
 

EDITAL N° 002/2022 - CHAMADA PÚBLICA

PRÉ-CREDENCIAMENTO PARA EXPOSITORES NA I FLIBE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, criada pela Lei nº Nº 6558 de 09

de Outubro de 1968, inscrita no CNPJ sob o nº  05.055.033.0001-52,  aqui denominada

SEMEC, torna pública a abertura de  CHAMAMENTO PÚBLICO, para conhecimento dos

interessados que receberá inscrições no período de 01 a 08 de setembro de 2022, com

fins  de  PRÉ-CREDENCIAMENTO de  pessoas  jurídicas,  tais  como:  livrarias,  sebos,

editoras e/ou distribuidoras de livros, ou outras pertinentes ao ramo, localizadas na cidade

de Belém, para participação no processo seletivo de expositores motivados em compor a I

FESTA  LITERÁRIA  DE  BELÉM-FLIBE,  que  ocorrerá  no  período  de  16  a  23  de

setembro de 2022, na Fundação Cultural do Pará em Belém do Pará.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA EDITORA, LIVRARIA, SEBO 

OU EDITORA ARTESANAL

ANEXO III - FORMULÁRIO DE RECURSO

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO E USO

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto deste Edital é o pré-credenciamento de pessoas jurídicas, como: livreiros,

sebos, distribuidoras de livros, editoras, editoras artesanais e outras do ramo, localizadas

na cidade de Belém do estado do Pará, interessadas em participar como expositores da

FLIBE, que ocorrerá no período de 16 a 23 de setembro de 2022, na Fundação Cultural

do Pará/FCP em Belém do Pará, de acordo com os termos deste Edital.

EVENTO DIAS E HORÁRIOS                 LOCAL

I FESTA LITERÁRIA DE 

BELÉM - FLIBE

16 a 23 de setembro de 

2022, de 9h às 21h.

Fundação  Cultural  do

Pará/FCP  -  Av.  Gentil

Bitencourt, 650 – Nazaré,

Belém- PA. 

1.2. Serão disponibilizados aos proponentes selecionados, por permissão de uso e de

forma gratuita, 25 (vinte e cinco) estandes a serem montados pela SEMEC, no espaço

destinado à visitação do público na Fundação Cultural do Pará/FCP.

1.3. A inscrição no presente  edital  corresponde ao pré-cadastramento  de expositores
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interessados para fins de mapeamento de demanda para posterior seleção, a partir de

sorteio,  em dia  e  horário  previamente  descritos  no  item 5,  promovido  pela  comissão

organizadora do evento respeitando a distribuição descrita no item 1.5. havendo vaga em

quaisquer uma das categorias concorrentes, estas serão remanejadas para categoria em

que houver maior demanda do que oferta. 

1.4. A localização dos estandes na FLIBE será determinada por sorteio a ser realizado no

dia 12 de Setembro de 2022, na FCP, às 10h, com tolerância de 15 minutos para início do

sorteio.

2 CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ESTANDES:

2.1 Considerando o princípio da bibliodiversidade do acervo ofertados nos estandes, bem

como melhor distribuição destes, serão disponibilizadas as seguintes quantidades e os

critérios por segmento:

a) 12 Estandes de 4m x 4m destinados a EDITORAS com sede em Belém, com acervo

majoritariamente  de  livros  de  Literatura,  acadêmicos,  técnicos  e  pedagógicos,

preferencialmente, produções paraenses.

b) 8 Estandes de 4m x 4m destinados a LIVRARIAS com sede em Belém, com acervo

majoritariamente  de  livros  de  Literatura,  acadêmicos,  técnicos  e  pedagógicos,

preferencialmente, produções  paraenses.

c) 2 Estandes de 2m x 2m destinados a EDITORAS ARTESANAIS independentes com

sede em Belém;

d) 3  Estandes  de  2m x  2m destinados  a  SEBOS com sede em Belém,  com acervo

majoritariamente  de  livros  de  Literatura,  acadêmicos,  técnicos  e  pedagógicos,

preferencialmente produções  paraenses.

2.2 Caso haja demanda para qualquer um desses segmentos, menor do que a oferta,

poderá haver remanejamento conforme a necessidade.

2.3 Caso haja demanda para qualquer um desses segmentos, maior do que a oferta,

poderá haver seleção, por meio de sorteio promovido pela organização do evento.

