 

aprovação; 
 Sub-Woofer, Sub-Grave, Grave, ou qualquer outro sistema é proibido. 

 
Sempre que solicitado, as empresas prestadoras de serviços de sonorização devem apresentar para os fiscais de pavilhão a 
cópia do e-mail com a sua autorização da instalação dos equipamentos. 
 

CADASTRO 

 
Os Expositores deverão informar a São Paulo Feiras, a empresa que prestará o serviço de sonorização durante o período da 
Exposição, bem como os operadores contratados. 
 

PALCOS 

 

 Deverão ser aprovados previamente pela Promotora. 
 

MONTAGEM 

 
A empresa de sonorização contratada deverá montar as caixas Acústicas (2) voltadas para dentro dos espaços cedidos - sem 
exceções.  
 
 

FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO 

 
Os expositores são responsáveis pelos seus prestadores de serviços e o não cumprimento das normas será sempre 
direcionado ao expositor, os quais deverão respeitar os ficais e liberando acesso aos equipamentos de sonorização, podendo 
ajustá-los de acordo com as normas estabelecidas neste manual.  
 
Enfatizamos que TODAS as caixas acústicas deverão ser instaladas voltadas para dentro do espaço cedido para exposição. Em 
casos de espaços de esquinas, as caixas deverão estar voltadas para a parede, ou seja, em nenhuma hipótese as caixas 
poderão estar direcionadas para quaisquer ruas. 
 
Informamos os expositores tornam-se responsáveis pelos ruídos sonoros produzidos inclusive pelo PÚBLICO que assiste aos 
seus respectivos, shows, performances, apresentações ou workshops. Dessa forma, sorteios, distribuições de brindes ou 
interatividades com o público deverão ser controladas e utilizadas dentro de um bom senso e limitadas até 80 decibéis.  
As penalidades abaixo se referem aos ruídos sonoros emitidos pelos equipamentos de sonorização e público. 
 
EQUIPAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CEDIDOS PARA EXPOSIÇÃO: 
No período de realização do evento os fiscais ficarão com os equipamentos adequados (decibelímetros), que tem a função de 
fazer a medição de ruídos sonoros com precisão, e através dos fiscais controlá-los dentro dos limites expostos neste manual, 
para assim manter o bom andamento do evento. 
 

PENALIDADES 

 



V3 - Português 

18set19 

Couromoda e São Paulo Prêt-à-Porter 2020 – Manual 

Pág. 27 / 32 

 

1. PRIMEIRA INCIDÊNCIA DE VOLUME ALTO OU DESCUMPRIMENTO DO MANUAL: 
O Expositor e a empresa são notificados por escrito. 
 
2. SEGUNDA INCIDÊNCIA DE VOLUME ALTO OU DESCUMPRIMENTO DO MANUAL: 
O Expositor e a empresa são notificados por escrito e terão seu sistema de energia cortado sumariamente até o término da 
feira. Além desta punição, receberão multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato firmado entre o 
expositor infrator e a Feira, e a empresa contratada não poderá prestar serviços de Áudio na mesma Feira pelos 2 (dois) anos 
seguintes. 
 

EVENTOS NO ESPAÇO CEDIDO 

. Desfiles e Apresentações 
Os expositores que promoverem desfiles ou apresentações em seus espaços deverão cientificar à Promotora pela Circular 
Eventos no espaço cedido disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Os expositores 
deverão realizá-los em local fechado e obedecer às normas de som estabelecidas no item anterior, e deverão cientificar à 
Promotora sobre os desfiles até a data estipulada para envio do projeto de montagem, sob pena de interdição da montagem 
pelo Departamento Técnico da Promotora.  
 
. Direitos Autorais  
Os expositores que utilizarem som ambiente deverão comprovar o recolhimento das taxas de direitos autorais devidas ao 
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, situado em São Paulo/SP, à Av. Paulista, 171 - 3º andar - 
Telefone (11) 3287-6722, disponibilizado cópia deste documento no CAEX da feira. 
 

PRESENÇA DE MENORES NO ESPAÇO CEDIDO  

Os expositores que contratarem menores de idade para atuação em seus espaços deverão apresentar licença específica 
emitida pelo Juizado de Menores.  
 
