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SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ATA – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2019 – FUMTUR – CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
DE APOIADORES PARA OS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Uma  comissão  foi  formada  para  avaliar  os  inscritos  no  Chamamento  Público  003/2019  –  CHAMADA
PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE APOIADORES PARA OS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ/SC. Esta comissão se reuniu no dia 15 de julho de 2019 às 14h00min, na sala de reuniões da
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, para a avaliação das respectivas propostas de fato.
Assim, as propostas e definições aprovadas para cada evento mencionado:
EVENTO: FESTA DOS AMIGOS; necessidade de 100 banheiros químicos sendo 40 masculinos, 50 femininos e
10 para deficientes físicos e/ou com necessidades especiais. Evento realizado na Avenida Atlântica entre a
Praça Almirante Tamandaré e a Rua 2.500. Não houve inscrições de apoio para este evento.
EVENTO: CORTE DO BOLO;  necessidade da confecção do tradicional  bolo de aniversário que neste ano
totaliza 55 metros de comprimento. Evento realizado na Rua 3.100.  Houve dois  interessados no apoio
deste  evento,  sendo:  1)  UNISOCIESC,  inscrita  no  CNPJ n.º  84.684.182/0001-57,  localizada na  Avenida
Santa Catarina, n.º 151, bairro dos Estados, Balneário Camboriú/SC. O apoio será prestado com pessoal e
cozinhas para a confecção, transporte e distribuição do tradicional bolo de aniversário, mas solicitam os
ingredientes do bolo que totalizam o valor de R$ 14.736,36 reais. 2) FACULDADE AVANTIS, inscrita no
CNPJ n.º 04.204.407/0001-91, localizada na Avenida Marginal Leste, n.º 3.600, bairro Estados, Balneário
Camboriú/SC. O apoio será prestado com pessoal e cozinhas para a confecção, transporte e distribuição
do tradicional bolo de aniversário, mas solicitam os ingredientes do bolo que totalizam um valor de R$
12.000,00  reais.  Assim,  para  o  critério  do  desempate  foi  considerado  o  menor  valor  investido  pela
prefeitura municipal de Balneário Camboriú/SC.
EVENTO:  ANIVERSÁRIO  DA CIDADE;  necessidade  de  shows  nacionais  e  regionais,  inclusive  o  local  do
evento, como demais estruturas além do palco, som, luz e gerador. Houve um interessado no apoio deste
evento, sendo: 1) Rádio Menina em parceria com a Associação Desportiva de Balneário Camboriú, inscrita
no CNPJ n.º 11.328.569/0001-05, localizada na Rua 2.300, n.º 1.050, Centro, Balneário Camboriú/SC. O
apoio será prestado com shows nacionais e regionais do Nego Joe, Tangerine, Pierre Zafinn, Matheus
Cella, Amado Batista, Louca Sedução, Serginho Moah, os Serranos, Tchelo Cunha, Tédio e Edu, Thaeme e
Thiago e Victor Kley. O evento será realizado no terreno em frente a Praça das Bandeiras no dia 20 e 21 de
julho de 2019 e contará com estruturas de palco, camarote, banheiros adicionais, estacionamento, equipe
de segurança, limpeza e apoio.
EVENTO:  FESTA  DO  BOM  SUCESSO;  necessidade  de  shows  nacionais  e  regionais,  bem  como  demais
estruturas além do palco, som, luz, gerador e banheiros químicos. Evento realizado na Praça do Pescador
no Bairro da Barra. Houveram 4 interessados no apoio deste evento, sendo: 1) Wunder Bier Cervejaria,
inscrita  no  CNPJ  n.º  08.822.483/0001-11,  localizada  na  Rua  Fritz  Spernau,  n.º  155,  bairro  Fortaleza,
Blumenau/SC. O apoio será prestado com o fornecimento de estrutura para o bar, 30 jogos de mesas e
cadeiras de madeira e 200 jogos com mesas e cadeiras plásticas. 2) Casa Perini Vinhos, inscrita no CNPJ
n.º 91.319.392/0001-01, localizada Próxima a Igreja de Santos Anjos, s/n, Santos Anjos, Farroupilha/RS. O
apoio será prestado com o fornecimento de estrutura para o bar e  100 jogos  com mesas  e cadeiras
plásticas. 3) Seu Ticket Sistemas, inscrita no CNPJ n.º 17.052.963/0001-31 , localizada na Rua Estrada São
Bento, n.º 1367, bairro Progresso, Rio do Sul/SC. O apoio será prestado com o fornecimento de sistemas
de informação a todos os participantes do evento, a fim de levantar os quantitativos. 4) Rádio Menina,
inscrita no CNPJ n.º, 79.947.131/0001-30, localizada na Avenida do Estado, n.º 1555, bairro Pioneiros,
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Balneário Camboriú/SC. O apoio será prestado com o fornecimento de mídias na rádio de divulgação do
evento.
Assim,  a  comissão  dos  eventos  adotou  os  procedimentos  com  base  nos  itens  dispostos  no  Edital  de
Chamamento Público 003/2019 e assim conclui suas finalidades. Nada mais havendo a tratar, assinam a Ata
e a torna pública.

Balneário Camboriú – SC, 15 de julho de 2019
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