2.4 Será estabelecida uma lista de reserva para substituição de expositores em caso de 

desistência ou de transgressão de regras contidas neste edital.

2.5  Cada  estande,  com  a  medida  de  2m  x  2m,  terá  montagem  básica  de  2  (duas)

prateleiras e 1 (um) balcão, 1 (um) ponto de luz e 1 (um) tomada.

2.6  Cada  estande,  com a  medida  de  4m x  4m,  terá  montagem  básica  de  4  (quatro)

prateleiras e 1 (um) balcão, 2 (dois) pontos de luz e 2 (duas) tomadas.
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3 CONDIÇÕES PARA PRÉ-CREDENCIAMENTO:

3.1  Podem  participar  deste  certame  somente  pessoas  jurídicas,  tais  como:  editoras,

livrarias e sebos, incluindo Micro Empreendedor Individual - MEI, com sede na cidade de

Belém/Pará ou seus distritos, e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos,

apresentando os documentos nele exigidos.

3.2 As livrarias e sebos devem comprovar que exercem sua atividade na cidade de Belém

ou em seus distritos, com atendimento ao público.

3.3 É permitida somente uma inscrição por requerente.

3.4.É  vedada  a  participação  de  empresas  que  possuem  em  seu  quadro  societário

servidores que tenha como sócio administrador  servidores estatutários, comissionados,

contratados  em  regime  temporário  com   vínculo  com  esta  Secretaria  de  Educação

Municipal, incluindo seus cônjuges, descendentes e ascendentes.

4 DAS INSCRIÇÕES:

4.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 17h00 do dia 01 a 23h59 do dia

08 de Setembro de 2022, por meio de documentação em anexo, devidamente preenchida,

assinada  e  enviada  em um único  arquivo  em  formato  pdf com até  no  máximo  5MB,

descrevendo no campo ASSUNTO: EXPOSITOR -  Razão Social  -  CNPJ (da empresa),

exclusivamente para o e-mail flibe@semec.pmb.pa.gov.br

4.2  Todas  as  informações  fornecidas  no  ato  da  inscrição  deverão  ser  verídicas  e

atualizadas. Não serão aceitas propostas de credenciamento entregues via protocolo na

sede da SEMEC, materiais postados via correios, ou em desacordo com as condições deste

edital.

4.3  O ato  de inscrição pressupõe plena concordância  dos termos,  cláusulas,  condições

deste  edital  e  de  seus  anexos,  que  passarão  a  integrar  as  obrigações,  bem  como  a

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo

aceita,  sob qualquer  hipótese,  alegação de seu desconhecimento  em qualquer  fase do

procedimento administrativo e execução dos serviços.

4.4  A  falta  de  qualquer  documento  ou  inobservância  das  recomendações  deste  edital

acarretará a desclassificação do proponente.

4.5 Os anexos que compõem este edital poderão ser preenchidos de forma física deverão

ser  assinados  manualmente  e  os  arquivos  preenchidos  de  forma  digital,  devendo  ser

assinados por meio de certificado digital, sendo que em ambos casos seu encaminhamento

Av. Governador José Malcher, 1291 – CEP: 66060-230 – Belém (PA)

E-mail: died.sismube@semec.pmb.pa.gov.br



se dará em forma por meio do e-mail flibe@semec.pmb.pa.gov.br.

4.6.  Documentação de Pessoa Jurídica  a  ser  disponibilizada no momento  da inscrição,

conforme descrita no item 3.1:

I) Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 

II) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica;

III) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica;

IV) Certidão de Regularidade relativa à Receita Federal; 

IV) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

V) Certidão de Regularidade do FGTS (caso não recolha, Declaração de não recolhimento);

VI) Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária (SEFA); 

VII) Certidão Conjunta Negativa (SEFIN); 

VIII) Relação de inventário e estoque, com preços praticados, bibliodiversidade do acervo,

percentual de produções paraenses e proposta de descontos para a I FESTA LITERÁRIA

DE BELÉM.

IX) Cópia dos documentos de constituição e/ou atos constitutivos consolidados com a sua

última atualização.

