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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 005/2017

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 005/2017, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de locação de veículos, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. Montes Verdes Turismo e Participações Ltda;

2. R3 Brasil Automóveis Ltda - EPP;

3. Premium Locação de Veículos EIRELI EPP.

Foi declarada vencedora a empresa Montes Verdes Turismo e Participações Ltda CNPJ Nº
02.112.603/0001-00, por atender a demanda conforme cotação prévia de preços e condições de
pagamento de acordo com a necessidade apresentada pela entidade, para prestação dos serviços do item
previsto, conforme descrito abaixo:

Serviço Descrição do Serviço Quantidade Período

Aluguel de
carro

Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para
atendimento ao coordenador geral e coordenador
técnico do evento durante todo o período de
treinamentos, de competições e 01 dia após o
evento.
As propostas devem considerar seguro para vidros,
faróis, lanternas e pneus. O carro deverá ser
entregue no aeroporto da cidade de Porto Alegre aos
responsáveis pela organização ou a quem eles
indicarem previamente.
Data da prestação de serviço: 27/10/2017 à
05/11/2017

01 carro
10 Dias
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Aluguel de
carro

Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para
atendimento ao coordenador de comunicação,
produtores do evento, chefe e auxiliares de
arbitragem do evento durante todo o período de
treinamentos e competições e 01 dia após o evento.
As propostas devem considerar seguro para vidros,
faróis, lanternas e pneus. Os carros deverão ser
entregues no aeroporto da cidade de Porto Alegre
aos responsáveis pela organização ou a quem eles
indicarem previamente.
Data da prestação de serviço: 31/10/2017 a
06/11/2017

03 carros 5 Dias

Curitiba 04 de outubro de 2017

João Tomasini Schwertner
Presidente


