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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 nº 18/2019 

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove – quinta-feira, no período da 
manhã, das 10h00 às 12:45h no auditório do CREAF – Rua Augusto de Mari 2150 – Guaira – Curitiba – 
Paraná, estiveram reunidos os membros indicados na forma do artigo 3º e parágrafo 1º do Decreto nº 
1643/2013 com redação alterada pelo Decreto nº 580/2015: Jean Emmanuel Kulcheski  - SMELJ, Marcelo 
de Souza Ferreira – URBS, Denilson Mendes dos Santos – SMMA e também os servidores Adriana de 
Paula Mello Doering – SMELJ, Carlos Eduardo Pijak Junior – SMELJ, Henrique Manoel da Silva – SMELJ 
e Vinicyos Fernando Marchioro Chudzy – SMELJ e os representantes das seguintes empresas: Real Time 
Sports, GL Promo Eventos Esportivos, Itrainning Assessoria e Treinamento, Sportsul Eventos 
Esportivos, Sportion – F2SB Marketing, Elite Eventos Esportivos, Nosso Time Associação Esportiva, 
Associação Procorrer de Incentivo ao Esporte, Nora Marcia dos Santos ME, SESI, Remix Promo 
Criativa, Robert Bosh, Norte Marketing Esportivo, VOLVO  para a seção pública de abertura dos projetos 
referentes ao Chamamento Público 037/2019.  

 A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL iniciou a análise das solicitações 
protocoladas e conforme discutido definiu-se: 

Das 08h30 às 09h30 as empresas puderam protocolar os envelopes com os projetos. 

Antes do início da presente sessão foi destinada a palavra aos senhores Arthur e Marcos 
representando respectivamente as Empresas Global Vita e Sportion, na qual informaram a todos os presentes 
a constituição e idealização de uma associação que representará as empresas promotoras de eventos no 
Município de Curitiba como também pleiteiam uma vaga representativa na CAEEL. 

Após o termino desta informação foi dada a palavra ao senhor Carlos Pijack na qual se prontificou em 
levar a solicitação para a Comissão de Analise de Eventos de Esporte e Lazer dando sequência aos trabalho. 

Às 10h é aberta a seção com as fala do servidor Jean com as seguintes informações e explicações: 

 As empresas 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 
válida para o próximo envelope da empresa; 

 Foi comunicado às empresas presentes que as informações sobre a pontuação foi publicada 
em diário oficial na qual levou em consideração as exigências do chamamento público 
045/2018.  

Inicia-se a abertura dos envelopes: 

 

Foi apresentada uma planilha elaborada para o controle das datas ofertadas para os pleiteantes, conforme 
tabela 1.1. 
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tabela 1.1 
 

 
Legenda : 
 
Verde – Empresas Habilitadas. 
Vermelho – Empresas Inabilitadas. 
Branco – Empresas Desistentes.  
Azul – Empresa Habilitada e Vencedora de acordo com os critérios de Pontuação conforme edital de 
chamamento 037/2019.  
 



 
 

  Rua Solimões, 160 
Alto São Francisco – CEP 80.510-325 

Curitiba/PR 
Tel. 41-3350-3732 

www.curitiba.pr.gov.br 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
Critérios analisados para Inabilitação das Empresas: 
 

 Remix Promo Criativa – Inabilitada pela falta da relação de fornecedor que demonstra que os 
documentos estão devidamente atualizado conforme item 5.2. 

 Distrito 4730 Rotary International - Inabilitada pela falta da relação de fornecedor que 
demonstra que os documentos estão devidamente  atualizado conforme item 5.2. 

 I-Training - Inabilitada pela falta de certificado de registro cadastral, relação de fornecedor que 
demonstra que os documentos estão devidamente atualizados conforme item 5.2 e atestado de 
capacidade técnica emitida por órgão competente conforme item 5.9. 

 

 

Encerraram-se os trabalhos.  

 Curitiba, 12 de dezembro de 2019. 

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer - CAEEL 


