RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 012/2018
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 012/2018, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de locação de embarcações, recebeu as propostas das seguintes
empresas:
1. Credence Logística e Serviços Especializados Ltda;
2. Eduardo Ribeiro Mendes 94164223987;
3. Panaguia Transportes Marítimos Ltda.
Foi declarada vencedora a empresa Eduardo Ribeiro Mendes 94164223987, CNPJ Nº
22.282.631/0001-83, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do
item previsto, conforme descrito abaixo:
Serviço

Barcos a motor

Descrição do Serviço
Locação de 06 barcos a motor com potência mínima de 15
HPs e máxima de 75 HPs, com combustível para 08 horas
diárias de funcionamento incluídos, com pilotos
experientes e regulamentados, destinados a operar as
embarcações para a arbitragem e para o resgate com
salva-vidas ao longo de todo o período de treinamentos
oficiais e durante o evento.
Os barcos devem possuir todos os acessórios para atender
às exigências da Capitania dos Portos estabelecidas pela
NORMAM.
Todos os botes devem ser do modelo inflável com cascos
semirrígidos, confeccionados com tecido de poliéster 1100
Dtex de alta tenacidade ou similar, emborrachado com um
composto à base de PVC.
O casco pode ser rígido construído em fibra de vidro
reforçada com acabamento em gel isofitálico com NPG e
anti UV.
Os botes podem ter console central para pilotagem ou
comando no próprio motor de popa.
Os barcos devem ter como mínimo 04 metros e como
máximo 06 metros de comprimento.
Os pilotos devem obrigatoriamente apresentar o original e
uma cópia da carteira de piloto como mínimo Arraes
Amador, dentro do prazo de validade.
Os barcos devem estar abastecidos e prontos para operar
todos os dias contratados no máximo em até 01 hora
antes do início do evento.
Em caso de atrasos ou problemas durante as competições
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Período

06/04/2018
a
08/04/2018

em que a organização necessite cancelar o intervalo
destinado para o horário de almoço, as embarcações terão
que fazer um rodízio para que o evento não fique
desassistido tendo como mínimo 05 embarcações
operantes até que todos tenham conseguido efetuar a sua
alimentação.
Hospedagem e alimentação dos profissionais envolvidos
na operação devem estar inclusos no valor final do
orçamento e ser de responsabilidade da empresa
prestadora de serviços.
Os fornecedores deverão apresentar custos unitários,
tendo em vista que após análise dos preços poderá haver
negociação de novos quantitativos.
A prestação de serviço será executada no Parque Náutico
do Iguaçu.
Curitiba 05 de abril de 2018

João Tomasini Schwertner
Presidente
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