AVISO DE CANCELAMENTO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE

O Departamento de Compras da Confederação Brasileira de Canoagem, solicitou o
cancelamento do edital de cotação prévia n° 008/2017 que trata da contratação de
despachante, para atender 1ª Etapa de Canoagem Velocidade a ser realizada em Curitiba/PR.
Ante a alteração do local de execução da Copa Brasil de Canoagem Velocidade para a
cidade de Curitiba, mediante a possibilidade de auxílio do RH contratado pela Confederação
Brasileira de Canoagem, e ante a obrigação de entrega dos pedidos de compra sem a
confirmação da necessidade ou não de uma documentação mais aprofundada que requeresse
a utilização dos serviços de um profissional mais qualificado na área de documentação, emitimos
o pedido de compra para a prestação desse serviço.
Após a confirmação da emissão dos Alvarás da Prefeitura Municipal de Curitiba
autorizando a execução do evento e utilização do Parque Iguaçu, constatamos desta forma que
não seria necessário executar a linha de Legalização, item 48.15 do projeto.
Diante de todo o exposto, a execução do projeto não sofrerá nenhum tipo de prejuízo
qualitativo ou documental e também realizaremos uma economia que será remanejada de
acordo com os procedimentos da Lei de Incentivo ao Esporte.
Assim sendo, enquadra-se o objeto do presente em uma forma de procedimento
extremamente legal, contendo os requisitos básicos exigido s pelas normas que regem
o processo de execução dos projetos do Ministério de Esportes, podendo prosseguir
da maneira em que se encontra, sem prejuízo dos trâmites administrativos a que está
sujeito.
Sendo assim em momento oportuno reabriremos a cotação.
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do tel: (41) 3083-2600.
Curitiba, 13 de fevereiro de 2017.
Fernanda Sabim
Departamento de Compras e Contratos
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