
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANUAL DO EXPOSITOR 
 

Feira do Circuito das Malhas –  
Edição Grande Liquidação 
07 a 23 de Julho de 2017 

Centro de Eventos São Luís 
“Avenida Paulista” Entrada - Rua Luís Coelho, 323 – 

Cerqueira Cesar 
São Paulo - SP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Prezado Expositor,  

Bem-vindo a Feira do Circuito das Malhas                                                   

                                                                                                                 
 
É com grande satisfação que apresentamos o manual do expositor da Feira do Circuito das 

Malhas – Edição Grande Liquidação. A ser realizada de 07 a 23 de Julho de 2017 no 

Centro de Eventos São Luís. 

  

O presente manual orienta a participação no evento, e estamos certos que sua presença 

contribuirá muito para o sucesso da Feira do Circuito Das Malhas/2017  

 

Informamos que é importante a leitura do manual completo, para conhecer os seus direitos 

e deveres, bem como receber total apoio da nossa equipe, e assim fazer com que sua 

marca seja exposta da melhor forma possível durante o evento.  

 

Para garantirmos o sucesso do evento, solicitamos o cumprimento das informações e 

regulamentos aqui dispostos.  

 

Sendo assim, a equipe da Metroprom Feiras e Empreendimentos fica à disposição para lhe 

atender.  

 

Desejamos a todos um ótimo evento e sucesso nos negócios.  

 

Em caso de dúvidas sobre este manual, favor entrar em contato com a empresa 

Metroprom Feiras e Empreendimentos através dos telefones:  

(11) 5571-6668 / (11) 9 5569-6668 (disponível WhatsApp) 

E-mail: metroprom@metroprom.com.br ou comercial@metroprom.com.br 

            

 

 

 



 

 

 

 

Evento: FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS – EDIÇÃO GRANDE LIQUIDAÇÃO 

Data: 07 a 23 de julho de 2017 

Hora: Todos os dias da 12hs as 21hs 

Local: Centro de Eventos São Luis 

Endereço: Rua Luis Coelho, 323 – Cerqueira César –São Paulo/SP 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 



 

 

Com entrada à Rua Luís Coelho, nº 323, possui uma área 2.175 m² em vão livre, é um local 

indicado para Feiras e Convenções e outros Eventos com a presença de grande público. 

 

     Entrada 
 

 

 

 

     Interior 

 

 

 

 

 



 

 

 

HORÁRIOS – REALIZAÇÃO DA FEIRA 

 

 MONTAGEM 

Os stands estarão liberados para serem montados a partir das 14h00 do dia 06/07/2017 

até 10h00 do dia 07/07/2017. 

 

 DESMONTAGEM 

A desmontagem dos estandes será permitida a partir das 21h30 do dia 23 de julho de 2017. 

O expositor deverá retirar todo o seu material até as 23h59 do dia 23/07/2017, SOB 

PENA DE MULTA. 

 

ATENÇÃO - Em respeito ao público, não será permitida o atraso na abertura nem o 

fechamento do stand do evento, ou no decorrer do horário de funcionamento, sem o 

consentimento e liberação da direção do evento, sob pena de multa de 10% do valor 

contratual em cada dia que o fato ocorrer. (horário em que o pavilhão deverá estar 

desocupado para devolução) 

 

 REPOSIÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 

Deverão ocorrer pelo acesso autorizado pela organização do evento nos horários: 

Todos os dias até as 11h ou após as 21h.  

 

Reposição de mercadoria no stand durante o funcionamento do evento, deverá ser feito 

com sacolas pequenas ou sacos pretos abraçados ao corpo, sendo terminantemente 

proibido o transporte de mercadorias para o stand por uso de carrinhos, sacos e/ou sacolas 

sobre os ombros ou acima da cabeça. 

 

 

 ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 

No dia 07/07/2017, a abertura oficial do evento será às 12hs. 

É imprescindível que todos os estandes estejam prontos e devidamente organizados 

até as 11h30, para abertura ao público geral. 

 

 



 

 

CREDENCIAMENTO 

 

TODOS os prestadores de serviço deverão ser cadastrados antes do início do 

evento. 

 

Caro expositor, é de suma importância que todos os seus funcionários sejam 

credenciados e identificados antes do início do evento, evitando que qualquer 

persona non grata, possa circular no evento como prestador de serviço. 

 

Os prestadores de serviços contratados pela Metroprom estarão devidamente 

uniformizados e identificados, para que facilmente sejam localizados por nossa equipe e 

pelo expositor em qualquer eventualidade. 

 

SERVIÇOS 

 

A empresa visando garantir a segurança de seus expositores, bem como cumprindo as 

normas e regulamentos exigidos, possui alvará de funcionamento e AVCB devidamente 

regularizado e todos os serviços necessários para realização de um grande evento, como: 

 

- Segurança; 

- Atendimento emergencial (posto médico); 

- Brigada de Incêndio; 

- Serviço de Limpeza; 

- Seguro de responsabilidade civil; 

- Depósito para estoque das mercadorias a serem comercializadas no evento. 

