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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 023/2016

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 023/2016, referente à contratação de agência
viagens para emissão de passagens nacionais e internacionais, seguros viagens e hospedagem, para
utilização dos integrantes das equipes permanentes de canoagem, recebeu as propostas das seguintes
empresas:

1. Decisão Passagens e Turismo Ltda.

2. Visit Agência de Viagens e Turismo Ltda. – ME

Foi declarada vencedora a empresa Decisão Passagens e Turismo Ltda., CNPJ Nº
81.733.883/0001-40, por oferecer o menor preço praticado no mercado para a contratação de serviços
do item previsto, conforme descrito abaixo:

Evento Serviços a serem executados N° de trechos N° de
integrantes

da
delegação

Campeonato Pan-Americano
de Canoagem Slalom

Passagem aérea ida e volta para
todos os membros da
delegação. (Trecho nacional)

02 23

Campeonato Sul Americano
de Canoagem Velocidade e
Paracanoagem

Hospedagem em hotel no
exterior*

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

Seguros viagem, a empresa
deverá disponibilizar sistema
GDS e fechar grupos para
viagens internacionais em um
período de 2 dias e com
antecedência de 7 dias do
embarque.

02 85
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Campeonato Sul Americano
de Canoagem Slalom

Hospedagem de todos os
membros da delegação. (Rio de
Janeiro*)

Passagem Aérea, (ida e volta) -
Rio de Janeiro - para todos os
integrantes da Delegação.

Seguros viagem, a empresa
deverá disponibilizar sistema
GDS e fechar grupos para
viagens internacionais em um
período de 2 dias e com
antecedência de 7 dias do
embarque.

02 45

Curitiba, 06 de setembro de 2016

João Tomasini Schwertner
Presidente


