
 
 

  

 

ATA DE JULGAEMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 

  

 Estiveram reunidos nas dependências da sede da Confederação Brasileira de 

Canoagem, na Rua Monsenhor Celso, 231, 6° Andar, Centro, Curitiba – PR, no dia 10 de 

junho de 2021 a Comissão de Licitação da Confederação Brasileira de Canoagem – 

CBCa, instituída através da portaria nº 004/2021, formada pelos seguintes membros, 

Jesiele Enazarete da Rocha Cristo, Lucas Fernando Estevão e Tassiane dos Santos de 

Souza membros da comissão de apoio desta entidade, para proceder à análise e 

julgamento relativos às propostas de preços para o Processo Licitatório n° 003/2021, 

realizado na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de auditoria externa independente, incluindo 

avaliação do ambiente de controles internos relacionados às áreas contábil, 

financeira, administrativa, patrimonial e recursos humanos, com ênfase aos 

contratos de subsídio e financiamento firmados, principalmente, com o BNDES, com 

emissão de relatório dos auditores independentes e relatório circunstanciado para a 

Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa (referente ao período de janeiro de 

2016 a abril de 2021) e Academia Brasileira de Canoagem – AbraCan (referente ao 

período de janeiro de 2012 a abril de 2021). 

 

 A Comissão de Licitação analisou os documentos devidamente encaminhados 
pelo licitante vencedor: 
 

• PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI. 

 A comissão apurou, em conformidade com o estabelecido no edital, sendo essa 

habilitada pela comissão. 

 Tendo em vista que os valores apresentados estão em conformidade com a 

estimativa de valores estipulados pela entidade no qual vai de encontro aos preços 

praticados atualmente no mercado. 

 



 
 

 

Conclui a comissão de licitação, ser a proponente vencedora:  

 

• PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI. 

CNPJ: 11.385.969/0001-44 

 

 O resultado do presente certame está divulgado no site da Confederação 

Brasileira de Canoagem – CBCa: www.canoagem.org.br , na aba Compras do menu 

principal. 

 Nada mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata que segue assinada 

pela Comissão de Licitação. 

Curitiba 10 de junho de 2021 

 

Eduardo Santos Silva 
Pregoeiro 

 
 

Jesiele Enazarete da Rocha Cristo 
Membro 

 

Lucas Fernando Estevão 

Membro 
 
 

Tassiane dos Santos de Souza  
Membro 

 
 

HOMOLOGO O PRESENTE CERTAME. 
Curitiba 10 de junho de 2021 

  

Jonatan Pimentel Maia de Oliveira 
Presidente da CBCa 

http://www.canoagem.org.br/

