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RESULTADO 

DA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018 

 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa 

que após o encerramento da cotação prévia de preços 001/2018, referente a aquisição de uniformes, 
recebeu as propostas das seguintes empresas: 

 
1. Sandstone Equipamentos Esportivos EIRELI. 

 
2. R44 Artigos Esportivos Ltda ME. 

 
3. Luis Dresch. 
  
Foram declaradas vencedoras as empresas Sandstone Equipamentos Esportivos EIRELI, 

CNPJ sob n° 01.463.167/0001-51, e a empresa Luis Dresch, CNPJ sob n° 87.797.429/0001-30 por 
oferecerem os menores preços praticados no mercado para aquisição dos itens previsto, conforme 
descritos abaixo: 

 

Sandstone Equipamentos Esportivos EIRELI 

Produto Descrição do Produto Quantidade 

Bermuda de 
compressão 

Bermuda de compressão para utilização em 
treinamentos e competições. 

272 unidades 

Camisa de 
compressão com 

manga curta 

Camisa de compressão com manga curta para 
utilização em treinamentos e competições. 

122 unidades 

Camisa de 
compressão com 

manga longa 

Camisa de compressão com manga longa para 
utilização em treinamentos e competições. 

122 unidades 

Camisa de 
compressão com 

manga regata 

Camisa de compressão com manga regata para 
utilização em treinamentos e competições. 

172 unidades 

Camiseta regata em 
poliéster 

Camiseta regata em poliéster para utilização 
durante viagens, treinamentos e competições. 

202 unidades 
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Luis Dresch 
 

Produto Descrição do Produto Quantidade 

Agasalho Full 
Agasalho full (calça e jaqueta) para utilização 
em viagens, treinamentos e competições. 

87 unidades 

Bermuda 
Bermuda para utilização em viagens, 
treinamentos e competições. 

272 unidades 

Camisa Polo 
Camisa polo para utilização em viagens, 
treinamentos e competições. 

222 unidades 

Camiseta em 
poliéster 

Camiseta em poliéster para utilização durante 
viagens, treinamentos e competições. 

202 unidades 

Camiseta regata em 
poliéster 

Camiseta regata em poliéster para utilização 
durante viagens, treinamentos e competições. 

202 unidades 

Mala de viagem 
Mala de viagem em polipropileno ou poliéster 
para utilização em viagens, treinamentos e 
competições. 

211 unidades 

 
 

Curitiba, 20 de março de 2018 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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