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EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 

 

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná - FACIAP, 

por seu Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o 

presente Edital de convocação de empresas interessadas em apresentar propostas para 

prestação de serviços de organização e realização, em conjunto com a FACIAP, do 

Congresso Empresarial Paranaense e Convenção Anual da FACIAP. 

O presente Edital possui 6 (seis) laudas.  

1. DO OBJETO  

1.1. Convocação de pessoas jurídicas interessadas em apresentar propostas para 

prestação de serviço de organização e realização do Congresso Empresarial Paranaense 

e Convenção Anual da FACIAP, a ocorrer nas datas de 25 e 26 de novembro de 2022, em 

Foz do Iguaçu/PR. 

1.2. As empresas interessadas na forma deste edital deverão se atentar à seguinte 

proposta de serviços a serem prestados à FACIAP:  

a) levantamentos, com a respectiva apresentação dos orçamentos ao Comitê Gestor da 

FACIAP: I) todos os custos de infraestrutura, fornecedores e prestadores de serviço; II) 

prestadores de serviço para divulgação do evento, compreendendo todo material 

publicitário, vídeos, redes sociais e etc; III) opções e custos para contratação dos 

palestrantes para o evento, incluindo honorários, deslocamento, hospedagens, 

alimentação e outros itens necessários;  

 

b) elaboração, em conjunto com a FACIAP, do cronograma e formatação do evento, 

delineando sua programação, fases, atividades-extras, custos e etc.  

c) prospecção de apoiadores, patrocinadores, bem como a venda de cotas de 

patrocínios, através da elaboração e realização de projetos de captação de recursos;  

d)  Elaboraração, em conjunto com a FACIAP, do cronograma e formatação do evento, 
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delineando sua programação, fases, atividades-extras, custos e etc; 

e)  Definição e contratação, em conjunto com a FACIAP, dos prestadores de serviços, e 

todos os itens necessários para a concretização do evento, elaborando cronograma de 

entrega e atuação dos fornecedores;  

f) Encaminhamento para aprovação prévia de todo e qualquer material publicitário, 

conteúdo e comunicação do evento ao Comitê Gestor da FACIAP;   

g) Gestão, acompanhamento e supervisão do processo de inscrições do evento e demais 

formas de interação com o público, seja através de canais de inscrições e vendas on-line 

e/ou presenciais; 

h)  Elaboração, fiscalização e acompanhamento do Regulamento do Evento: atuar, em 

conjunto com a FACIAP, em todo o processo de elaboração e aplicação do regulamento 

do evento;  

i)  Pesquisa de Satisfação: avaliação de satisfação de todas as fases do projeto, com 

enquetes, questionários, ou o que julgar necessário, fazendo e apresentando os 

resultados gerais e parciais; 

j) Acompanhar, do início ao fim, a efetiva montagem da estrutura, produção e realização 

integral do evento;   

k) Supervisão e acompanhamento full-time para que o evento aconteça conforme 

contratado e alinhado entre as partes;   

l) Contratação de competente apólice do seguro do evento, para danos físicos, materiais 

para todos os partícipes do evento, sejam organizadores, convidados, palestrantes, 

prestadores de serviço e etc;   

m)  Elaboração do mapa de stands;   

n)  Assessoria quanto formatação de eventos sociais na Convenção;   

o) Dimensionamento das necessidades de recursos humanos e equipamentos 

(sonorização, projeção, iluminação e periféricos) para o evento, como responsabilidade 

única e exclusiva da empresa a ser FACIAP;   

p) Subcontratação de pessoal especializado e experiente para serviços de apoio técnico 

ao evento, com apresentação de orçamento prévio ao Comitê Gestor da FACIAP;   
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q) Assessoria aos expositores quanto à contratação de todos os serviços de apoio 

necessários aos mesmos;   

r) Supervisão da montagem da decoração dos stands pelos expositores; 

1.3. A proposta de solicitação de serviços pode ser alterada a qualquer tempo à critério 

do Cômite Gestor da FACIAP, com o intuito de atingir o bom desenvolvimento e 

estruturação da Convenção e Congresso;  

1.4. As empresas proponentes são pessoas jurídicas que possuem o interesse na 

prestação de serviço relevante e de forma autônoma, sem qualquer vínculo 

empregatício com a FACIAP.  

1.5. As incrições previstas neste Edital deverão ser realizadas via e-mail, devendo as 

empresas interessadas encaminhar suas respectivas propostas comerciais e cartão do 

CNPJ para o e-mail: marcio@faciap.org.br, a partir de 04 de julho de 2022 a 15 de julho 

de 2022. 

1.6. A convocação e seleção não estabelece a obrigação da FACIAP em efetuar a efetiva 

contratação da empresa, constituindo-se apenas em cadastro de pessoas jurídicas aptos 

a prestar o serviço objeto deste Edital.  

1.7. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser feito por 

escrito através do e-mail marcio@faciap.org.br. 

