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Memo. nº. 2003/2022-SEMAF/PMA 

Altamira/PA, 18 de maio de 2022. 

Ilmo. Prefeito Municipal, de Altamira 

Sr. Claudomiro Gomes da Silva. 

 

Assunto: Contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para Diagnóstico e 

Avaliação, Planejamento e Curadoria Técnica e Supervisão da Execução, com cessão temporária, em 

caráter de exclusividade, da marca registrada no órgão competente “CHOCOLAT FESTIVAL” para 

realização, consecução e entrega da edição CHOCOLAT XINGU FESTIVAL | FESTIVAL 

INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU, no período de 30 junho a 03 de julho de 2022. 

 

Excelentíssimo, 

Encaminhamos a V. Sª a presente solicitação, juntamente com a devida 

justificativa e  comprovações, para que seja providenciado o devido processo, com vista à 

Contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para Diagnóstico e 

Avaliação, Planejamento e Curadoria Técnica e Supervisão da Execução, com cessão 

temporária, em caráter de exclusividade, da marca registrada no órgão competente 

“CHOCOLAT FESTIVAL” para realização, consecução e entrega da edição CHOCOLAT 

XINGU FESTIVAL | FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU, no 

período de 30 junho a 03 de julho de 2022, tudo conforme levantamento realizado por esta 

secretaria e suas devidas comprovações, conforme previsto em Lei.  

A fim de ensejar um contrato de forma idônea, transparente e ágil, apresento a 

MVU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 03.501.530/0001-01, detentora da marca e 

exclusiva na organização do evento, a qual organiza desde 2009 o CHOCOLAT FESTIVAL 

com a missão de construir uma plataforma de fomento que impulsione toda a revitalização da 

cadeia produtiva do cacau em bases sustentáveis, gerando perspectiva de crescimento do 

segmento de chocolate de origem. A decisão da contratação é justificada em virtude da 

mesma apresentar elementos e razões, por meio de documentos, que a credencia como a 

organização privada com mais expertise, capacidade técnica, qualificação dos quadros 

profissionais e rede de relacionamento, para consulta, planejamento, contratações e execução 

dos mais variados eventos especializados nos segmentos de cacau e chocolate, sendo, 

portanto, a mais indicada em âmbito nacional, e até internacional.     Destaque para a  

organização privada detentora da marca CHOCOLAT FESTIVAL – Festival Internacional do 

Chocolate e Cacau (INPI Nº. 912332727), atualmente o maior evento sobre a cadeia do 

chocolate e cacau da América Latina. Executou a organização de todas as edições do referido 

evento, desde 2009, quando foi criado, o que proporciona amplo conhecimento do negócio, do 

mercado produtor de amêndoas e de chocolate, dos principais e mais conceituados atores do 

setor, a sua evolução e tendências; Trata-se de empresa que executa objeto revestido de 

singularidade, inserindo-se propriamente dentro do segmento de organização de feiras, 

congressos, seminários e eventos em geral, associados à especialidade do cacau e chocolate e 

com detenção de marca exclusiva para a realização do Festival Internacional do Chocolate e 

Cacau, preservando-se todas as características e peculiaridades de sua autoria para a 

consecução do evento. Os experientes profissionais que compõe o seu quadro de colaboradores 

e parceiros, a partir do seu fundador, realizam, há mais de 20 anos, pesquisas em mercados – 

cidades, estados e países, que têm no chocolate e cacau um relevante ativo na sua base 

econômica, como Ilhéus, Gramado, São Paulo, Belém; Bélgica, França, Argentina, 
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Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, dentre outros, aprimorando e atualizando os seus 

conhecimentos para aplicar nos projetos e eventos. Tendo o considerável histórico a saber: 

Fundada em 1994, tem mais de 25 anos de mercado, o que permitiu sólidos e criteriosos 

relacionamentos com centenas de qualificados fornecedores, prestadores de serviços, 

profissionais de alto nível técnico, referências nas áreas em que atua, tanto na iniciativa 

pública quanto privada, o que resulta em agilidade nas contratações, melhor custo x 

benefício, maior economia e objetivos alcançados; - Organiza as principais missões 

empresariais do Brasil para os principais eventos internacionais do segmento de cacau e 

chocolate, de sorte que, desde 2009, promove a participação do país em todas as edições do 

Salon du Chocolat de Paris, na França, principal evento do setor no mundo, do qual detém a 

exclusividade da marca na representação para o Brasil, bem como, é a única empresa 

nacional que desenvolve um projeto em forma de missão técnica e empresarial, a missão 

Chocolat Festival ‘CACAU DO BRASIL’ (carta de exclusividade em anexo, emitida pela APC 

