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RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-131230/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO SMELJ Nº 037/2019.

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte – quarta-feira, no
período da manhã, das 08h30 às 10:30h na Sala de Treinamento da Secretaria Municipal de
Administração e Gestão Pública – Rua Solimões, 160 – São Francisco – 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: Marcelo de Souza Ferreira –
URBS, e também os servidores, Carlos Eduardo Pijak Junior – SMELJ, Henrique Manoel
da Silva – SMELJ, Lucio Biscaia - SMELJ e Vinicyos Fernando Marchioro Chudzy –
SMELJ, e os representantes das seguintes empresas: SPORTS 360, Itrainning Assessoria e
Treinamento para recebimento e julgamento de propostas para definição das empresas que
realizarão eventos de corrida de rua e/ou ciclismo para vagas remanescentes conforme
Comunicado 07, referente ao Chamamento Público 037/2019.
Da analise:

A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL analisou a solicitação
protocolada apta à participação e pedidos de desistências para definição das vagas
remanescentes do calendário de eventos para o segundo semestre de 2020, com o seguinte
resultado da vencedora:
19 de julho – não houve proponente.
31 de outubro – Sports 360 (parque).
06 de dezembro – não houve proponente.
Das desistências:
Com o entendimento que se tornam habilitadas e vencedoras as empresas que se
enquadraram na segunda colocação automaticamente perante a desistência nas datas em que
houve proposta.
- Não houve segunda colocada para a data pleiteada.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2020.
Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer - CAEEL