5 DO PROCESSO SELETIVO:

5.1O processo seletivo se dará em duas fases:

5.1.1 Primeira fase, de  Habilitação da Inscrição.  Será realizada por comissão composta

por servidores da SEMEC que farão a verificação dos documentos enviados e análise dos

seguintes critérios: sede com funcionamento em Belém e seus Distritos; acervo de literatura

infantil,  juvenil  e adulta;  acervo de livros acadêmicos, técnicos e pedagógicos; e acervo

temático sobre diversidades: movimento negro e indígena, inclusão, LGBTQI+ e feminismo;

conforme condições de participação estabelecidas no presente Edital.

5.1.2 Segunda  fase,  a  Classificação  dos  Expositores,  dentre os  participantes

habilitados, será realizada por meio de 04 (quatro) sorteios, que ocorreram no salão Paulo

Freire na SEMEC sede, situada na Avenida Governador José Malcher, nº 1291,  no dia 12

de  setembro  de  2022,  às  14h,  observando  os  seguintes  critérios  de  distribuição  de

estandes, com as devidas comprovações: 

a) O primeiro sorteio constará de candidatos habilitados aos 12 (doze) estandes de 4m x 4m

destinados às EDITORAS.

b)  O  segundo  constará  de  candidatos  habilitados  aos  08  (oito)  estandes  de  4m x  4m

destinados a LIVRARIAS.
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c)  O terceiro  constará  de  candidatos  habilitados  aos   02  (dois)  estandes  de  2m x  2m

destinados a EDITORAS ARTESANAIS.

d)  O  quarto  constará  de  candidatos  habilitados  aos  03  (três)  Estandes  de  2m  x  2m

destinados a SEBOS.

5.2 O processo de habilitação será conduzido  por 03 (três) servidores, designados pela

Secretária Municipal de Educação, tendo como atribuições:

5.3. Conferir os documentos e emitir parecer técnico quando ao atendimento dos requisitos

de habilitação dos pretendentes ao credenciamento;

5.4. Receber, examinar e decidir sobre os pedidos de recurso referente à avaliação;

5.5 Examinar e decidir sobre informações e outras consultas sobre este edital;

5.6. Elaborar e consolidar a lista de habilitados e classificados;

5.7.  Encaminhar  ao  autoridade  superior  a  lista  dos  selecionados  para  as  providências

cabíveis;

5.8.  Receber  denúncias  e  adotar  as  providências  administrativas  para  efetivar  as

consequências delas decorrentes;

5.9.  A Comissão publicará no site http://agenciabelem.com.br/, bem como no Diário Oficial

do Município, o presente edital de pré-credenciamento e o resultado final deste processo

seletivo dos proponentes que atenderem às exigências deste Edital. A relação preliminar,

contendo  os  nomes  dos  proponentes  habilitados,  passível  de  recursos,  será  publicada

somente no site http://agenciabelem.com.br/ .

5.10. Da relação preliminar caberá recurso, no prazo de 01 (um) dia, contados a partir da

divulgação no sítio eletrônico designado no item 4.9, o qual será interposto por meio do e-

mail flibe@semec.pmb.pa.gov.br, através do formulário de recurso (ANEXO III).

5.11. Após a realização da análise dos recursos, na fase de habilitação e classificação de

Seleção  de  Escritores,  em  até  03  (três)  dias  úteis,  será  consolidada  a  relação  de

selecionados  e  encaminhada  para  homologação  do  resultado  pela  Senhora  Secretária

Municipal  de  Educação,  em seguida publicada  no site  http://agenciabelem.com.br/  e no

Diário Oficial do Município.

.12. Em caso de desistência ou descredenciamento em função de transgressão de regras

contidas neste  edital,  serão chamados os classificados remanescentes  conforme ordem

crescente dos sorteados.

6 DO CALENDÁRIO DAS FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO:
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Etapa Data Inicial Data Final

Inscrições 01/09/2022 08/09/2022

Análise da documentação e Publicação do

resultado dos habilitados

09/09/2022 10/09/2022

Período de recurso 11/09/2022 11/09/2022

Sorteio dos credenciados,Sorteio da ordem na lista

reserva e sorteio dos estandes

12/09/2022 12/09/2022

Resultado final de credenciados 13/09/2022 14/09/2022

Eventos de lançamento 16/09/2022 23/09/2022

7 DO SORTEIO DOS ESPAÇOS:

7.1 A definição da localização dos classificados/habilitados, em cada um dos 25 (vinte e

cinco) estandes disponíveis na I FESTA LITERÁRIA DE BELÉM- FLIBE, se dará por meio

de sorteio no dia 12 de Setembro de 2022, conforme item 5 deste edital. 

