
 

 

 

COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER 
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Laz er 

institucional através do Decreto n. 1643 /2013.

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de 
das 8h00 às 12h00 no Centro de Refer
servidores: Daniel Waleski - SMELJ, Jean Emmanuel Kulcheski  
Doering – SMELJ, Carlos Eduardo Pijak Junior 
Martins – URBS , Marcelo de Souza Ferreira 
representantes das seguintes empresas: 
Assessoria e Treinamento, Sportsul Eventos Esportiv os, Sportion 
Esportivos, Nosso Time Associação Esportiva, Associação Procorr er de Incentivo ao Esporte, Thomé e 
Santos, SESI , Editora Aprende Brasil
abertura dos projetos referentes ao Chamamento Público 016/201

Das 08h30 às 09h30 as empresas puderam protocola

Às 10h é aberta a seção com as falas dos servidores Jean e Daniel com as seguintes informações e 
explicações: 

• A seção será filmada;
• As empresas podem desistir do projeto até a
• As empresas podem retirar os envelopes antes de serem abertos;
• Em caso de desistência da empresa vencedora da data, a pontuação abatida nesta, ficará 

válida para o próximo envelope da empre
• A empresa vencedora poderá nomear a prova, sem aprovação 

Inicia-se a abertura dos envelopes: 

05 de Janeiro  – Nenhuma proposta.

12 de Janeiro  

Thomé e Santos – (Secundário) 

ProCorrer –  (Primário) -Solicito cancelamento no mesmo dia através 

15 de Janeiro  – Elite Eventos (Parque)

19 de Janeiro  – Procorrer (Primário)

26 de Janeiro   

GL Promo – (Primário) 

Elite Eventos (Secundário) 

 
Alto São Francisco

COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER 
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Laz er – CAEEL foi constituída para avaliação e aprovação

/2013. 

Ata nº 11/2019 

do mês de agosto de dois mil e dezenove – segunda f
o Centro de Referência em Esporte e Atividade Física (CREAF)

SMELJ, Jean Emmanuel Kulcheski  - SMELJ, Adriana de Paula Mello 
SMELJ, Carlos Eduardo Pijak Junior – SMELJ, André Soares – SMELJ, Graciele Schwonka 

, Marcelo de Souza Ferreira – URBS, Michelangelo Soares e Silva 
representantes das seguintes empresas: Real Time Sports, GL Promo Eventos Esportivos, Itra inning 
Assessoria e Treinamento, Sportsul Eventos Esportiv os, Sportion – F2SB Marketing, Elite Eventos 

Nosso Time Associação Esportiva, Associação Procorr er de Incentivo ao Esporte, Thomé e 
, Editora Aprende Brasil  e representantes da Polícia Militar do Paran

abertura dos projetos referentes ao Chamamento Público 016/2019.  

30 as empresas puderam protocolar os envelopes com os projetos

h é aberta a seção com as falas dos servidores Jean e Daniel com as seguintes informações e 

A seção será filmada; 
podem desistir do projeto até as 23h59 do mesmo dia sem punições;

As empresas podem retirar os envelopes antes de serem abertos; 
Em caso de desistência da empresa vencedora da data, a pontuação abatida nesta, ficará 

lida para o próximo envelope da empresa; 
A empresa vencedora poderá nomear a prova, sem aprovação da CAEEL. 

 

Nenhuma proposta.  

Solicito cancelamento no mesmo dia através do protocolo 04

Elite Eventos (Parque) 

Procorrer (Primário) 

 
Rua Solimões, 160 

Alto São Francisco – CEP 80.510-325 
Curitiba/PR 

Tel. 41-3350-3732 
www.curitiba.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

1 

COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER – CAEEL 
foi constituída para avaliação e aprovação  de pedido de apoio 

segunda feira, no período da manhã, 
sporte e Atividade Física (CREAF), estiveram reunidos os 

SMELJ, Adriana de Paula Mello 
SMELJ, Graciele Schwonka 

RBS, Michelangelo Soares e Silva – SETRAN e os 
Real Time Sports, GL Promo Eventos Esportivos, Itra inning 

F2SB Marketing, Elite Eventos 
Nosso Time Associação Esportiva, Associação Procorr er de Incentivo ao Esporte, Thomé e 

Militar do Paran á para a seção pública de 

os envelopes com os projetos. 

h é aberta a seção com as falas dos servidores Jean e Daniel com as seguintes informações e 

59 do mesmo dia sem punições; 

Em caso de desistência da empresa vencedora da data, a pontuação abatida nesta, ficará 

da CAEEL.  

do protocolo 04-048343/2019. 



 

 

 

02 de Fevereiro  – Procorrer e GL Promo retiram seus envelopes, Real Time falta documentação.

Elite Eventos (Primário) 

09 de Fevereiro  – 1ª Meia Maratona 

13 de Fevereiro  – Nosso Time (Parque)

01 de Março  

Solicitação via protocolo 04-038975/2019 da Casa 

Elite Eventos (Secundário)  

Realizada a leitura dos itens 15.2 e 15.2.1 do chamamento público 016/2019 referente a eventos dos órgãos 
públicos. 

08 de Março  – Real Time retira envelope.

Procorrer (Primário) 

Sesi (2ª Colocado Primário) 

11 de Março – Elite Eventos (Parque)

22 de Março  – Real Time e Procorrer retiram os envelopes

SESI (Primário) 

Nosso Time (2ª Colocado Primário) 

A empresa Sportion solicita anexar documentos ao projeto à
edital que as propostas devem ser entregues em envelope lacrado até as 09h30. 

29 de Março  - Real Time e Procorrer retiram os envelopes e Sportion falta documentação.

