RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 018/2018
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 018/2018, referente a serviços de internet,
recebeu a proposta da seguinte empresa:
1. MEGALINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA;
Foi declarada vencedora a empresa MEGALINK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA,
CNPJ Nº 09.084.080/0001-85, por ser a única a oferecer os preços praticados no mercado para prestação dos
serviços do item previsto, conforme descrito abaixo:
Serviço

Serviço de Internet

Descrição do Serviço
Período
Prestação de serviço de internet Wi-Fi de alta velocidade 10 mb
Bidirecional, com 10 megas de download e 10 megas de upload com
dois pontos independentes.
Um sistema dedicado exclusivamente ao Streaming e o outro
dedicado ao restante do evento da seguinte forma: 01 ponto na
torre dedicado para a cronometragem, 01 ponto dedicado para a
gestão da competição na tenda da organização, 01 ponto destinado
para a tenda da Paracanoagem, 01 ponto na tenda da Imprensa e
01 ponto na tenda de credenciamento com wi-fi para organização. 05/04/2018
Outras informações: A internet Wi-Fi deve possuir velocidade de 10
a
MB, com IPs fixos para ser disponibilizado em 05 pontos do evento, 08/04/2018
com 03 roteadores para dispersão de sinal e 100 metros de cabos
para
01
ponto
fixo.
A rede precisa estar instalada e em pleno funcionamento até as
12:00
do
dia
05/04/2018
para
testes.
A prestação de serviço será executada no Parque Náutico do Iguaçu.
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.
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