7.2 A pessoa jurídica deverá ser representada por seu sócio administrador ou por pessoa

portando  procuração  particular  com  poderes  específicos  para  participação  no  sorteio

previsto neste Edital, com firma reconhecida em cartório. 

7.3 As empresas que não comparecerem ao sorteio e/ou não enviarem representante

legal, serão desclassificadas do certame. 

8 DEVERES E RESPONSABILIDADES DO EXPOSITOR:

8.1 Possibilitar que o pagamento de livros e obras seja realizado, também, por meio do

bônus livro, que será concedido pela SEMEC aos seus servidores.

8.2Respeitar os horários, datas e locais pré-determinados.

8.3Manter limpo e organizado o espaço que lhe for concedido.

8.4 Prestar informações diárias sobre as vendas realizadas na Festa à Comissão do

evento, para fins de prestação de contas e futura divulgação dos resultados do evento.

8.5 Conduta  e  manutenção da disciplina  de seus auxiliares,  quando em serviço,  no

recinto da Feira.

8.6 Limitar-se,  em suas  exposições,  ao  espaço  que  lhe  for  reservado,  o  qual  será

sempre o meridiano entre as bancas, preservando o espaço de circulação.

8.7 Arcar com as despesas relativas à estruturação interna do seu estande: móveis,

expositores,  bem  como  despesas  com  pessoal,  equipamentos,  alimentação,  ou

congêneres, durante todo o período de realização do evento.
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8.8 Segurança, guarda, transporte e acomodação dos livros e demais materiais por ele

utilizados e a disponibilização de empregados para atendimento ao público.

8.9 Fica a cargo do expositor  as  medidas de segurança interna para  fechamento  e

proteção do estandes.

8.10 É  vedado  ao  selecionado,  por  qualquer  que  seja  o  motivo,  transferir  a

terceiros, total ou parcialmente, a prática de quaisquer dos atos a ele autorizados, em

decorrência deste edital; subcontratar, sublocar ou ceder qualquer parcela do espaço a

ele destinado.

8.11 Cada  expositor  deverá  entregar  à  SEMEC  quantitativo  de  livros,

prioritariamente literários, correspondente a no mínimo 7% (sete por cento) do total de

obras vendidas na FLIBE, para serem destinados às bibliotecas escolares ou de base

comunitária  na cidade de Belém e seus Distritos.

8.12 Os  livros  a  serem  fornecidos  para  distribuição  em   bibliotecas  públicas,

escolares ou de base comunitária, dentro da cota estabelecida no item 7.11, deverão

ser de títulos diversificados, sendo permitido a entrega de até 15 livros de mesmo titulo. 

8.13 Após finalizada a FLIBE, cada expositor deverá enviar à Secretaria Municipal

de Educação de Belém, via email died.sismube@pmb.pa.gov.br, a relação dos livros a

serem  doados  e,  após  aprovação  prévia  da  listagem,  deverá  deixar,  na  sede  da

SEMEC, a cota correspondente de acervo no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar do

recebimento  do  email  de  aprovação  da  listagem.  A  não  observância  deste  item,

implicará na inabilitação da empresa para certames municipais futuros pelo prazo de 2

(dois) anos.

8.14 É vedado ao selecionado comercializar produtos não literários nos estandes

da I FESTA LITERÁRIA DE BELÉM, com exceção dos estandes destinados a iniciativas

da economia solidária.

9 DOS DIREITOS DO EXPOSITOR:

Expor e comercializar materiais literários.

9.1 Distribuir,  em seus estandes,  publicidade institucional  e  pertinente aos produtos

comercializados.

9.2 Ornamentar seus estandes com estantes, expositores e materiais decorativos. 

9.3 9.3 Promover ações de divulgação de autores e/ou produções literárias.
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10 PENALIDADES:

10.1 No caso de descumprimento deste edital, seja na condição de participante da

Chamada  Pública  ou  de  expositor,  o  inadimplente  ficará  impedido  de  participar  de

outros  eventos  organizados por  esta  Secretaria,  estando o término ou permanência

desta penalidade condicionada à apreciação da Comissão do evento.