– Associação dos Produtores de Cacau, detentora da marca conforme INPI Nº. 904090809), 

com a organização de um programa de alto padrão técnico, com execução com um estande 

arquitetonicamente exclusivo e destacado no referido evento, visita à fábricas e empresas do 

setor, reuniões com entidades, investidores, promove encontros de negócios, disponibiliza 

estrutura completa de suporte material e recursos humanos devidamente capacitados, 

ressaltando a sua expertise singular em eventos de alto padrão e grande porte como esse; são 

mais de 500 expositores, de 60 países e diversas atrações para um público em torno de 150 

mil visitantes por edição e 7,5 milhões desde a primeira edição em 1994; -  Viabilizou, por 

intermédio de parcerias, termo de colaboração, cooperações ou convênios, a participação do 

Brasil em outros grandes eventos europeus. Em 2017, planejou e executou o projeto Cacau do 

Brasil (carta de exclusividade em anexo, emitida pela APC – Associação dos Produtores de 

Cacau, detentora da marca), como no Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, em 

Portugal, que recebe cerca 80 mil visitantes por edição e gera anualmente receitas diretas e 

indiretas estimadas em 3,5 milhões de euros para economia local; Nas edições em que foi 

realizado, promoveu o cacau do Brasil, o turismo e levou a milhares de pessoas conhecimento 

e informação sobre a matéria prima do chocolate, chocolate de origem, além de 

relacionamento com os expositores da feira; No ano de 2018, prospectou e executou a 

participação da Bahia no evento O Chocolate em Lisboa, na capital portuguesa, apresentando 

novas marcas de chocolate do estado produtor, promoveu rodada de negócios entre marcas 

internacionais e produtores de cacau, levou chefs brasileiros para proferirem palestras sobre 

os diferenciais dos nossos chocolates e cacau, servindo, portanto, de âncora à integração do 

país nesse segmento de capital importância para a circulação de riqueza, o que se corrobora 

justamente por ser detentora de um projeto sólido que consegue estruturar, segundo os 

mínimos detalhes, a valorização da cultura do cacau e do chocolate; - Planejou e organizou o 

Projeto Vila Cacau, no sul da Bahia, para divulgar e comercializar produtos de cooperativas e 

associações da agricultura familiar e pequenos produtores, gerando emprego, renda e 

oportunidades; - Planejou e organizou, de 2017 à 2019, o evento CHOCOSUMMER, uma 

feira de chocolate na alta estação da Bahia, quando o fluxo de visitantes do Brasil e do 

mundo é maior, gerando negócios para mais de 50 pequenos expositores, na sua maioria 

marcas de chocolate de origem, artesãos, artistas e com atividades culturais, como 

apresentações de artistas regionais e exposição de artes e fotografia com o cacau como tema, 

encantando e educando visitantes de todas as partes; - Realizou eventos de chocolate e cacau 

em várias cidades da Bahia, como Ipiaú, Gandú, Camacã, estimulando o empreendedorismo 

e levando capacitação e treinamento para produtores de cacau e chocolate; - Planejou e 

executou o NIBS, um evento sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação e turismo, 

aplicados aos setores de cacau, chocolate e outros produtos; - Organizou integralmente o “III 

Congresso Brasileiro do Cacau”, para a CEPLAC (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA 

LAVOURA CACAUEIRA), Órgão Federal de pesquisa sobre a lavoura do Cacau, sendo 
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uma das mais respeitadas instituições do mundo nesta especialidade, eis detém objetivo 

institucional de promoção do desenvolvimento rural sustentável das regiões produtoras de 

cacau no Brasil; - Promove e coordena treinamentos, aulas, palestras com grandes chefs de 

cozinha do Brasil e exterior, premiados e reconhecidos por todo o mercado, além de 

apresentar novos chefs e profissionais com potencial de desenvolvimento, dentro de 

programas de incentivo nos principais projetos; - Planejou, organizou, executou, realizou e 

realiza projetos, contratada - ou em parceria, por conceituadas entidades nacionais e 

internacionais, como a CEPLAC – Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, APC 

– Associação dos Produtores de Cacau, Costa do Cacau Convention & Visitors Bureau, 

Sebrae, Instituto Biofábrica do Cacau, Associação de Turismo de Ilhéus, Sindicato Rural de 

Ilhéus, Sindicato Rural de Ipiaú, Sindicato Rural de Camacã, Governo do Estado da Bahia, 

Governo do Estado do Pará, Centro de Inovação do Cacau, Instituto Federal Baiano, 

Associação Comercial de Ilhéus, Município de Ilhéus, SEBRAE, Instituto do Chocolate, 

Cooperativa de Agricultura Familiar da Bahia, dentre outras, sendo uma referência na 

conduta e trato de recursos públicos; modelo de transparência nas ações e contratações; 

competência reconhecida na execução dos projetos e excelência nas prestações de contas, seja 

no âmbito financeiro, com todas as comprovações e justificativas, bem como nos relatórios 

completos, registros detalhados, acervo de materiais produzidos e ações realizadas, sempre 

com uma ‘entrega’ acima das expectativas, o que faz disso a nossa marca. 

 

 

 

 

 

 

APOLIANE LOPES GOMES  

 Secretária Municipal de Finanças e Administração/PMA 
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