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RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO PARA 

PROJETO DE PATROCÍNIO POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, os membros da Especial de 

Elaboração e Julgamento de Projetos de Cadastramento para Patrocinadores – SMELJ, 

estabelecida pela Portaria Secretarial 08, de 18 de outubro de 2018, com fulcro no Decreto 

1251, de 14 de novembro de 2018, e na Lei Federal 8.666/93, reuniram-se para recebimento 

e análise das propostas para o Processo Seletivo para Projeto de Patrocínio por meio de 

Chamamento Público, de acordo com o disposto no Edital de Chamamento Público 01/2017 

– SMCS, de 24 de abril de 2017, para captação de patrocínio destinado à realização da ação 

Brincando com Água no Verão Curitiba 2019, mediante contrapartida de publicidade, 

conforme Protocolo 04-003725/2019 

A Comissão informa que a empresa RÁDIO FM INDEPENDÊNCIA LTDA, CNPJ nº 

77.070.332/0001-77 foi a vencedora do referido processo seletivo, com a apresentação do 

lote obrigatório integralmente, alcançando o total de 40 pontos, conforme critérios previstos 

para o processo seletivo, e irá patrocinar com: 

 

 

LOTE OBRIGATÓRIO: 

 

1. PARQUE BARIGUI: Fornecimento de materiais e serviços para a realização da ação 

BRINCANDO COM ÁGUA no VERÃO CURITIBA 2019, promovido pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, a serem entregues e/ou executados na área 

específica dentro do PARQUE BARIGUI, devendo os mesmos serem entregues pela 
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PATROCINADORA entre os dias 09 a 24 de fevereiro de 2019, durante DOIS FINAIS DE 

SEMANA (Sábados e Domingos), no período das 13h às 19h, conforme solicitado pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, conforme descrição e quantidades 

mínimas apresentadas nos subitens descritos abaixo: 

 

 

a. LOCAÇÃO DE WATER-BALL - BOLHA AQUÁTICA: KIT COM PISCINA + 03 

BOLHAS - Dimensões mínimas da bolha: 2,25m de diâmetro - Dimensões 

mínimas da piscina: 5m de diâmetro x 0,7 profundidade. Material: TPU e zíper 

Tiziper. Para crianças a partir de 5 anos. Suporta até 90KG por bolha. Capacidade: 

1 pessoa por bolha. Equipe Operacional: 2 monitores. A patrocinadora será 

responsável pelo fornecimento e reposição (caso necessário) da água da piscina, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador). 

 

b. LOCAÇÃO QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO (PLAY BALL) 

Dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m Material Confeccionado: KP 1000 

Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem 

(110/220v). Crianças a partir de 04 anos. Equipe Operacional: 2 monitores. A 

patrocinadora será responsável pelo fornecimento e reposição da água e sabão, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador). 

 

c. FORNECIMENTO DE 1 LONA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

BRINCADEIRA NA LONA COM ÁGUA E SABÃO. Lona vinílica brilhante, com 

impressão digital, e acabamento em bainha e ilhós, no tamanho de 4x8m, segundo 

a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria Municipal do Esporte, 

Lazer e Juventude. 

 

d. LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, com alimentação a gasolina, a fim 

de alimentar as estruturas dos brinquedos infláveis (Futebol de Sabão e Water-

ball) durante todo o período de execução das atividades (13h às 19h), com a 

entrega e retirada no início e término das atividades de cada dia. 
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e. LOCAÇÃO DE 01 TENDA PIRAMIDAL – tamanho 5x5m, com a montagem e 

desmontagem a cada final de semana, ou no início e término das atividades de 

cada dia. 

