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RESULTADO  

DA  

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 013/2018 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa 

que após o encerramento da cotação prévia de preços 013/2018, referente a contratação de empresa 
para prestação dos serviços de locação de estruturas, recebeu as propostas das seguintes empresas: 

 
1. INTERPRISE BANDA SHOW LTDA ME; 

2. L2 PRODUÇÕES LTDA ME; 

3. NEW VISION PRODUÇÕES LTDA ME. 

Foi declarada vencedora a empresa INTERPRISE BANDA SHOW LTDA ME, CNPJ Nº 
04.493.879/0001-01, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do 
item previsto, conforme descrito abaixo: 

 

Serviço Descrição do Serviço Quantidades 

Estrutura – 
Arquibancada Público 

Montagem e desmontagem de arquibancadas em estrutura 
metálica medindo 10m comprimento x 5m largura, com 4 níveis 
para os dias de evento.  
A instalação deve possuir ancoragem no chão capaz de suportar 
possíveis rajadas de vento na região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 

02 unidades 
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Estrutura – Backdrop 
Largadas/Resultados 

Locação, montagem e desmontagem de estruturas em alumínio 
box truss Q30 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), 
para fixação das lonas de largada (01) e chegada (01) do evento, 
medindo 03m x 02m.  
A instalação deve possuir sistema de ancoragem capazes de 
suportar os ventos da região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 
 

02 unidades 

Estrutura – Backdrop 
Premiação 

Montagem e desmontagem de estrutura metálica estrutura de 
alumínio box truss Q30 (aço carbono revestido com zinco 
galvanizado), para backdrop de premiação medindo 08m x 04m, 
durante o evento. 
O equipamento deve possuir ancoragem no chão capaz de 
suportar possíveis rajadas de vento na região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 
 

01 unidade 

Estrutura – Grades 

Instalação de 30 grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para 
demarcar a área dos atletas, área técnica e área de público, 
durante treinamentos e evento. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018. 

30 unidades 
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Estrutura – Pódio 

Locação, montagem e desmontagem de 1 estrutura para 
montagem do pódio em alumínio box truss Q30 (aço carbono 
revestido com zinco galvanizado), com tablado medindo 09m x 
05m, com altura de 40cm, revestido com carpete preto ou cinza 
e saia de TNT preto ao redor para colocação do podio de 
premiação. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018. 

01 unidade 

Estrutura – Pórtico 
Atletas 

Locação, montagem e desmontagem de 01 estrutura de 
alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco 
galvanizado), para fixação da lona para área técnica na entrada 
dos atletas, medindo 03m x 01m, com altura de 03m, fixada no 
chão capaz de suportar as rajadas de vento da região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 

01 unidade 

Estrutura – Pórtico de 
Entrada 

Locação, montagem e desmontagem de 01 estrutura de 
alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco 
galvanizado), para fixação da lona para área técnica na entrada 
dos atletas, medindo 06m x 02m, com altura de 03m, fixada no 
chão capaz de suportar as rajadas de vento da região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 

01 unidade 
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Estrutura – Tapete 
Adaptado 

Locação, transporte até o local da competição, montagem, 
manutenção durante todo o evento e desmontagem de 200m de 
piso com superfície antiderrapante, moldado em plástico 
polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes 
intertravados para serem colocados nas áreas irregulares 
facilitando a acessibilidade no evento.  
Os módulos do piso deverão estar em perfeito estado sem 
rachaduras, peças e encaixes quebrados e etc. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 

200 metros 

Estrutura – Tenda 
5mx5m – Com Ar 

Condicionado 

Locação, montagem e desmontagem de tendas 5x5m, com ar 
condicionado, fechamento lateral em octnorme e de teto com 
material com isolamento térmico, com porta de 80cm, com 
rampa nos padrões de acessibilidade, iluminação, 2 tomadas em 
cada parede.  
A instalação deve possuir ancoragem no chão capaz de suportar 
possíveis rajadas de vento na região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018. 

05 unidades 
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Estrutura – Tenda 
5mx5m – Sem Ar 

Condicionado 

Locação, montagem e desmontagem de tendas 5x5m, 
fechamento lateral individual em lona com possibilidade de 
abertura/fechamento, com iluminação e piso elevado e 
estrutura elétrica. 
A instalação deve possuir ancoragem no chão capaz de suportar 
possíveis rajadas de vento na região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários, tendo em 
vista que após análise dos preços poderá haver negociação de 
novos quantitativos. 
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 

12 unidades 

Estrutura – Tendas 
3mx3m – Sem Ar 

Condicionado 

Locação, montagem e desmontagem de tendas 3x3m, 
fechamento lateral individual em lona com possibilidade de 
abertura/fechamento. 
A instalação deve possuir ancoragem no chão capaz de suportar 
possíveis rajadas de vento na região. 
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor da 
aquisição dos produtos.  
A nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o nome da cidade 
onde a prestação de serviço será executada, que deverá ser a 
mesma onde a competição estará sendo realizada. 
Data da prestação do serviço: 06/04/2018 a 08/04/2018 
 

01 unidade 

 
 

Curitiba 04 de abril de 2018 
 

 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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