Para maiores informações contatar: 
Cartório de Infância e Juventude da Capital 
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 594 – Casa Verde 
02546-000 - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3951.2525 / Fax: (11) 3961.5565 
 

CATÁLOGO DE EXPOSITORES 

. Participação 
A participação dos expositores no Catálogo Oficial da COUROMODA® e da SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 2020 é gratuita, 
obedecendo ao seguinte padrão de informações: nome da empresa, endereço completo, marcas que comercializa, tipos de 
produtos e localização do expositor na Feira. Para constar no catálogo, o expositor deverá confirmar e/ou preencher a 
Circular de Atualização de Dados de Catálogo/Portal, disponível nos portais couromoda.com/feira ou 
saopaulopretaporter.com/feira, e enviar eletronicamente até o prazo limite. Caso o expositor não cumpra esta formalidade, 
os dados constantes do contrato de participação serão considerados válidos para publicação. 
 
. Dados de Catálogo/Portal  
COUROMODA®/SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® publicarão um catálogo de expositores, que será distribuído aos visitantes da 
Feira, contendo:  

• Apresentação do evento; 
• Conjunto de informações úteis aos visitantes; 
• Relação dos expositores, por ordem alfabética, endereço completo, marcas, tipo de produto e localização na Feira; 
• Mapa geral da Feira, com localização dos expositores.  

 
. Mensagens Publicitárias no Catálogo 
O expositor poderá participar com inserções publicitárias no Catálogo Oficial da Couromoda e da São Paulo Prêt-à-Porter 
como forma de destacar-se entre as demais empresas. 
Esta participação pode ser feita de duas formas: 
 
Anúncios no Catálogo 
A empresa que desejar veicular anúncios no Catálogo da Feira deverá observar os dados técnicos da publicação e acessar os 
portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, até a data limite. 
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Dados técnicos 
Tamanho da página: 14 x 20 cm 
Impressão: Offset 
Papel couchê  
Arquivo digital: JPG com 300 dpi no tamanho final e com marca de corte 
 
Datas de fechamento 
Autorizações: 01/11/2019 
Entrega de Logotipos e Anúncios: 01/11/2019  
 
Publicação do Logotipo da Empresa  
O expositor pode também publicar o logotipo de sua empresa ou de sua marca principal junto com seus dados de 
identificação. 
 
Exemplo: 
CALÇADOS CM LTDA. 
Avenida Principal 70  
Rua Oscar Freire, 7379  
01426-001 - SÃO PAULO - SP 
Telefone: (11) 2298-0000 - Telefax: (11) 2298-2001 
Marcas: CM NEWS - CM 2010 
Produtos: calçados femininos, tênis e sandálias masculinas. 
Products: women footwear, men sneakers and sandals. 
Producto: calzados femeninos, zapatillas y sandalias masculinas 
 

LISTA DE REPRESENTANTES  

O expositor deverá credenciar seus representantes junto à Promotora, através da Circular disponível nos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, até a data limite.  
 

LISTA DE IMPORTADORES E COMPRADORES  

O expositor que desejar solicitar o envio de credencial para comprador nacional e/ou internacional deverá preencher a 
Circular disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, até a data limite. 
 

CREDENCIAL EXPOSITOR  

O expositor deverá solicitar as credenciais para as pessoas que trabalharão no seu espaço durante o período de realização do 
evento, até 45 dias antes do início da Feira, através dos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira.  
 

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

O expositor deverá credenciar junto à Promotora as empresas prestadoras de serviços por ele contratadas pelos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira  –  até 45 dias antes do início da Feira, ficando estas prestadoras 
responsáveis pelo pagamento das taxas inerentes à sua atividade.  
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DRT/SP - EXPOSITOR E MONTADOR  

A Delegacia Regional do Ministério do Trabalho / São Paulo (DRT/SP) - nas recentes fiscalizações realizadas em pavilhões de 
exposições - tem solicitado dos montadores, prestadores de serviços e expositores, os seguintes documentos:  
 
. Empregados com Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado 
 (Artigos 3º, 4º e 443 da Consolidação das Leis do Trabalho). 
Este tipo de modalidade não suscita dúvidas face à sua regular utilização, sendo o contrato típico da relação de emprego. 
 
. Empregados com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado 
 (Artigos 443, §§ 1º e 2º, 445, 451 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho). 
O contrato por prazo determinado somente terá validade nas seguintes hipóteses: 
a) Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; 
b) Atividades empresariais de caráter transitório; 
c) Contratos de experiência. 
Documentos que deverão permanecer no local da prestação de serviços: 
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Para os empregados da empresa expositora (Contrato por prazo determinado ou por prazo indeterminado): 
. Cartão de identificação tipo crachá, contendo nome, função, data de admissão e nº do PIS/PASEP;  
. Ficha, papeleta ou registro de jornada. 
  
