RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 027/2018
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 027/2018, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de cronometragem, recebeu as propostas das seguintes empresas:
1. Daniel Bizerra Dos Santos Reis 12304535712;
Foi declarada vencedora a empresa Daniel Dos Santos Reis 12304535712, CNPJ Nº
12.618.646/0001-16, sendo a única empresa a oferecer os menores preços praticados no mercado para
prestação dos serviços do item previsto, conforme descrito abaixo:
Serviço

Cronometragem
oficial

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de cronometragem oficial nas distâncias de
5.000m, 1.000m, 500m, 200m e 100m com utilização de mão de obra
especializada, com experiência em Canoagem, com software de
gerenciamento completo do evento, programa de provas, listas de
largada e resultados, além de equipamentos de precisão como
PhotoFinish, que fotografa a linha de chegada 2000mil vezes por
segundo, a fim de calcular exatamente os tempos de chegada entre os
competidores, visto que a diferença é de milésimos de segundo.
A empresa deverá sincronizar os sistemas de tomada de tempo
remotos com o mecanismo de acionamento dos partidores de
largada.
A equipe de cronometragem estará em contato direto com o Chefe da
Arbitragem, que fará a homologação dos resultados antes da
publicação oficial.
É importante que a empresa vencedora forneça todo o material
necessário para execução (aproximadamente 20 filtros de energia
com no mínimo 04 entradas para aparelhos eletrônicos) a serem
utilizados pela própria equipe de cronometragem na torre de
chegada.
A prestação de serviço será executada no Parque Náutico do Iguaçu,
das 07:00 da manhã até às 18:00 e a alimentação da equipe de
prestação de serviço será por conta do contratante e deverá ser
realizada no local do evento para não interromper o cronograma de
provas e treinamentos, podendo não haver intervalo definido para o
almoço.

Período

07/04/2018
a
08/04/2018
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