11 DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 A SEMEC poderá  alterar  ou  revogar  o  presente  regulamento,  a  qualquer

tempo, desde que justificadamente.

11.2 A  SEMEC  disponibiliza  o  telefone  (91)  3075-5428  e e-mail:

died.sismube@semec.pmb.pa.gov.br, no horário de 9h às 17h, para informações.

MÁRCIA MARIANA BITTENCOURT BRITO

Secretária Municipal de Educação de Belém
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Responsável pela 

empresa

Pessoa Jurídica

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

End. 

E-mail

Telefone

Categorias (  ) Editoras  (  )Livrarias  (  )Sebos  (  ) Editoras 

Artesanais

Site

Belém,          de                                de 2022.

--------------------------------------------------------------

Assinatura Responsável
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 ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA EDITORA, LIVRARIA, SEBO OU

EDITORA ARTESANAL

Declaro  para  os  devidos  fins  de  direito  que  eu,  _____________________,

(nacionalidade)_____________________, (estado civil)_______________________, RG n.º

________________________,  CPF  n.º  _______________________________  ,  sou

responsável  legal  pela  (editora,  livraria,  sebo,  editora  artesanal),

________________________________________,  com  sede  no  endereço

________________________________________,  (comprovante de endereço em anexo),

CNPJ n.º______________________________, DECLARO por meio deste documento infra-

assinado, com o objetivo de comprovação de sede, na cidade de Belém/Pará, para inscrição

no processo de pré-credenciamento de expositores (as) na FLIBE – 2022.

    Belém,             de                                de 2022.

(assinatura do declarante)

_______________________________

(nome completo do declarante)

(CPF do declarante)
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO

PRÉ-CREDENCIAMENTO DE EXPOSITOR - I FESTA LITERÁRIA DE BELÉM

Prezados(as)Senhores(as),Eu,_________________________________________________
______,  inscrito(a)  no  Edital  de  Pré-  Credeciamento  001/2022  -  Chamada  Pública  de
Expositores de Belém no CNPJ sob o nº _________________________________, venho
através deste, interpor RECURSO contra decisão proferida pela Comissão Organizadora do
processo. 

1.Fase do Pré-credenciamento:
(   ) Habilitação    (   ) Classificação

2. Razões do recurso: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Justificativa fundamentada: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Pedido: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Local e Data: ___________________________

_________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV 

 TERMO DE COMPROMISSO E USO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1Realizador: Secretaria Municipal de Educação de Belém.

1.2Local: Fundação Cultural do Pará / FCP/PA.

1.3Período: 16 a 23 de setembro de 2022.

1.4Horário: 09h às 21h.

1.5Montagem: Período 15 e 16/09/2022 - horário: 08h às 17h.

1.6Entrada do Material do Expositor: 15 e 16/09/2022.

1.7Desmontagem: 24/09/2022 / horário: 10h às 15h.

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1 DA SEMEC/BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ:

2.1.1. Ceder sem ônus ao expositor, estande montado com a seguinte estrutura básica:

Piso: revestimento de carpete aplicado sobre o piso, com fita dupla face;

Paredes: painéis TS de 2,20m de altura, dispostos de forma modulada sobre perfis de

alumínio;

Prateleiras:  confeccionadas  em  madeira  ou  material  similar,  apoiadas  sobre  mãos

francesas, num total de uma por estande.

Iluminação: 1 spot de 100W para cada 3m² de área;

Tomada: 1 por estande;

Mobiliário: 1 balcão (altura 75cm com projeção de bancada de 30cm) e 1 banqueta;

Identificação:  placa  padronizada  em  spider  de  2,00m  x  1,00m,  contendo  o  nome

fantasia do expositor, com até 15 caracteres, sem logotipia. Disponibilizar serviços de

vigilância para a área externa dos estandes, durante o período de funcionamento e

quando estiver fechada ao público;

2.1.2.  Ficará  isenta  de  responsabilidade  no caso de furto  no  interior  dos  estandes,

durante o funcionamento da Feira;

2.1.3. Fornecerá crachás;

2.1.4. Ficará responsável pela limpeza diária das áreas comuns de circulação;

2.1.5. Legalizar o evento junto aos órgãos públicos competentes;

2.1.6. Promover e divulgar o evento;
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2.1.7.  Manter  em  funcionamento  serviços  básicos  de  infraestrutura,  tais  como:

recepção,  atendimento,  energia  elétrica,  atendimento  de  enfermagem,  segurança,

limpeza das áreas comuns e sanitários.