. Empregados com Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado 
 (Artigos 3º, 4º e 443 da Consolidação das Leis do Trabalho).  
O contratante e a empresa prestadora de serviços deverão ter objetos sociais distintos, ou seja, a tomadora não poderá 
terceirizar sua atividade-fim. São características básicas da terceirização: especialização do trabalhador, direção dos serviços 
pelo fornecedor da mão-de-obra, idoneidade econômica da prestadora de serviços e inexistência de fraude.  
Documentos que deverão permanecer no local para os empregados de empresa de prestação de serviços a terceiros: 

- Contrato de prestação de serviços;  

- Cartão de identificação tipo crachá, contendo nome, função, data de admissão e nº do PIS/PASEP;  

- Ficha, papeleta ou registro de jornada;  

- Registro de vigilante (se vigilante).  
 
. Trabalhadores Temporários 
 (Lei nº 6.019, de 03 de Janeiro de 1974, Decreto n.º 73.841, de 13 de março de 1974, e Instrução Normativa nº 03, de 01 
de setembro de 1997). 
O trabalho temporário só pode ser utilizado em duas situações: 

- Substituição temporária de pessoal regular e permanente;  

- Acréscimo extraordinário de serviços. 
O empregado poderá atuar tanto na atividade-meio quanto na atividade-fim da tomadora dos serviços. A empresa de 
trabalho temporário tem seu funcionamento condicionado ao registro do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Documentos que deverão permanecer no local para os empregados temporários: 

- Contrato celebrado com a empresa de trabalho temporário;  

- Relação dos trabalhadores que prestam serviços nessa condição;  

- Ficha, papeleta ou registro de jornada.  
 
Nota: Como a maior parte da área de vendas das empresas é composta por representantes comerciais, estes devem ter 
consigo documentos inerentes à sua profissão. 
 

COLETOR DE DADOS  

A empresa contratada pela Promotora para a prestação de serviços de coletor de dados poderá prestar serviços de coleta de 
dados dos espaços cedidos. O expositor que desejar contratar estes serviços  deverá preencher a Circular disponível nos 
portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Este é apenas mais um serviço que visa facilitar o trabalho 
do expositor.  
 

LIMPEZA - Expositor  

Conforme item 9.5 do Regulamento Geral da Feira, a limpeza do espaço cedido para exposição é de responsabilidade do 
expositor. CABE AO PROMOTOR A LIMPEZA DA ÁREA COMUM. 

 
O expositor que desejar contratar este serviço para seu espaço deverá preencher a Circular disponível nos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Este é apenas mais um serviço que visa facilitar o trabalho do 
expositor.  
 
Caso o expositor utilize serviços de terceiros, devem ser observadas as regras do Regulamento Geral e normas da Feira. 
Neste caso o expositor deverá enviar à Promotora a Autorização de Prestação de Serviços disponível nos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. ATENÇÃO: A empresa contratada, depois de cadastrada, deverá 
solicitar as credencias através da Circular disponível nos portais: couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira  e 
recolher a taxa correspondente.  
 

Horário de Manutenção do Espaço cedido 

Os serviços de manutenção do espaço cedido para exposição, durante a realização da feira, somente poderão ser executados 
no período entre 06h30 e 08h30 desde que credenciados previamente. É terminantemente proibido executar qualquer 

trabalho de manutenção do espaço cedido no período noturno. 
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SEGURANÇA ESPECIAL NOS ESPAÇOS DOS EXPOSITORES 

 

Importante: Não contrate segurança avulso para o seu 
espaço; este tipo de contratação não é permitido pela 

Lei 7.102 de 20/06/1983. 

 
O segurança contratado deverá permanecer no espaço do expositor. Aquele segurança que estiver circulando pelos Pavilhões 
no período das 20h00 às 10h00 será colocado para fora do Pavilhão e terá sua credencial retirada.  
A Promotora manterá um serviço de segurança geral na Feira, de 24 horas por dia, durante todo o período de realização do 
evento, que  compreende as vias de circulação, entrada e saída do evento e da infraestrutura que estiverem sob a 
responsabilidade da Promotora.  
 
O expositor que necessitar contratar serviços de segurança para seu espaço deverá cumprir as determinações do MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA exigidas a partir de 30 de julho de 1997, conforme Ofício Circular n.º 1783/97 - DELESP/SR/ DPF/SP, emitido pelo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO - 
DELEGACIA DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA, que se encontra aqui encartado. O nome e os dados da empresa 
contratada pela Promotora para a prestação dos serviços de segurança estarão disponíveis em nossos portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira. Caso queira contratá-la, preencha a circular e envie através dos 
portais. Este é apenas mais um serviço que visa facilitar o trabalho do expositor.  
 
