
  

 

RESULTADO 
 COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 14/2022 

 
           A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após o 
encerramento da cotação prévia de preços 014/2022 - CONTRATAÇÃO DE MONTAGEM DE RAIA E PISTA DE 
CANOAGEM VELOCIDADE PARA O PERÍODO DE 15 A 28 DE AGOSTO DE 2022 DO EVENTO CAMPEONATO 
BRASILEIRO INTERCLUBES DE CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM, recebeu as propostas das 
seguintes empresas:  

 
1. CASTRO EVENTOS; 
2. ALMEIDA CONSULTORIA LOCACAO & SERVICOS;  
3. PRODUCOES LTDA.  

 
Foi declarada vencedora a empresa, CASTRO EVENTOS CNPJ Nº 29.877.295/0001-60, por 
oferecer o menor preço praticado no mercado para prestação do serviço previsto, conforme 
descrito abaixo:  
 

Item Descrição do Serviço Quantidade 
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 Prestação de serviço de empresa especializada na montagem, operação e 

desmontagem da pista com 09 raias (largura 9m) de competição, nas distâncias de 

1.000m, 500m e 200m. A empresa contratada deverá arcar com toda a mão de obra 

e possuir todos os equipamentos e ferramentas específicas necessárias para 

execução do serviço, incluindo os cabos de nylon utilizados para conexão entre os 

cabos de aço e as boias. Fica também a cargo do prestador do serviço a operação de 

translado dos equipamentos durante as operações de montagem e desmontagem da 

pista bem como a sua regulagem quando solicitado durante o campeonato. A 

vencedora do edital também deverá ficar responsável pela lavagem, limpeza, 

lubrificação (quando necessário) e guarda de todos os equipamentos nos containers 

de armazenamento. O cronograma de trabalho deverá seguir as seguintes 

especificações: Do dia 15/08/2022 ao dia 20/08/2022 - Montagem e manutenção 

Do dia 21/08/2022 ao dia 22/08/2022 - Testes e ajustes finais. Dia 23/08/2022 das 

15:00hrs às 16:00hrs treinamento livre de largadas. Dia 24/08/2022 das 10:00 horas 

às 11:00hrs e das 15:00hrs às 16:00hrs treinamento livre de largadas. Nos dias 

25/08/2022 ao dia 28/08/2022, as raias devem estar perfeitamente alinhadas 

incluindo os numerais nos cubos instalados ao final da pista. No dia 29/08/2022 - 

Desmontagem, lavagem, limpeza e armazenamento de todo o 1 equipamento nos 

containers. *Este cronograma pode sofrer pequenas alterações em função do 

calendário de competições a ser divulgado mais próximo do evento. Também fica a 

cargo da empresa contratada arcar com as despesas de hospedagem, alimentação e 

transporte dos seus funcionários durante o período de contratação. O prestador do 

serviço deverá ter como mínimo 04 pessoas envolvidas em todos o processo de 

montagem, operação, limpeza, lubrificação, desmontagem e armazenamento de 

todo o equipamento. 
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                                                                                                              Curitiba 12 de agosto de 2022 
 

Rafael Girotto 
Presidente 