 

f. FORNECIMENTO DE 1 LONA BACKDROOP, no tamanho 5x3m, com impressão 

digital em lona vinílica e acabamento em bainha e ilhós, para instalação na 

estrutura da tenda piramidal, conforme arte final a ser disponibilizada pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

g. FORNECIMENTO DE 8 ECOFLAGS, em tecido, com estrutura em cano PVC e 

base para sustentação da estrutura. O tecido deverá ser impresso em impressão 

digital segundo a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

 

 

2. PARQUE PASSAÚNA: Fornecimento de materiais e serviços para a realização da ação 

BRINCANDO COM ÁGUA no VERÃO CURITIBA 2019, promovido pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, a serem entregues e/ou executados na área 

específica dentro do PARQUE PASSAÚNA, devendo os mesmos serem entregues pela 

PATROCINADORA entre os dias 09 a 24 de fevereiro de 2019, durante UM FINAL DE 

SEMANA (Sábado e Domingo), no período das 13h às 19h, conforme solicitado pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, conforme descrição e quantidades 

mínimas apresentadas nos subitens descritos abaixo: 

 

 

a. LOCAÇÃO DE WATER-BALL - BOLHA AQUÁTICA: KIT COM PISCINA + 03 

BOLHAS - Dimensões mínimas da bolha: 2,25m de diâmetro - Dimensões 

mínimas da piscina: 5m de diâmetro x 0,7 profundidade. Material: TPU e zíper 

Tiziper. Para crianças a partir de 5 anos. Suporta até 90KG por bolha. Capacidade: 

1 pessoa por bolha. Equipe Operacional: 2 monitores. A patrocinadora será 

responsável pelo fornecimento e reposição (caso necessário) da água da piscina, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador).. 
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b. LOCAÇÃO QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO (PLAY BALL) 

Dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m Material Confeccionado: KP 1000 

Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem 

(110/220v). Crianças a partir de 04 anos. Equipe Operacional: 2 monitores. A 

patrocinadora será responsável pelo fornecimento e reposição da água e sabão, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador). 

 

c. FORNECIMENTO DE 1 LONA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

BRINCADEIRA NA LONA COM ÁGUA E SABÃO. Lona vinílica brilhante, com 

impressão digital, e acabamento em bainha e ilhós, no tamanho de 4x8m, segundo 

a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria Municipal do Esporte, 

Lazer e Juventude. 

 

d. LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, com alimentação a gasolina, a fim 

de alimentar as estruturas dos brinquedos infláveis (Futebol de Sabão e Water-

ball) durante todo o período de execução das atividades (13h às 19h), com a 

entrega e retirada no início e término das atividades de cada dia. 

 

e. LOCAÇÃO DE 01 TENDA PIRAMIDAL – tamanho 5x5m, com a montagem e 

desmontagem a cada final de semana, ou no início e término das atividades de 

cada dia. 

 

f. FORNECIMENTO DE 1 LONA BACKDROOP, no tamanho 5x3m, com impressão 

digital em lona vinílica e acabamento em bainha e ilhós, para instalação na 

estrutura da tenda piramidal, conforme arte final a ser disponibilizada pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

g. FORNECIMENTO DE 8 ECOFLAGS, em tecido, com estrutura em cano PVC e 

base para sustentação da estrutura. O tecido deverá ser impresso em impressão 

digital segundo a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 
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3. PARQUE NÁUTICO IGUAÇU: Fornecimento de materiais e serviços para a realização 

da ação BRINCANDO COM ÁGUA no VERÃO CURITIBA 2019, promovido pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, a serem entregues e/ou 

executados na área específica dentro do PARQUE NÁUTICO IGUAÇU, devendo os 

mesmos serem entregues pela PATROCINADORA entre os dias 09 a 24 de fevereiro de 

2019, durante UM FINAL DE SEMANA (Sábado e Domingo), no período das 13h às 

19h, conforme solicitado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, 

conforme descrição e quantidades mínimas apresentadas nos subitens descritos abaixo: 

 

 

a. LOCAÇÃO QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO (PLAY BALL) 

Dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m Material Confeccionado: KP 1000 

Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem 

(110/220v). Crianças a partir de 04 anos. Equipe Operacional: 2 monitores. A 

patrocinadora será responsável pelo fornecimento e reposição da água e sabão, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador). 