O expositor que desejar contratar este serviço de outra empresa de segurança deverá cumprir todas as determinações 
exigidas pelo Ministério da Justiça, constantes do Ofício supracitado, e encaminhar à Promotora a Circular Autorização de 
Prestação de Serviços, disponível nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, até 15 (quinze) dias 
antes do início da montagem da feira.  
 
ATENÇÃO: A empresa contratada deverá encaminhar à Promotora, em papel timbrado, a relação dos nomes dos vigilantes 
para credenciamento e a documentação exigida conforme Ofício mencionado, bem como a comprovação do cumprimento 
do artigo 15º da Lei 7.102 de 20/06/1983, atualizada pelas Leis 8.863 de 29/03/1994 e 9.017 de 30/03/1995. 
(Comprovação do vínculo de emprego do vigilante com a empresa de segurança através da Carteira Nacional do Vigilante, 
registrada na DRT, ou cópia da ficha de registro do MTPS). Recolhimento da taxa específica através da circular disponível no 
Manual do Expositor - portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira, para emissão da credencial 
correspondente.  
 
IMPORTANTE! O não cumprimento desta norma implica na responsabilidade total do expositor por multas e consequências 
que a Promotora venha a sofrer por parte do Ministério da Justiça, ou de qualquer órgão de sua competência. 
 

VIAGENS E HOSPEDAGENS  

O expositor que desejar contratar este serviço deverá acessar os portais couromoda.com/feira ou 
saopaulopretaporter.com/feira, onde encontrará várias opções para uma confortável viagem e estadia em São Paulo durante 
a feira.  
 

TELECOMUNICAÇÕES  

A Expo Telecom disponibiliza serviços de locação de linhas diretas, pontos de Internet e demais serviços de 
telecomunicações eventuais. Para mais informações sobre estes serviços, entrar em contato direto com a Expo Telecom pelo 
telefone (11) 4210-0810 ou e-mail expotelecom@mapptv.com.br. Este é apenas mais um serviço que visa facilitar o trabalho 
do expositor. 
 

CONGRESSOS, PALESTRAS E EVENTOS SIMULTÂNEOS 

Para saber tudo sobre o Congresso Brasileiro do Calçado e Seminários Couromoda Varejo/Moda, acesse couromoda.com ou 
saopaulopretaporter.com. 
 

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  

A montadora/prestador de serviços deverá atualizar seus dados cadastrais através da Circular Alteração de Dados Cadastrais, 
nos portais couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira indicando seu registro no CREA/ CAU.  
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POSTURAS MUNICIPAIS - Expositor 

A Prefeitura Municipal de São Paulo determina que as taxas incidentes sobre a participação dos expositores em Feiras, 
conforme a lei foi publicada do Diário Oficial do Município de São Paulo no dia 30/12/2002, tenham a seguinte incidência:  
 
• Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE;  
• Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA;  
• Taxa de Distribuição de Folhetos - TDF.  
 
Os valores correspondentes são definidos no início de cada ano podendo ser alterados, sem prévio aviso, pela Prefeitura de 
São Paulo. A partir dessa lei, a Promotora receberá os valores individuais de cada um dos expositores e fará o recolhimento 
em guia única, acompanhada da relação dos expositores, eliminando a visita do fiscal nos espaços. 
 
Visando facilitar esse recolhimento, a Promotora emitirá uma nota de débito em nome do expositor, acompanhada de boleto 
bancário com vencimento previsto para 30 dias, antes do início do evento. Os pagamentos efetuados após esta data ficam 
sujeitos aos novos valores estipulados pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Para maiores informações acesse os portais 
couromoda.com/feira ou saopaulopretaporter.com/feira.  
Importante: O expositor não poderá recolher esta taxa diretamente para a Prefeitura Municipal de São Paulo. 
 

TRANSITÁRIO OFICIAL 

Os expositores que importarem mercadorias para a Feira poderão utilizar os serviços da TTI LOG, transitário e operador 
logístico Oficial do evento. No caso da contratação dos serviços da TTI LOG, é solicitado que não seja efetuado o embarque 
de nenhuma mercadoria para o Brasil sem antes receber as devidas instruções da mesma. Para maiores informações e 
instruções de embarque, entrar em contato de acordo com os dados abaixo: 
 
TTI LOG 
Rua Frei Caneca, 739 – Cerqueira César 
01307-001 - São Paulo – Brasil 
Fone:(+55 11) 3218-7000 
Fax: (+55 11) 3218-8199 
www.ttilog.com.br 
e-mail: fairs@ttilog.com.br      
 
A não observação dessas instruções isentará Interlog Ltda., Fiorde Logística Internacional e São Paulo Feiras Comerciais Ltda. 
de qualquer responsabilidade pela não liberação e/ou atraso na entrega das cargas destinadas ao evento. 
 

