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COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER – CAEEL
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL foi constituída para avaliação e aprovação de pedido de apoio
institucional através do Decreto n. 1643/2013.

ATA AVALIAÇÃO MARATONA DE CURITIBA 2018
Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), quarta-feira,
no período da tarde, das 14h às 17h na sala de reuniões do Departamento de Esportes da Secretaria
Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ, estiveram reunidos os membros indicados na
forma do artigo 3º e parágrafo 1º do Decreto n º1643/2013 com redação alterada pelo Decreto nº
580/2015: Daniel Waleski - SMELJ, André Soares – SMELJ, Sandro Oliveira – URBS, Adão José
Lara Vieira – URBS, Marcelo Ferreira – URBS, Michelângelo Soares e Silva – SETRAN, Alvacir
Gonçalves Mendes – SETRAN, Walquiria Pizzato Lima – SMMA, Neimar Oliveira da Silva – FAP,
Celso Augusto Silveira - SMELJ e Vitor Broca – SMELJ para avaliação da Maratona de Curitiba
realizada no dia 18 de novembro de 2018 pela empresa ELITE EVENTOS sob o CNPJ nº
18.227.358/0001-17, com a participação de 1.702 atletas na prova dos 5 km, 2.036 atletas na prova
dos 10 km, 1.674 atletas na prova de revezamento e 3.263 atletas na maratona 42km.
A sessão foi aberta solicitando parecer e avaliação da Secretaria Municipal de Trânsito
com o seguinte parecer conforme folha 770 e 771 do processo administrativo nº 01-009220/2018
referente ao Chamamento Público nº 002/2018.
A SETRAN mapeou previamente todos os postos para verificar os cruzamentos
semaforizados ou de maior complexidade e repassada à empresa organizadora para ser utilizada na
alocação de monitores auxiliares de trânsito. A empresa Elite ficou responsável pela alocação de
monitores de trânsito nos postos determinados, conforme escala, para realizar bloqueio da via no
momento da passagem dos atletas e transposição do fluxo de veículos quando possível. Para
SETRAN no contexto geral o percurso da maratona em relação a sinalização de trânsito estava de
acordo com o evento deste porte, com falhas em alguns pontos, mas sem abordar perigo aos
participantes. Em relação aos monitores sugere um maior preparo dos mesmos para atuação no
percurso.
A avaliação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi positiva em todos os aspectos,
desde as liberações, utilização das praça e logradouros públicos e a coleta do lixo na arena e
percurso.
Na avaliação da URBS conforme folhas 772 a 778 do processo administrativo nº 01009220/2018 referente ao Chamamento Público nº 002/2018, constatou um grande atraso nas linhas
do transporte público, o que acarretou em alta demanda dos funcionários para adequação itinerária
do transporte. Os agentes da URBS estavam em todos os postos conforme determinado na reunião
de planejamento do evento. A URBS sugere que além das faixas de indicação de passagem da
maratona, seja realizado uma maior campanha para os motoristas abrangendo informação à
comunidade. Sugere ainda que seja divulgado com maior abrangência os bloqueios e itinerários para
ônibus e veículos particulares e que não ocorram dois eventos de grande porte no mesmo dia e local,
no caso a Maratona de Curitiba e a Parada da Diversidade.
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O relatório da Federação de Atletismo do Paraná – FAP homologa o evento e resultados
realizados identificando a prova com o selo bronze conforme folhas 779 a 786 do processo
administrativo nº 01-009220/2018 referente ao Chamamento Público nº 002/2018.
O relatório da Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude – SMELJ compreendeu os
seguintes itens:
ANUÊNCIAS – Todas as anuências foram entregues conforme legislação para CAGE (Comissão de
Avaliação de Grandes Eventos) com tempo hábil, conforme folha 787 do processo administrativo nº
01-009220/2018, o comprovante do pagamento final do INSS será entregue até dia 07/12/2018
conforme acordado em reunião.
ESTRUTURAS – Conforme projeto apresentado pela empresa Elite Eventos e inclusos no edital de
Chamamento Público nº 002/2018 a estrutura da maratona conteve 03 tapetes de cronometragem,
03 cronômetros, 100 banheiros químicos convencionais e 04 PNE na arena central e mais 20
unidades ao longo do percurso, 08 tendas 5x5 metros, 10 tendas 3x3 metros, 02 tendas para
premiação, 150 cadeiras, área VIP, 100 colchonetes na barraca da fisioterapia, 20 cadeiras de
massagens, 140 mesas, 100 lixeiras, palco com cobertura para premiação, portal back drop para
largada e chegada, portal back drop para fotos e resultados, 30 placas informativas, placas de
percurso, extintores, 1000 metros de grades de proteção, sistema de sonorização, espaço kids,
arquibancada com 50 metros, 5000 cones de percurso, 300 cavaletes, 20 barreiras, 100 rolos de fita
zebrada, carro madrinha, transporte de atletas gratuito.
