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Diga não ao Doping 

RESULTADO 

DA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 012/2018 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa 

que após o encerramento da cotação prévia de preços 012/2018, referente a prestação de serviços de 
transportes, recebeu a proposta da seguinte empresa: 

 
1. Firma Rio. 

  
Foi declarada vencedora a empresa Firma Rio, por oferecer os menores preços 

praticados no mercado para a prestação dos serviços, conforme descrito abaixo: 

Serviço Descrição dos serviços Período 

Locação de 
veículo 

Locação de um carro com ar condicionado, GPS, quilometragem livre, 
seguro total, com valor de combustível, pedágio e taxas para circular 
na Europa inclusos, não sendo necessário o condutor ou a CBCa 
apresentar cartão de crédito.  
Roteiro:  1ª parte da viagem  
12/06 - Retirada do carro em Cracóvia.  
23/07 - Carro será entregue no aeroporto de Milão – Malpensa.  
2ª parte da viagem:  
21/08 - Retirada do carro em Budapeste. 
02/09 - Após o término da competição (IV Etapa da Copa do Mundo) 
um motorista retira a van com os barcos em Ljbljana e leva até La Seu 
d’Urgell. 
03/09 - O motorista entrega a van com os barcos para o chefe de 
equipe em La Seu d’Urgell. 
10/09 - A van com reboque é entregue em Barcelona. 

12/06/2018 
a 

10/09/2018 

Locação de 
van 

Contratação de uma van para nove passageiros com reboque para 
transporte de barcos.  A van deve ter GPS, ar condicionado, ser nova 
e ter seguro total, sem obrigatoriedade da CBCa ou do condutor 
apresentarem cartão de crédito. O valor deve incluir todos os 
pedágios, combustível e autorizações para circular pela Europa.  
Roteiro: 1ª parte da viagem  
11/06 ou 12/6 – Retirada da van com reboque em Cracóvia.  
23/07 - Van com reboque será entregue no aeroporto de Milão – 
Malpensa.  
2ª parte da viagem:  
21/08 - Retirada da van com reboque em Budapeste. 
02/09 - Após o término da competição (IV Etapa da Copa do Mundo) 
entrega do carro em Ljbljana. 
03/09 - Retirada do carro em Barcelona. 
10/09 - O carro é entregue em Barcelona. 

11/06/2018 
a 

10/09/2018 

Curitiba 24 de maio de 2018 
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