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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 033/2017

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após
o encerramento da cotação prévia de preços 033/2017, referente a contratação de empresa para
prestação de serviços para montagem da pista, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. Ademar Gomes Sandim;

2. Mak New Comercio e Serv. De Máq e Equip. Ltda.;

3. Diego da Silva Pereira;

4. T2 Produções Comércio e Serviços Ltda. – ME.

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 serviços do item previsto,
conforme descrito abaixo:

Serviço Descrição do Serviço

Montagem da
pista

Montagem de pista de competição para a Copa Brasil de Canoagem Velocidade e
Paracanoagem 2017 que será realizada no Parque Iguaçu, na cidade de Curitiba.

A empresa deverá entregar montadas as 09 raias de competição com boias e todo
material necessário para a instalação para a modalidade de canoagem Velocidade,
conforme regulamento da Federação Internacional de canoagem - www.canoeicf.com.

Outras informações: Além de entregar a pista de competição, a empresa vencedora
será a responsável por:
1 - Regular a executar o tensionamento dos cabos longitudinais e transversais que
compõe a pista.
2- Instalar na pista todas as bóias e cabos devidamente regulados seguindo orientação
técnica de Comitê da Modalidade da Confederação Brasileira de Canoagem.
3 - Efetuar toda a manutenção e os ajustes dos equipamentos de acordo com as
solicitações do Comitê da Modalidade antes e durante o evento.
4 - Desmontar a pista, lavar o equipamento e prepara-lo para ser acondicionado e
estocado em local determinado pela CBca. Barco para a instalação dos materiais,
gasolina, materiais e equipamentos necessários são por conta e total responsabilidade
do fornecedor, assim como, alimentação, hospedagem e transporte, tudo isso deve
estar incluído no valor do orçamento.
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