COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº 008/EPCS/2015 – AÇÃO 4.2/AF
PROCESSO LIE Nº 58701.002013/2014-18

AVISO DE PRORROGAÇÃO
A Federação Paranaense de Canoagem, pessoa jurídica de direito privado, entidade
estadual de administração desportiva, com sede em Foz do Iguaçu, na Rua Pedro
Basso, 700, Jardim Polo Centro, CEP 85.863-756, inscrita no CNPJ n° 02.342.167/000166, neste ato representado pelo representante legal, nos termos do art. 20 da Portaria
166/08, torna pública para conhecimento dos interessados A PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE ENCERRAMENTO da Cotação Prévia de preços acima mencionada para
a Contratação de empresa prestadora de serviços de massoterapia para
acompanhamento e atendimento aos atletas da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom. O profissional prestador de serviços dessa natureza deverá aplicar técnicas
para prevenção, relaxamento e recuperação dos atletas da modalidade de
canoagem, atendendo e avaliando as condições funcionais de cada atleta, utilizando
protocolos e procedimentos específicos de suas especialidades. A empresa
contratada exercerá suas funções no setor da área de saúde, na prestação de
serviços terceirizados para a Equipe Permanente de Canoagem Slalom, devendo
atuar em consultório próprio, em ambientes fechados ou abertos, no âmbito do
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - Ano III”
conforme as condições, critérios e prazos fixados no presente Termo de Referência.
As empresas que apresentaram suas propostas de orçamento continuarão válidas até
o encerramento do edital.
Com a 2ª PRORROGAÇÃO o novo período para recebimento das propostas se dará

até o dia 30 de Abril de 2015 às 16 horas - no escritório da FEPACAN, na Rua
Pedro Basso, 700 – Jardim Polo Centro, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, telefones (45)
3027-2052, permitido o encaminhamento por e-mail (copia digitalizada).
A presente prorrogação será publicada nos endereços eletrônicos:
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Projeto&nid=2&projeto=0
http://www.fepacan.org.br/projetos

Os interessados em participar da presente Seleção poderão acessar na íntegra o
Termo de Referência no endereço eletrônico acima mencionado. Dúvidas com relação
a esta Cotação poderão ser dirigidas à equipe da Federação Paranaense de Canoagem,
pelo seguinte telefone: (45) 3027-2052, nos dias úteis das 8:30 às 12 horas e 13:30 às
18 horas ou pelo e-mail: renata.camargo@canoagem.org.br
Foz do Iguaçu/PR, 01 de Abril de 2015.
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