REMESSA DE MERCADORIAS PARA EXPOSIÇÃO 

. Emissão de documentos fiscais  
Os expositores devem observar os seguintes procedimentos na emissão das notas fiscais, para remessa de mercadorias à 
COUROMODA 2020 - FEIRA INTERNACIONAL DE CALÇADOS, ARTEFATOS DE COURO E ACESSÓRIOS DE MODA ou SÃO PAULO 
PRÊT-À-PORTER 2020 - FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS PARA INDÚSTRIA DE MODA, CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS. 
 

1. A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do próprio expositor, constando o endereço: 
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
02055-000 - SÃO PAULO/SP 

 
2. Em dados adicionais deve constar a observação de que as mercadorias se destinam à exposição na COUROMODA 

2020 - FEIRA INTERNACIONAL DE CALÇADOS, ARTEFATOS DE COURO E ACESSÓRIOS DE MODA, ou, se a mercadoria 
for destinada à SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 2020 - FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS PARA INDÚSTRIA DE 
MODA, CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS de 13 a 15 de Janeiro de 2020, no Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
- São Paulo - SP. 

 
. Modelo e dados da nota fiscal  
Descrever, nos espaços próprios, as quantidades de mercadorias e seus respectivos valores, unitário e total. 
A seguir, o modelo da Nota Fiscal e os dados que deverão ser utilizados para os respectivos preenchimentos, no estado de 
São Paulo. Para outros estados, verificar a legislação vigente. 
 
. São Paulo  

1. Nota Fiscal: Modelo 1 ou 1A 
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2. Natureza da Operação: Remessa para exposição interna no estado - Código 5.914 e retorno da mercadoria Código 
1.914.  

3. ICMS com Isenção do Imposto: Artigo 33 do Livro 6º anexo I do Decreto 45.490/2000.  
4. IPI com suspensão do Imposto: Artigo 42 Item II do Decreto nº 4544/02.  

 
. Outros Estados:  

1. Nota Fiscal: Modelo 1 ou 1A 
2. Natureza da Operação: Remessa para exposição interestadual - Código 6.914 e retorno da mercadoria Código 2.914. 
3. Com relação à isenção do ICMS e suspensão de IPI, verificar a legislação vigente e demais posições legais, 

contatando seu Contador ou Departamento Fiscal. 
IMPORTANTE! A nota fiscal não poderá ser emitida em nome do representante e deverão ser cumpridas as instruções 
citadas a fim de oferecer respaldo legal à operação. 
Cumprindo estas exigências, você estará garantindo o trânsito e permanência das amostras na Feira. 
 
. Retorno das mercadorias para a Sede do Expositor  
Por ocasião do retorno das mercadorias destinadas à exposição na Feira, para a sede da empresa expositora, deverá ser 
emitida NOTA FISCAL DE ENTRADA MODELO 1 ou 1A, citando que se trata de:  
“Retorno de mercadorias destinadas a exposição na COUROMODA 2020 - Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro 
e Acessórios de Moda - Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte - São Paulo - SP”  
ou 
“Retorno de mercadorias destinadas a exposição na SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 2020 - Feira Internacional de Negócios para 
Indústria de Moda, Confecções e Acessórios - Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte - São Paulo - SP”. 
 
 

CÓDIGO DO CONSUMIDOR  

 
ENCARGOS DO EXPOSITOR ITEM “9”  
. Regulamento geral da COUROMODA® e SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER® 
 
“Participar da Feira durante todo seu período de realização, mantendo seu espaço em perfeitas condições de funcionamento, 
desde a inauguração até o encerramento do evento”.  
 
Fica entendido, portanto, que é absolutamente vetado retirar material de exposição, bem como objetos de decoração do 
espaço cedido, antes do encerramento da Feira. O expositor que fechar o espaço cedido à visitação, antes do encerramento 
da Feira, perderá a prioridade de renovação, para o evento posterior, do espaço disponibilizado sem montagem, 
efetivamente ocupado neste evento. Alertamos aos senhores expositores que cumpram o Regulamento Geral e mantenham 
seu espaço cedido aberto durante todo o período de funcionamento do evento, evitando que algum lojista se sinta 
prejudicado e venha com base no Código de Defesa do Consumidor, fazer qualquer exigência. 
 
 
São Paulo, Janeiro de 2019. 
 
J. Francisco dos Santos 
Presidente 
Couromoda 2020 
São Paulo Prêt-à-Porter 2020 