 

b. FORNECIMENTO DE 1 LONA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

BRINCADEIRA NA LONA COM ÁGUA E SABÃO. Lona vinílica brilhante, com 

impressão digital, e acabamento em bainha e ilhós, no tamanho de 4x8m, segundo 

a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria Municipal do Esporte, 

Lazer e Juventude. 

 

c. LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, com alimentação a gasolina, a fim 

de alimentar as estruturas dos brinquedos infláveis (Futebol de Sabão e Water-

ball) durante todo o período de execução das atividades (13h às 19h), com a 

entrega e retirada no início e término das atividades de cada dia. 

 

d. LOCAÇÃO DE 01 TENDA PIRAMIDAL – tamanho 5x5m, com a montagem e 

desmontagem a cada final de semana, ou no início e término das atividades de 

cada dia. 
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e. FORNECIMENTO DE 1 LONA BACKDROOP, no tamanho 5x3m, com impressão 

digital em lona vinílica e acabamento em bainha e ilhós, para instalação na 

estrutura da tenda piramidal, conforme arte final a ser disponibilizada pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

f. FORNECIMENTO DE 8 ECOFLAGS, em tecido, com estrutura em cano PVC e 

base para sustentação da estrutura. O tecido deverá ser impresso em impressão 

digital segundo a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

 

 

4. PARQUE LAGO AZUL: Fornecimento de materiais e serviços para a realização da ação 

BRINCANDO COM ÁGUA no VERÃO CURITIBA 2019, promovido pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, a serem entregues e/ou executados na área 

específica dentro do PARQUE LAGO AZUL, devendo os mesmos serem entregues pela 

PATROCINADORA entre os dias 09 a 24 de fevereiro de 2019, durante UM FINAL DE 

SEMANA (Sábado e Domingo), no período das 13h às 19h, conforme solicitado pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, conforme descrição e quantidades 

mínimas apresentadas nos subitens descritos abaixo: 

 

a. LOCAÇÃO QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO (PLAY BALL) 

Dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m Material Confeccionado: KP 1000 

Acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem 

(110/220v). Crianças a partir de 04 anos. Equipe Operacional: 2 monitores. A 

patrocinadora será responsável pelo fornecimento e reposição da água e sabão, 

bem como manter em pleno funcionamento a atividade, com o devido 

fornecimento de energia (gerador). 

 

b. FORNECIMENTO DE 1 LONA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

BRINCADEIRA NA LONA COM ÁGUA E SABÃO. Lona vinílica brilhante, com 

impressão digital, e acabamento em bainha e ilhós, no tamanho de 4x8m, segundo 

a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria Municipal do Esporte, 

Lazer e Juventude. 
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c. LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, com alimentação a gasolina, a fim 

de alimentar as estruturas dos brinquedos infláveis (Futebol de Sabão e Water-

ball) durante todo o período de execução das atividades (13h às 19h), com a 

entrega e retirada no início e término das atividades de cada dia. 

 

d. LOCAÇÃO DE 01 TENDA PIRAMIDAL – tamanho 5x5m, com a montagem e 

desmontagem a cada final de semana, ou no início e término das atividades de 

cada dia. 

 

e. FORNECIMENTO DE 1 LONA BACKDROOP, no tamanho 5x3m, com impressão 

digital em lona vinílica e acabamento em bainha e ilhós, para instalação na 

estrutura da tenda piramidal, conforme arte final a ser disponibilizada pela 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

f. FORNECIMENTO DE 8 ECOFLAGS, em tecido, com estrutura em cano PVC e 

base para sustentação da estrutura. O tecido deverá ser impresso em impressão 

digital segundo a arte a ser disponibilizada e/ou aprovada pela Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

 

 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

PATRICIA ROSI BOZZA 
Membro da Comissão 

Mat. 75.260 
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