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RESULTADO 

DA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 015/2018 
 

 A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que 
após o encerramento da cotação prévia de preços 015/2018, referente a contratação de agência de 
viagens para a prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro 
viagem e hospedagem e serviço de consultoria de viagens, recebeu a proposta das seguintes empresas: 

 
1. Decisão Passagens e Turismo Ltda; 

2. Infinity Agência de Viagens Ltda; 

3. GPK Operadora e Turismo EIRELI ME. 

 Foi declarada vencedora a empresa Infinity Agência de Viagens Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 
13.345.429/0001-62, por oferecer os menores preços praticados no mercado para a prestação dos 
serviços, conforme descrito abaixo: 
 

Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 

 

Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom 

Serviço Descrição do Serviço Quantidade 

Hospedagem 

Hospedagem para a equipe em hotel categoria 3 ou 4 estrelas, 
próximo ao local de competição. Caso a organização do evento 
ofereça pacotes com hospedagem, fica a critério da 
contratante optar por fechar a hospedagem com a vencedora 
ou com a organização. Ofertar sempre a tarifa NET, sendo 
proibido receber comissionamento. 

53 pessoas 

Passagens 
aéreas 

Passagem Aérea, (ida e volta) - Brasil x Pais Sede do Evento x 
Brasil para todos os integrantes da Delegação. 

53 pessoas 

Seguro Viagem 
Contratação de seguro viagem com cobertura para prática 
esportiva profissional. 

53 pessoas 

Serviço Descrição do Serviço Quantidade 

Hospedagem 

Hospedagem para a equipe em hotel categoria 3 ou 4 estrelas, 
próximo ao local de competição. Caso a organização do evento 
ofereça pacotes com hospedagem, fica a critério da contratante 
optar por fechar a hospedagem com a vencedora ou com a 
organização. Ofertar sempre a tarifa NET, sendo proibido 
receber comissionamento. 

30 pessoas 

Passagens 
aéreas 

Passagem Aérea, (ida e volta) - Brasil x Pais Sede do Evento x 
Brasil para todos os integrantes da Delegação. 

30 pessoas 

  Seguro Viagem 
Contratação de seguro viagem com cobertura para prática 
esportiva profissional. 

30 pessoas 

http://www.canoagem.org.br/
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Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom 

 
 

Curitiba 27 de agosto de 2018 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

Serviços Descrição Quantidade 

Hospedagem 

Hospedagem para a equipe em hotel categoria 3 ou 4 estrelas, 
próximo ao local de competição. Caso a organização do evento 
ofereça pacotes com hospedagem, fica a critério da contratante 
optar por fechar a hospedagem com a vencedora ou com a 
organização. Ofertar sempre a tarifa NET, sendo proibido receber 
comissionamento. 

30 pessoas 

Passagens 
Aéreas 

Passagem Aérea, (ida e volta) - Brasil x Pais Sede do Evento x 
Brasil para todos os integrantes da Delegação. 

30 pessoas 

Seguro 
Viagem 

Contratação de seguro viagem com cobertura para prática 
esportiva profissional. 

30 pessoas 

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

