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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 031/2017

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após
o encerramento da cotação prévia de preços 031/2017, referente a contratação de empresa para
fornecimento de suportes para amarração de cabos, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. Ademar Gomes Sandim;

2. T2 Produções Comercio e Serviços Ltda. – ME;

3. Diego da Silva Pereira.

Foi declarada vencedora a empresa Diego da Silva Pereira, CNPJ Nº 23.986.175/0001-15, por
oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos produtos do item previsto, conforme
descrito abaixo:

Produto Descrição do Produto Quantidade

Suporte para amarração
de cabos

Aquisição e manutenção dos 6 kits de suporte para
amarração dos cabos de aço da raia de competição.

Cada Kit deve ser composto por 1 braço de estrutura
metálica tubular ou de perfil metálico com 3 metros de
comprimento, tipo " MÃO FRANCESA" tendo em uma
de suas extremidades 1 catraca com manivela para
utilização e travamento.

Esse braço deve suportar uma carga de 500 kg de
tração.

Deve estar incluída a mão de obra para fixação no
local, todos os equipamentos e ferramentas específicas
necessárias para execução do serviço.

A entrega deverá ser feita no Parque Náutico do
Iguaçu, na raia de Canoagem, em Curitiba - PR até 10
dias antes do evento.

O frete de entrega deverá estar contemplado no valor
da aquisição dos produtos.

Sendo:
Kit 1 (linha de chegada com 9 braços).
Kit 2 (linha dos 200m com 2 braços).
Kit 3 (linha dos 500m com 2 braços).

06 Kits
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Kit 4 (linha dos 1000m com 2 braços).
Kit 5 (linha dos 2000m com 2 braços).
Kit 6 ( reserva )

Os suportes e catracas defeituosos deverão ser
substituídas/reparadas a fim de atenderem a completa
montagem da raia para o evento.

Curitiba 13 de fevereiro de 2017

João Tomasini Schwertner
Presidente


