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Diga não ao Doping 

 

 RESULTADO 

DA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 007/2018 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, 

informa que após o encerramento da cotação prévia de preços 007/2018, referente a contratação 
de empresa para prestação de serviço Resgate Aquático, recebeu as propostas das seguintes 
empresas: 

1. ALINI BUENO DE ANDRADE 07937483997 

2. FABIO ROBERTO OLIVEIRA DE NOVAIS  

3. JOÃO EMERSON DOS SANTOS KONDO 04636434960 

Foi declarada vencedora a empresa ALINI BUENO DE ANDRADE 07937483997, CNPJ Nº 
29.424.293/0001-16, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos 
serviços, conforme descrito abaixo:  

Serviço Descrição do Serviço Período 

RESGATE AQUÁTICO 

Prestação de serviço de resgate aquático, com 08 profissionais com 
experiência em resgate aquático dos atletas na pista de competição durante 
o evento. Também deve ter experiência no resgate de materiais dos atletas. 
A empresa deve possuir certificação de resgate em esportes radicais nível 03 
e primeiros socorros (Rescue 3 ou equivalente), devendo obrigatoriamente 
utilizar os equipamentos adequados, roupas de neoprene, sapatilhas e 
coletes salva-vidas e equipamento específico de resgate de sua propriedade.  
A empresa deverá executar o serviço de resgate e salvamento aquático e 
transporte de eventuais vítimas até a UTI móvel sempre que houver 
necessidade. 
A equipe deverá permanecer na pista durante os 02 dias de evento que 
incluem treinamentos e competições, a equipe estará dividida em grupos 
posicionados às margens da raia, nos locais de maior risco para os atletas.  
A equipe deverá, junto com a coordenação técnica, criar o plano de 
emergência para situações emergenciais do campeonato. 
A empresa vencedora também deverá arcar com os custos de viagem, 
hospedagem e alimentação dos integrantes do time de resgate. 
A prestação de serviço será executada no Parque Iguaçu. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade onde a 
prestação de serviço será executada, que deverá ser a mesma onde a 
competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 07/04/2018 e 08/04/2018 
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