HIDRATAÇÃO – 15 postos de água na maratona e revezamento, não houve posto de água na prova
dos 5 km, posto de água nos km 03, 06 e 08 da prova dos 10 km, isotônico na chegada, 02 postos de
isotônicos no percurso da maratona, gelo nos postos de hidratação, gel de carboidrato em dois
postos da maratona, frutas em dois postos da maratona, salgado em dois postos da maratona, bala
de goma em dois postos da maratona.
KIT ATLETA – Foram entregues 03 modelos de kits, 05 e 10 km, revezamento e maratona,
infelizmente faltou uma pequena quantidade de kits para corrida de revezamento, mas que está
sendo solucionado pela empresa Elite Eventos. O kit premium conteve: camiseta, boné, caneca,
chip, número de peito, medalhas e lanche. O kit participação conteve: camiseta, chip, número de
peito, medalha e lanche.
VALOR DAS INSCRIÇÕES - Maratona até agosto kit premium R$ 100,00, Maratona até agosto kit
participação R$ 80,00, 05 e 10K até agosto kit premium R$ 90,00, 05 e 10K até agosto kit
participação R$ 70,00, Maratona de agosto à novembro kit premium R$ 110,00, Maratona de agosto
à novembro kit participação R$ 90,00, 05 e 10K de agosto à novembro kit premium R$ 100,00 e 05 e
10K de agosto à novembro kit participação R$ 80,00, conforme edital de Chamamento Público nº
002/2018.
LOCAL PARA ENTREGA DE KITS – O local foi adequado e seguiu os padrões conforme edital de
Chamamento Público nº 002/2018.
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DIVULGAÇÃO DA MARATONA – Houve divulgação da maratona de Curitiba em nove eventos
conforme projeto apresentado pela empresa Elite Eventos e conforme edital de Chamamento Público
nº 002/2018.
PLANO DE COMUNICAÇÃO – Foram realizados todos os itens do plano de comunicação conforme
folhas 814 a 881 do processo administrativo nº 01-009220/2018 referente ao Chamamento Público nº
002/2018.
PERMIT DA FAP – O permit emitido pela Federação de Atletismo do Paraná foi o bronze, conforme
edital de Chamamento Público nº 002/2018.
PREMIAÇÃO – Foi realizado a premiação conforme edital de Chamamento Público nº 002/2018.
GERAL – O número de staffs foi entregue conforme plano indicado pela SETRAN. As normas de
segurança foram compostas conforme edital.
ITENS OPCIONAIS – Foi instalado a arquibancada para 600 pessoas com as liberações conforme
legislação. Foi oferecido o jantar de massas gratuito aos atletas conforme edital. Foi disponibilizado
200 vagas em alojamento de forma gratuita conforme projeto apresentado. As 1000 medalhas, 100
troféus e 200 cones doados para SMELJ para ações sociais não foram entregues na data de 23 de
novembro de 2018 conforme edital, contudo, a empresa Elite Eventos, compromete-se entregar até a
data limite de 07 de dezembro de 2018.
Foram registrados também dezessete reclamações no sistema 156 conforme folhas 907 a
923 do processo administrativo nº 01-009220/2018 referente ao Chamamento Público nº 002/2018,
todos referente a demora na passagem de veículos ao longo do percurso.
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL considerou o evento
realizado como satisfatório, tendo em vista os relatórios da SETRAN, SMMA, URBS, FAP e SMELJ,
porém alguns itens não foram atendidos, tais como: hidratação no percurso dos 5 km, pouca
quantidade de água em dois pontos ao longo do percurso da maratona, o que ocasionou a falta para
alguns atletas, falta de itens na entrega de kits para alguns corredores, a não execução do controle
de dopagem nos atletas primeiros colocados (descumprindo a norma 7 da Confederação Brasileira
de Atletismo, porém a Federação Paranaense sugere a homologação dos resultados) e a não
entrega dos itens opcionais no prazo determinado pelo edital de Chamamento Público nº 002/2018.
A CAEEL informa que, este documento será encaminhado à Procuradoria Geral do Município
para análise e parecer dos fatos ocorridos, conforme edital de Chamamento público nº 002/2018 do
processo administrativo nº 01-009220/2018.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada.
Curitiba, 28 de novembro de 2018
Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer
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