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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 013/2017

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 013/2017, referente a contratação de empresa
para fornecimento dos materiais de sinalização, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. Megaformato Comunicação Visual Ltda. – ME;

2. Sued Têxtil Brasil Ltda. ME;

3. L2 Produções Ltda. – ME.

Foi declarada vencedora a empresa L2 Produções Ltda. - ME, CNPJ Nº 24.073.475/0001-76,
por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do item previsto,
conforme descrito abaixo:

Produto Descrição do Produto Quantidade

Sinalização - Adesivo
para barcos

Confecção e logística de entrega, de adesivos em vinil
branco fosco, espessura de  0,80mm , medindo: 31 X 27 cm
+ 2 cm de borda ÁREA TOTAL 35 x 32 cm QUANTIDADE: 30
BNDES/ 41x9  cm + 5 cm de borda ÁREA TOTAL 51 x 19 cm
QUANTIDADE: 30 BNDES / 9 x 9  cm + 3 cm de borda ÁREA
TOTAL 12 x 12 cm QUANTIDADE: 60 GE /  15 x 15  cm + 3,5
cm de borda ÁREA TOTAL 22 x 22 cm QUANTIDADE: 30 GE /
30 x 9  cm + 4 cm de borda ÁREA TOTAL 38 x 17 cm
QUANTIDADE: 60 ITAIPU / 50 x 7  cm + 4 cm de borda ÁREA
TOTAL 58 x 15 cm QUANTIDADE: 45 Lei + Governo Federal /
22 x 26,5  cm + 4 cm de borda ÁREA TOTAL 30 x 34,5  cm
QUANTIDADE: 45 Lei + Governo Federal.

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro.

300 unidades

Sinalização -
Arquibancada público

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada.
Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo 9,90m x
1m e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação.

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste

02 unidades
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edital.

Deverão ser entregues 03 dias nates do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

Sinalização - Backdrop
Largadas/Resultados

Confecção e logistica de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada.
Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo
2.95mx1.95 e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias nates do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

01 unidade

Sinalização - Backdrop
Premiação

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada,
Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo
7.95mx3.95m

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

01 unidade

Sinalização - Lona de
tenda de atletas

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada.
Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo
4.95mx2.45m e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

07 unidades

Sinalização - Placas de
margem

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada.
Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo
1.95mx0.95m e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação.

12 unidades



Confederação Brasileira de Canoagem
Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922

Telefone 41 3083 2600 – Site www.canoagem.org.br
Diga não ao Doping

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

Sinalização - Placas
Indicativas

Estrutura em alumínio medindo 2m de altura para a fixação
de placas em PVC com espessura de 0.30mm com adesivos
de 0.80mx0.40m branco fosco em vinil para a sinalização do
evento e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

06 unidades

Sinalização - Pórtico
Atletas

Confecção e logística de entrega de lona vinilica  branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada, espessura 440grs,
500x300 fios medindo 2.95mx0.95m e lacre de plástico tipo
abraçadeiras para fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

01 unidade

Sinalização - Pórtico de
entrada

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada, espessura 440grs,
500x300 fios medindo 5.95mx1.95m e lacre de plástico tipo
abraçadeiras para fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

01 unidade
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Sinalização - Testeiras

Confecção e logística de entrega de lona vinilica branca em
iliois reforçado, com arte a ser enviada.

Medidas: espessura 440grs, 500x300 fios medindo
4.93mx0.63m e lacre de plástico tipo abraçadeiras para
fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro

12 unidades

Sinalização - Totens

Confecção e logística de entrega, de adesivos em vinil
branco fosco, espessura de 0,80mm , medindo 0.80m x
0.40m  para sinalização dos octanorms e lacre de plástico
tipo abraçadeiras para fixação/instalação

A arte será enviada ao vencedor após o resultado deste
edital.

Deverão ser entregues 03 dias antes do evento no
endereço:  Estrada da Magarça 6629 - Guaratiba CEP:
23031201 Rio de Janeiro.

06 unidades

Curitiba 13 de fevereiro de 2017

João Tomasini Schwertner
Presidente


