RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 002/2017
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 002/2017, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de montagem de pista, recebeu as propostas das seguintes empresas:
1. Eco Aventuras Turismo Ltda – ME;
2. João Emerson dos Santos Kondo;
3. Selbach Turismo e Promoções Ltda – ME.
Foi declarada vencedora a empresa Selbach Turismo e Promoções Ltda. - ME, CNPJ Nº
02.186.748/0001-56, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do
item previsto, conforme descrito abaixo:
Serviço

Descrição do Serviço
Montagem de pista de competição Campeonato Brasileiro de Canoagem
Slalom, que será realizado no Parque das Laranjeiras na cidade de Três
Coroas/RS.

Montagem de pista

A empresa deverá entregar 25 jogos de balizas oficiais para a modalidade de
Canoagem Slalom, conforme regulamento da Federação Internacional de
Canoagem – www.canoeicf.com.
Além de entregar o conjunto de balizas, a empresa vencedora será a
responsável por montar a pista com as balizas, cabos e cordas devidamente
regulados seguindo orientação técnica do Comitê da Modalidade da
Confederação Brasileira de Canoagem.
De acordo com a regra da Canoagem, a empresa também deverá deixar uma
pista de treinamento pronta para os atletas 07 (sete) dias antes da
competição, com balizas de treinos.
No dia 01/11 será disponibilizado pelo Comitê da modalidade o mapa da pista
da fase classificatória. Com o mapa em mãos, a empresa deverá montar a
pista oficial de competição até as 07 horas da manhã e depois modificar a
disposição das balizas após a fase classificatória, alterando o percurso para as
fases semifinais e finais conforme novo desenho a ser entregue pelo comitê da
modalidade.
Todas essas alterações na pista devem ser realizadas em, no máximo, 03
horas, sendo que somente será possível com um grupo mínimo de 08 pessoas.
A pista deve conter o mínimo de 30 cabos de aço transversais que darão
suporte para as balizas oficiais.
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Além de entregar a pista de competição, a empresa vencedora será a
responsável por:
 Regular e executar o tensionamento dos cabos longitudinais e transversais
que compõe a pista.
 Comprar e instalar na pista todas as portas e cabos devidamente
regulados seguindo orientação técnica do Comitê da Modalidade da
Confederação Brasileira de Canoagem.
 Efetuar toda a manutenção e os ajustes dos equipamentos de acordo com
as solicitações do Comitê da Modalidade antes e durante o evento.
 Desmontar a pista, lavar o equipamento e prepará-lo para ser
acondicionado e estocado em local determinado pela CBCa.
A montagem deverá começar 10 (dez) dias antes da competição deixando a
pista pronta para treinamentos 07 (sete) dias antes do início das competições.
Custos como, hospedagem, transporte e alimentação da equipe de montagem
de pista ficarão por conta do fornecedor.
Curitiba 26 de setembro de 2017

João Tomasini Schwertner
Presidente
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