 

ESTACIONAMENTO 

 

O Centro de Eventos São Luis dispõe de estacionamento terceirizado, portanto a empresa 

organizadora não possui quaisquer responsabilidade, o estacionamento é de total 

responsabilidade do expositor. 

 

 

 



 

SEGURANÇA 

 

O estande deverá ser fechado com tecido ou lonas, 

 Será expressamente proibido o fechamento somente com fita ou qualquer 

material que permita a vulnerabilidade das peças, não tendo a empresa 

Metroprom responsabilidade por qualquer eventualidade. 

 

VOLTAGEM ELÉTRICA 

 

 As tomadas do evento possuem voltagem de 220W. 

 Cada stand possui 1 (uma) tomada 

 O stand estará montado com a iluminação permitida, não sendo possível a 

alteração da iluminação/lâmpadas sem a autorização da administração do 

evento. 

 Não será permitido a troca das lâmpadas dos stands por lâmpadas 

incandescentes. 

 

MÁQUINAS DE CARTÃO - CIELO 

 

Central de Atendimento: (11) 4002-5472 ou 0800-570-8472 

 

Para solicitação das máquinas de cartão da CIELO, informamos que o evento se encontra 

cadastrado sob o CÓDIGO 22325.  

 

Lembrando que as máquinas devem ser solicitadas, obrigatoriamente, 10 (dez) dias 

antes do início do evento, e são de responsabilidade do expositor, inclusive a 

solicitação do serviço de telefonia. 

 

Esse serviço terá um custo de R$300,00 (trezentos reais) por expositor. 

 

Para as edições realizadas no Centro de Eventos São Luís, TODAS as máquinas deverão 

ser solicitadas com FIO (via telefone). 

  

Os cartões compreendidos pela Cielo são: Visa, Mastercard, Dinner e Elo. 

 



 

 

 

CONSULTA DE CHEQUES 

 

O evento dispõe de consulta de cheques no evento apenas de segunda a sexta feira, não 

disponível aos sábados, domingos e feriados, procurar o balcão de informações. 

 

BALCÃO E PRATELEIRA 

 

A Feira do Circuito das Malhas dispõe do aluguel de Balcão e Prateleiras para a 

montagem dos stands. 

As solicitações de BALCÃO e PRATELEIRA, devem ser feitas até o dia 30/06/2017, 

conforme ANEXO I. 

Após essa data, as solicitações estarão sujeita a disponibilidade de estoque. 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

Balcão R$ 60,00 

Prateleira R$ 15,00 

Provador R$ 100,00 

 

 

PROCON  

 

Visando a prevenção de eventuais sanções de seus expositores, bem como cumprindo as 

normas e regulamentos vigentes, será necessário que o expositor possua em seu stand as 

seguintes regras:  

 

 Telefone do PROCON SP – 151, em local visível  

 O Código de Defesa do Consumidor deve ficar visível e de fácil acesso 

no stand. 

 Nota Fiscal da Mercadoria comercializada de fácil acesso para caso de 

fiscalização.  

 Emita Nota Fiscal das Vendas aos consumidores  



 Todas as peças deverão estar devidamente etiquetadas com preços e visível 

ao público.  

Tais exigências, uma vez que não cumpridas pelos expositores, a Metroprom Feiras e 

Empreendimento Eireli não se responsabiliza por qualquer sanção aplicada por ausência 

de cumprimentos legais. 

 

RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS 

 

O pagamento das taxas emitidas pela prefeitura de São Paulo, são de responsabilidade do 

expositor. O valor será informado durante o evento, tendo o expositor a obrigação de 

realizar o pagamento no dia da sua emissão. 

 

 

 

Contamos com a colaboração de todos os expositores para cumprimento dos 

regulamentos aqui expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

 
São Paulo ______de ________de 2017 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Expositor:________________________ 

Stand:_______________ 

 

Referente a solicitação de Balcão(es) e Prateleira(s), para o(s) Stand(s) nº(s)  

________ na Feira do Circuito das Malhas de 07 a 23 de Julho de 2017 – Edição 

Família - a ser realizada no Centro de Eventos São Luis – Av.: Paulista – Feira do 

Circuito das Malhas 

 

 

Sem mais, 

 

Atenciosamente. 

 

 

_________________________________ 

 (Representante Legal) 

 Material: Quant. Valor Unitário Total  

BALCÃO  R$    60,00  

PRATELEIRA  R$    15,00  

PROVADOR  R$    100,00  

Forma de Pagamento:         Dinheiro        Cheque   

 

Cheque nº_____________ Banco_____________ emissão ____/_____/_______ 

 