2.2DO EXPOSITOR:

2.2.1 Possibilitar que o pagamento de livros e obras seja realizado, também, por meio

do bônus livro, que será concedido pela SEMEC aos seus servidores.

2.2.2 Respeitar os horários, datas e locais pré-determinados.

2.2.3 Manter limpo e organizado o espaço que lhe for concedido.

2.2.4 Prestar informações diárias sobre as vendas realizadas na Festa à Comissão do

evento, para fins de prestação de contas e futura divulgação dos resultados do evento.

2.2.5 Conduta e manutenção da disciplina de seus auxiliares, quando em serviço, no

recinto da Feira.

2.2.6 Fica vedada a transferência a terceiros, total ou parcialmente, da área cedida;

2.2.7 Só será permitida a exposição e comercialização de livros e outros produtos que

estejam diretamente ligados ao segmento do livro;

2.2.8 É vedada a panfletagem fora da área do estande;

2.2.9 A exposição dos materiais deverá ser exclusivamente dentro dos limites da área

de seu estande, não podendo ser, em hipótese alguma, exposto no chão ou corredores;

2.2.10 É obrigado apresentar toda estrutura para emissão de notas fiscais ou cupons

aos compradores;

2.2.11 Deverá está presente no local do evento 01h antes da abertura, e o estande

deverá permanecer aberto durante todo o horário do evento, com a presença do titular

ou de 01 funcionário permanente da empresa;

2.2.12 A Semec/Belém não se responsabilizará pelo recebimento de qualquer material

destinado aos expositores;

2.2.13 É proibida a passagem de carrinhos ou caixas de mercadorias pelos corredores

durante todo o funcionamento da Festa Literária;

2.2.14 Cada expositor ficará responsável pela limpeza do seu estande, não podendo

deixar nenhum detrito nos corredores de circulação, após a abertura da Festa Literária;

2.2.15 Ficará responsável por todo o custo de contratação de pessoal de seu estande,

observando as normas obrigatórias de registro dos funcionários conforme determinação

do Ministério do Trabalho.

2.2.16  Os  expositores  terão  até  as  15h  do  dia  16/09/2022  para  prepararem  seus
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estandes;

2.2.17 O expositor deverá dar início a retirada dos materiais do seu estande a partir das

10h  até  as  15h  do  dia  24/09/2022.  Recomendamos  que  sejam  retirados  todos  os

mostruários e objetos de valor (tvs, aparelhos de som, computadores etc.), bem como

objetos de pequeno porte, evitando assim possíveis roubos, furtos, avarias e extravios.

2.2.18 Equipamentos como notebook, celulares, dinheiro em espécie, entre outros, não

poderão  permanecer  no  estande  após  encerramento  de  funcionamento  da  Festa

Literária,  pois  no  caso de perda,  o  expositor  não  será  ressarcido,  a  Semec/Belém,

Fundação  Cultural  do  Pará  e  a  segurança  contratada,  não  terão  nenhuma

responsabilidade.

2.2.19 A entrada e saída do material, quando a montagem e desmontagem, deverá ser

acompanhada pela segurança privada do evento.

2.2.20 É obrigatório o fechamento total do estande após o horário de funcionamento da

Festa Literária. O expositor deverá providenciar uma lona ou material similar, que feche

totalmente a(s) entrada(s) do estande, após o encerramento das atividades do dia.

2.2.21 Terá que deixar a área de circulação livre dentro do estande.

2.2.22 Como contrapartida à cessão gratuita do estande, o expositor deverá doar à

Semec/Belém, o correspondente a 10% (dez por cento) do volume de livros vendidos,

para serem destinados à bibliotecas escolares da Semec/Belém.

2.2.23 Qualquer eventual dano ao patrimônio, seja dos estandes ou do ambiente da

Fundação Cultural do Pará, e apurado a responsabilidade, será solicitado ressarcimento

financeiro do expositor para a cobertura do eventual prejuízo.

MÁRCIA MARIANA BITTENCOURT

Secretária Municipal de Educação de Belém
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