1.8. Informações adicionais podem ser obtidas no telefone 41 3307- 7009, ou à sede 

localizada na Avenida Sete de Setembro, 2451, Rebouças, Curitiba - na cidade de 

Curitiba/PR. 

 
2. DO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO 
2.1. O Comitê Gestor da FACIAP será responsável pelo gerenciamento deste 
procedimento. 
 
3. CONDIÇÕES PARA CONVOCAÇÃO 
3.1. Poderão ser convocadas para prestar serviços do objeto deste Edital, pessoas 

jurídicas de direito privado devidamente ativas perante a Receita Federal, bem como 

com experiência na organização de eventos de grande porte. 
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3.2. A participação das empresa nesta Convocação implica a aceitação integral e 

irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

 

3.3. Impedimentos: é vedada a participação de empresas que: 

a) Tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados 

anteriormente com a FACIAP ou com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição; 

b) Possuam vínculo de dedicação exclusiva com instituições públicas ou privadas, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 

c) Consideradas inaptas a contratar com a FACIAP, de acordo com due diligenci do 

Compliance da FACIAP. 

 
4. ETAPAS DO PROCESSO DE CONVOCAÇÃO 

4.1. O processo de convocação acontecerá de acordo com as seguintes etapas, a serem 

aplicadas a todos os candidatos, a cada 10 cadastros realizados, ou conforme a 

necessidade da FACIAP: 

1ª etapa: Inscrição. 

2ª etapa: Seleção. 

3ª etapa: Contratação. 

 

5. PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÂO 

5.1. As empresas que desejam prestar o serviço objeto deste Edital deverão manifestar 

sua intenção após ler o presente por meio do e-mail marcio@faciap.org.br no prazo 

mencionado no preâmbulo, enviando, ainda, os seguintes arquivos: 

 

a) Proposta comercial para a prestação de serviço, devendo considerar especificamente 

os serviços indicados no item 1.2 do presente Edital; 

b) portfólio dos últimos eventos realizados pela empresa; 

c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; 

d) Certidão Negativa de Regularidade de Empregador; 
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e) Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

h) Certidão Negativa de Débitos na Justiça Federal; 

 

5.2. A FACIAP mantém válidas as inscrições pelo período de um ano, a contar da data de 

recebimento dos documentos solicitados no item 5.1. Após findar este prazo, as 

informações perdem a validade. 

 

6. SEGUNDA ETAPA: PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. A seleção dos inscritos ocorrerá após a análise e viabilidade de contratação da 

empresa para a prestação de serviço. 

 

6.2. A FACIAP convocará os inscritos para a realização das fases de seleção. 

 

6.3. A avaliação ocorrerá em duas fases eliminatórias: 

 

Primeira fase: avaliação documental. Análise da documentação prevista nos itens 5.1 

deste Edital.  

 

Segunda fase: reunião deliberativa com o Comitê Gestor para discutir as diretrizes e 

proposta do modelo da proposta comercial apresentada pela empresa. 

 

6.4. A FACIAP enviará através do email do candidato a confirmação de sua aprovação ou 

não na segunda etapa do processo de  seleção.   

 

7. TERCEIRA ETAPA – CONTRATAÇÃO 

7.1. A Contratação dentre as empresas selecionadas será de responsabilidade do Comitê 

Gestor, desde que tenham sido aprovadas pela qualificação inicial, não estando 

vinculada a critérios de menor orçamento. 
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7.2. A empresa aprovada em todas as fases do processo de seleção será informada sobre 

a possibilidade de contratação, passando o trâmite do procedimento ao setor jurídico 

da FACIAP para a elaboração do Contrato de Prestação de Serviço.  

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A qualquer tempo pode ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral 

da empresa que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste Edital e aos 

padrões de qualidade adotados pela FACIAP. 

 

14.2. As empresas convocadas são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e 

pela legitimidades das informações constantes nos documentos apresentados, podendo 

ser cancelado a convocação se verificada alguma irregularidade na documentação ou 

nas informações apresentadas. 

 

14.3. A participação nesta Convocação importa na aceitação integral e irretratável das 

normas contidas neste Edital. 

 

14.4. A Convocação das empresas não estabelece obrigação da FACIAP de efetuar 

qualquer solicitação ou contratação de serviços. 

 

14.5. A FACIAP poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as áreas de 

conhecimento para Convocação e também alterar a forma neste Edital, sem que isso 

represente novo processo de Convocação, desde que o motivo seja adequar o 

instrumento de Convocação à necessidade de atender a prestação de serviço objeto 

deste Contrato. 

 

14.6. A FACIAP é pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual não está vinculada a 

lei de licitações, sendo este edital procedimento opcional da instituição para 
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recebimento de propostas, em estrito cumprimento de seu estatuto social e políticas de 

compliance. 

 
 
Curitiba, 4 de julho de 2022. 

 

FERNANDO MAURICIO DE MORAES 

Presidente 


