RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 001/2018
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 001/2018, referente a prestação de serviços de
cronometragem, recebeu a proposta da seguinte empresa:
1. Daniel Bizerra dos Santos Reis 12304535712.
Foi declarada vencedora a empresa Daniel Bizerra dos Santos Reis 12304535712, inscrita
no CNPJ sob n° 12.618.646/0001-16, por ser a única empresa a enviar proposta para a prestação dos
serviços, conforme descrito abaixo:
Serviço

Cronometragem
oficial do evento

Descrição do Serviço
- Prestação de serviço de cronometragem oficial e gestão do
programa de provas, com utilização de mão de obra
especializada, software customizado, equipamentos tecnológicos
de cálculo e precisão de tempo, com experiência na realização de
eventos de Canoagem.
- Atendimento in loco a todas as provas do evento, com
estimativa entre 280 e 350 provas e 400 atletas, distribuídas
entre 4 dias de evento, com horário estimado entre 8h e 19h;
- O serviço de preparação deverá ser realizado de forma remota
até dia 27/08 e presencialmente entre os dias 28/08 e 02/09;
- Gerenciamento de todas as provas através de software
customizado com as regras de competição de Canoagem
Velocidade.
O software deverá ser capaz de:
- Armazenar banco de dados de atletas e clubes inscritas;
- Gerar as sumulas de programa de provas, listas de largada e
resultados em formato pdf e web, com customização dos
documentos apresentando logo do evento e dos
patrocinadores. As sumulas deverão ter layout para impressão
com saídas individuais (por prova) e condensadas em arquivos
únicos (com várias provas no mesmo documento, subdivididas
por dia de competição);
- O programa de provas, listas de largada e resultados devem
ser apresentados individualmente e em documentos
- O programa de provas deverá conter a relação de todas as
provas incluindo: nº da prova, dia, data, e horário de largada,
descrição da prova (barco, distância, gênero e categoria) e fase;
- As listas de largada deverão conter, para cada prova: o
descritivo da prova (nº da prova, dia, data e horário de largada,
descrição da prova (barco, distância, gênero e categoria) e fase),
raia, sigla do clube e nome completo dos participantes do barco,
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descrição do sistema de progressão entre eliminatória, semi
final e final);
- Os resultados deverão conter, para cada prova: o descritivo da
prova (nº da prova, dia, data e horário de largada, descrição da
prova (barco, distância, gênero e categoria) e fase), raia, sigla do
clube e nome completo dos participantes do barco, descrição do
sistema de progressão entre eliminatória, semi final e final),
tempo do barco na prova: hora:minutos:segundos.miléssimos,
diferença de tempo entre o primeiro colocado e os demais e se
o barco foi classificado ou não para a próxima fase.
- Deverá ser disponibilizado um ranking por clube, atualizado
diariamente e também disponível em formato pdf e web, de
acordo com as pontuações e regras do regulamento de
competição;
- Obter os tempos dos barcos a partir de integração com
equipamento Photo Finish;
- As sumulas de resultados das provas deverão ser gerados
imediatamente após chegadas dos atletas e validação do chefe
de arbitragem;
- As sumulas de listas de largada e programa de provas devem
ser geradas imediatamente após validação do chefe de
arbitragem;
-Todas as sumulas atualizadas deverão estar disponíveis em
pasta compartilhada em rede;
- Geração a partir da lista de inscritos, das sumulas do programa
de provas com progressão e listas de largada provisórias na
semana anterior ao evento e atendimento à reunião de chefes
de equipe na atualização e oficialização dessas sumulas;
- Desenvolvimento e gestão do site oficial de programa de
provas, listas de largada e resultados do evento, customizado
com o layout do evento com logo e patrocinadores,
disponibilizando todas as sumulas atualizadas logo após a sua
geração ou atualização;
- Utilização de equipamento de precisão e cálculo de tempo,
denominado PhotoFinish, integrado ao software customizado
do evento, com cálculo dos tempos dos barcos e imagens
focalizadas da chegada dos barcos na linha de chegada; Prestação do serviço com no mínimo dois profissionais da área
de Tecnologia da Informação;
Curitiba 14 de agosto de 2018

João Tomasini Schwertner
Presidente
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