RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 009/2018
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 009/2018, referente a contratação de empresa
para fornecimento de uniformes, recebeu as propostas das seguintes empresas:
1. Luis Dresch;
2. Malharia Oceânica Ltda;
3. R44 Artigos Esportivos Ltda.
Foi declarada vencedora a empresa R44 Artigos Esportivos Ltda, CNPJ Nº 11.782.621/000190, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do item previsto,
conforme descrito abaixo:
Produto

Descrição dos Produtos

Quantidades

Camisetas para todos os atletas e membros das
delegações participantes do evento. Descrição do
material: camiseta de manga curta, gola redonda,
100% Poliamida.
A arte contendo todo o layout , as cores e as logos dos
patrocinadores (BNDES e GE) será enviada após o
resultado da licitação indicando a empresa vencedora.
Camiseta para atletas e A grade com os tamanhos e as respectivas quantidades
membros das equipes serão enviadas posteriormente para a empresa 150 unidades
vencedora.
A entrega deverá ser feita até a data limite do dia
03/04/2018 em Curitiba (Rua Monsenhor Celso, 231 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922
Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699.
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor
da aquisição dos produtos.

Camiseta para
organização

Camisetas para todos os profissionais das áreas
técnicas e de operação do evento.
Descrição do material: camisetas de manga longa, gola
124 unidades
redonda, 100% Poliamida.
A arte contendo todo o layout, as cores e as logos dos
patrocinadores (BNDES e GE) será enviada após o
resultado da cotação indicando a empresa vencedora.
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A grade com os tamanhos e as respectivas quantidades
também serão enviadas posteriormente para a
empresa vencedora.
A entrega deverá ser feita até a data limite do dia
03/04/2018 em Curitiba (Rua Monsenhor Celso, 231 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922
Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699.
O frete de entrega deverá estar contemplado no valor
da aquisição dos produtos.

Curitiba 19 de março de 2018

João Tomasini Schwertner
Presidente
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