MANUAL DE ESTRUTURA AÉREA

NORMAS PARA ESTRUTURA AÉREA NO SÃO PAULO EXPO
EXHIBITION & CONVENTION CENTER

Evento:

Período do evento:

____/____/___ a ____/____/____.

Expositor:
Montadora:
Local – SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER - Rodovia dos Imigrantes, s/n.º, Km, 1,5 –
Água Funda – São Paulo/SP
Deverá ser apresentada a seguinte documentação à equipe operacional do SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION &
CONVENTION CENTER no período de 15 dias antes do evento. Todos os documentos deverão especificar o
Nome do estande (expositor) e do responsável técnico. O responsável técnico deverá assinar todas as folhas.

 Cálculo Estrutural com Memorial contendo pesos individuais de cada equipamento;
 Esboço Geral dos Equipamentos – Planta e elevação mostrando a situação de todos os
elementos que serão pendurados
 Preenchimento do Atestado de Estabilidade Estrutural com o número da ART e descrições
das cargas suspensas, conforme ANEXO
 Preenchimento e Comprovante de pagamento da ART/ RRT descriminando o material,
peso e quantidade de pontos a serem utilizados para a fixação na estrutura metálica do
pavilhão; incluindo: período do evento (montagem, realização e desmontagem), nome do
evento, nome do estande
 Todas as estruturas aéreas metálicas deverão obrigatoriamente ser aterradas no cabo terra
fornecido pelo SÃO PAULO EXPO
 Pagamento de taxa seguindo conforme abaixo:
- Valor por ponto fixado na estrutura metálica do pavilhão definido pelo SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION &
CONVENTION CENTER.
Pagamento será realizado através de Depósito bancário, antecedendo 3 dias antes do início da montagem do evento,
atendendo às limitações do SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER, cada ponto de nossa
estrutura metálica suporta até 50 Kg por ponto nó.
O não pagamento até a data limite impossibilita a instalação da estrutura aérea.
Informamos que a estrutura será pendurada através de cabo de aço fornecido e colocado pelo SÃO PAULO EXPO
EXHIBITION & CONVENTION CENTER.
Todos os documentos devem ser enviados por e-mail para sabrina.grimberg@glbr.com.br ou pessoalmente aos
cuidados do setor Operacional do SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER, juntamente com
a autorização da emissão do boleto para o pagamento dos pontos nó solicitado.
São Paulo, ______de _____________de 201___

Assinatura
Nome:______________________________________

ATESTADO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL
Evento:

Período do evento:

____/____/___ a ____/____/____.

Expositor:
Montadora
N da ART:
Local – SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER - Rodovia dos Imigrantes, s/n.º, Km, 1,5
– Água Funda – São Paulo/SP
Atesto para o fim de comprovação das condições de segurança de uso, que as estruturas edificadas temporariamente
e de caráter provisório, no local acima indicado, encontram-se em perfeitas condições de segurança e montagem,
estando de acordo com as limitações de carga estática das estruturas fixas do SÃO PAULO EXPO EXHIBITION &
CONVENTION CENTER (50kg por ponto nó), conforme descrições abaixo:
Estruturas aéreas – inserir abaixo a descrição das estruturas a serem penduradas (peso unitário, peso total, total de
pontos utilizados por estrutura e tipo de material utilizado:

Atesto, ainda, que as referidas instalações e materiais utilizados nas mesmas, encontram-se em perfeito estado de
conservação, responsabilizando-me integralmente, civil e criminalmente no período acima, pelo uso adequado das
mesmas e seu funcionamento seguro.

São Paulo, ______de _____________de 201___

Assinatura
Nome:______________________________________
Engenheiro Civil (ou outro profissional habilitado)
CREA nº _________________
ART n0 _____________________________
ATENÇÃO
Todos os campos deste atestado são de preenchimento obrigatório

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Evento:

Período do evento:

____/____/___ a ____/____/____.

Expositor:
Montadora:
N da ART:
Local – SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER - Rodovia dos Imigrantes, s/n.º, Km, 1,5 – Água
Funda – São Paulo/SP
EMPRESA_______________________________________________________________________, com sede na
Avenida/Rua _____________________________________________________________________nº ______ __,
Cep: __________________Cidade de _____________, Estado de ______________________________, inscrita
no CNPJ sob o nº _____________________Inscrição estadual______________________________________
declara, por seu procurador / representante legal abaixo assinado, Nome _______________________________
portador do RG: _________________________.
Confirma ter recebido do SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER o “Manual de normas de
infraestrutura aérea”, contendo:
Instruções para colocação de estrutura aérea adicional dos estandes, que será pendurada nas treliças metálicas
do SÃO PAULO EXPO - EXHIBITION & CONVENTION CENTER para a realização dos serviços por parte de seus
colaboradores. Responsabilizando-se por qualquer cumprimento das orientações recebidas, decorrente das
atividades desenvolvidas, garantindo o atendimento das normas vigentes, descritas nos procedimentos
recebidos.
Confirma, igualmente, responsável pela montagem do estande, material, equipe e por qualquer outro prestador
de serviço contratado durante todo o período de montagem até a desmontagem do evento, além dos danos que
porventura possam ocasionar ao SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER ou a terceiros.

São Paulo, ______de _____________de 201___

Assinatura
Nome: ______________________________________
Prazo de montagem_____________________________
ATENÇÃO: Todos os campos deste atestado são de preenchimento obrigatório
Dados para Fatura:

Idem acima

Outro: _____________________________________________________________________

FORMULÁRIO DE PONTO ESTRUTURA AÉREA
PREENCHA O FORMULÁRIO E ENVIAR JUNTO COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL ATÉ
_____/_____/_____.
E-mail: sabrina.grimberg@glbr.com.br
SOLICITAÇÃO DE PONTO ESTRUTURA AÉREA

a) A solicitação de instalação dos pontos na estrutura aérea deverá ser feita através deste formulário. Este
formulário só será válido se acompanhado de toda documentação solicitada

1.

Valor por Ponto Fixado: R$250,00

Número de Pontos

Valor Unitário

TOTAL A PAGAR: R$____________
Evento:
Estande N:
Expositor:
Montadora:
Responsável Montadora:
Fone: Celular:
E-mail:

Pagamento:
Diretamente com o SÃO PAULO EXPO após aprovação

Valor Total

PONTO ESTRUTURA AÉREA
A estrutura metálica do São Paulo Expo tem capacidade máxima de carga por ponto aéreo de 50 Kg, abaixo o
distanciamento da fixação dos pontos por pavilhão, conforme desenho

É proibida a utilização de dois ou mais pontos em um único ponto nó.
PAVILHÃO 1,2,3,4 e 5

PAVILHÃO 6,7 e 8

Desmontagem: Danificação dos Cabos.
Caso o montador corte ou danifique o cabo de aço, será cobrado R$250,00 de multa por ponto
danificado para ressarcimento.

