RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 023/2017
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após
o encerramento da cotação prévia de preços 023/2017, referente a contratação de empresa para
contratação de equipe de trabalho, recebeu as propostas das seguintes empresas:
1. Pro Eventos Assessoria e Promoção EIRELI – ME
2. Bradock Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.
3. Alexandre Lachowski Maria Sobrinho – ME
4. FLX Comunicação Ltda.
5. DRA Promoções e Eventos Ltda. - ME
Foi declarada vencedora a empresa DRA Promoções e Eventos Ltda. - ME, CNPJ Nº
11.992.825/0001-56, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do
item previsto, conforme descrito abaixo:
Serviço

Descrição do Serviço
Contratação de pessoal para auxiliar no manuseio
das embarcações durante o procedimento de
Pesagem dos barcos nos treinamentos e nas
Pesagem de barcos competições.
Maior de 18 anos - Ambos os sexos
Período: 10hs

Período

Quantidade

02 dias

02 pessoas

Recepcionistas

Contratação de Recepcionistas especializadas para
atendimento ao público e atletas durante os
treinamentos e o evento.
Maior de 18 anos - Sexo Feminino
Período: 10hs

03 dias

02 pessoas

Segurança

Contratação de profissional de Segurança
especializado com certificação, uniformizado, com
escala de 24h, durante todo período de
montagem,
treinamentos,
evento
e
desmontagem.
Maior de 18 anos - Sexo Masculino
Período: 24hs

05 dias

04 pessoas/turno
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Brigada de
incêndio

Contratação de profissional de Brigada de
incêndio especializado, uniformizado, para
atender ao evento.
Maior de 18 anos - Ambos os sexos
Período: 10hs

02 dias

01 pessoa

Carregadores

Contratação de carregadores para atuarem na
montagem/desmontagem,
transporte
de
materiais e auxílio à equipe operacional durante
toda pré-produção, evento e pós evento.
Maior de 18 anos - Sexo Masculino
Período: 10hs

05 dias

02 pessoas

Eletricista e
informática

Profissional de elétrica especializado, com
ferramentas, materiais e equipamentos de EPI
para serviço de instalação e distribuição de
energia dos geradores para todas as estruturas,
atuando durante pré-produção (montagem),
evento e pós-produção (desmontagem).
Profissional de informática especializado para
suporte a todas as áreas técnicas e operacionais
do evento, inclusive Cronometragem e
Credenciamento, atuando durante pré-produção
(montagem),
evento
e
pós-produção
(desmontagem).
Maior de 18 anos - Sexo Masculino
Período: 10hs

05 dias

02 pessoas

Equipe de
credenciamento

Contratação de recepcionistas especializadas para
atuarem no processo de credenciamento de
atletas, jornalistas e staff.
Maior de 18 anos - Sexo Feminino
Período: 10hs

3 dias

02 pessoas

Contratação de profissionais de limpeza
uniformizados para atuarem na manutenção da
limpeza das áreas do evento como: banheiros,
gramado, tendas e stands. A empresa contratada
deverá fornecer equipamento necessário para
Equipe de limpeza
5 dias
3 pessoas
limpeza e sacos de lixo de 100L diariamente para
as lixeiras e para recolhimento de resíduos.
Maior de 18 anos - Ambos os sexos sendo
especificamente ao menos uma mulher e um
homem para os banheiros.
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