Thomé e Santos (Primário) 

Nosso Time (Secundário) 

A mesa é questionada em relação à desistência da data pela empresa e
segunda colocada assuma. 

É informado a todos que questionamentos ao chamamento público devem ser oficializados e protocolados para 
análise jurídica. 

A empresa Procorrer solicita recolocar o envelope retirado, poré

05 de Abril  – Sportion retira o envelope
corrida beneficente com doação de 

 
Alto São Francisco

Procorrer e GL Promo retiram seus envelopes, Real Time falta documentação.

1ª Meia Maratona – Procorrer 

Nosso Time (Parque) 

038975/2019 da Casa Militar da 3ª Corrida da Casa Militar do Estado do Paraná.

Realizada a leitura dos itens 15.2 e 15.2.1 do chamamento público 016/2019 referente a eventos dos órgãos 

Real Time retira envelope. 

Elite Eventos (Parque) 

Real Time e Procorrer retiram os envelopes 

 

a anexar documentos ao projeto às 10h42, porém não foi permitido, pois consta no 
edital que as propostas devem ser entregues em envelope lacrado até as 09h30.  

Real Time e Procorrer retiram os envelopes e Sportion falta documentação.

questionada em relação à desistência da data pela empresa e, pelo chamamento, a regra 

informado a todos que questionamentos ao chamamento público devem ser oficializados e protocolados para 

olocar o envelope retirado, porém não foi permitido. 

Sportion retira o envelope e avisa a todos os presentes que pretende entrar com um pedido de 
 100% da arrecadação para esta data.  
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Procorrer e GL Promo retiram seus envelopes, Real Time falta documentação. 

Militar da 3ª Corrida da Casa Militar do Estado do Paraná. 

Realizada a leitura dos itens 15.2 e 15.2.1 do chamamento público 016/2019 referente a eventos dos órgãos 

s 10h42, porém não foi permitido, pois consta no 

Real Time e Procorrer retiram os envelopes e Sportion falta documentação. 

pelo chamamento, a regra é que a 

informado a todos que questionamentos ao chamamento público devem ser oficializados e protocolados para 

m não foi permitido.  

pretende entrar com um pedido de 



 

 

 

Elite Eventos (Primário) 

12 de Abril – Nosso Time Retira envelope e Sportsul terá sua documentação analisada. 

16 de Abril  – Nosso Time (Parque) 

19 de Abril  

Nosso Time (Primário) 

Procorrer (2ª Colocada Primário) 

26 de Abril  

Thomé e Santos (Primário) 

Editora Aprende Brasil (2ª Colocado Primário)

Elite Eventos (Secundário) 

01 de Maio  – Itrainning (Primário) 

03 de Maio  – Itrainning retira envelope, sem proposta

06 de Maio  – Elite Eventos (Parque)

10 de Maio  – Nosso Time retira envelope, Sportion 

Procorrer (Primário) 

Elite Eventos (Secundário) 

24 de Maio  – Real Time falta documentos

Nosso Time (Primário) 

SESI (2ª Colocado Primário) 

Editora Aprende Brasil (3ª Colocada Primário)

Thomé e Santos (Secundário) 

04 de Junho  – Nosso Time (Parque)

07 de Junho  – Real Time retira envelope

Elite Eventos (Primário) 

Procorrer (2ª Colocado Primário) 

 
Alto São Francisco

Nosso Time Retira envelope e Sportsul terá sua documentação analisada. 

 

Editora Aprende Brasil (2ª Colocado Primário) 

Itrainning retira envelope, sem proposta 

Elite Eventos (Parque) 

Time retira envelope, Sportion e Real Time falta de documentos

documentos 

Editora Aprende Brasil (3ª Colocada Primário) 

Nosso Time (Parque) 

Real Time retira envelope 
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Nosso Time Retira envelope e Sportsul terá sua documentação analisada.  

e Real Time falta de documentos 



 

 

 

14 de Junho  – Meia Maratona 

Procorrer (1ª) 

Thomé e Santos (2ª) 

21 de Junho  – Elite Eventos (Secundário)

28 de Junho  – Real Time e Sportion retiram os envelopes

Procorrer (Primário) 

Thomé e Santos (Secundário) - Corrida beneficente, com doação de 100%

Elite Eventos (Parque) 

Foi lido ofício protocolado pela Policia Militar da Paraná, que solicita a 3ª Corrida 

Propostas Maratona de Curitiba de 2020

1ª Colocada  – Itrainnig – Desclassificada por falta de comprovação té

2ª Colocada  – Procorrer 

3ª Colocada  – Elite Eventos 

4ª Colocada  – Thomé e Santos 

A empresa Itrainnig não apresentou atestado da Federação de A
realização deste tipo de evento, sendo desclassificada. Desta forma, assume a empresa 2ª colocada 
(Procorrer) com o direito de realizar o evento.

Encerraram-se os trabalhos as 11h50

Curitiba, 26 de agosto de 2019. 

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer  

 
Alto São Francisco

Elite Eventos (Secundário) 

Real Time e Sportion retiram os envelopes 

Corrida beneficente, com doação de 100% 

cio protocolado pela Policia Militar da Paraná, que solicita a 3ª Corrida da Cavalaria para esta data.

Propostas Maratona de Curitiba de 2020 

Desclassificada por falta de comprovação técnica para realização do evento

entou atestado da Federação de Atletismo que comprove experiência para a 
realização deste tipo de evento, sendo desclassificada. Desta forma, assume a empresa 2ª colocada 
(Procorrer) com o direito de realizar o evento. 

se os trabalhos as 11h50       

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer  - CAEEL 
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da Cavalaria para esta data. 

cnica para realização do evento 

tletismo que comprove experiência para a 
realização deste tipo de evento, sendo desclassificada. Desta forma, assume a empresa 2ª colocada 


