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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAR
TERMO DE COOPERAÇÃO
ANEXO I
DESCRITIVO DE ITENS DO PROJETO
ITENS OBRIGATÓRIOS – PLANO DE TRABALHO
Item 01 – Estrutura para o desenvolvimento do Centro de Escalada Esportiva, na
modalidade velocidade. Instalação de muro de escalada de compensado naval
texturizado, com medidas mínimas de 15m de altura x 6m de largura, projetada para
competições de velocidade. A estrutura deverá contemplar as agarras e equipamentos
de segurança necessários para o desenvolvimento da modalidade, durante a vigência
do contrato, e ser fornecido as ARTs das estruturas e montagens.
Item 02 – Estrutura para o desenvolvimento do Centro de Escalada Esportiva, na
modalidade Boulder. Instalação de parede de escalada em estrutura metálica, com
medidas mínimas de 3,5 de largura x 4m de altura e revestida em chapas de
compensado naval. A estrutura deverá contemplar as agarras e equipamentos de
segurança necessários para o desenvolvimento da modalidade, durante a vigência do
contrato, e ser fornecido as ARTs das estruturas e montagens.
Item 03 – Capacitação para os servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ofertar
curso de formação na modalidade escalada para servidores da PMC, durante o
processo de vigência do Termo de Cooperação.
Item 04 – Professores para o desenvolvimento de no mínimo duas turmas de escalada
por ano para alunos matriculados no Programa de Iniciação Esportiva Esporte +
Escola = 10, durante o período de vigência do Termo de Cooperação.
Item 05 – Manutenção periódica das estruturas e equipamentos de segurança
necessários, específicos da modalidade para manter em pleno funcionamento, durante
todo o período de vigência do Termo de Cooperação.
ITENS OPCIONAIS – PLANO DE TRABALHO
ITEM 01 – TURMAS EXTRAS
Fornecimento de professores para o desenvolvimento de turma de escalada para
alunos matriculados no Programa de Iniciação Esportiva Esporte + Escola = 10,
durante o período de vigência do Termo de Cooperação. Para cada turma extra
apresentada a mais, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL terá sua pontuação
final acrescentada conforme detalhado neste edital.
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ITEM 02 – FESTIVAIS E TORNEIOS NA MODALIDADE
Realização de festivais e torneios na modalidade da escalada esportiva. Para cada
evento proposto, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL terá sua pontuação final
acrescentada conforme detalhado neste edital.
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