RESULTADO
DA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 030/2017
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após
o encerramento da cotação prévia de preços 030/2017, referente a contratação de empresa para
fornecimento de cabos de aço, recebeu as propostas das seguintes empresas:
1. Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda.
2. ATS - Indústria e Acessórios de Equipamentos Náuticos Ltda.
3. JCL Ind. e Comércio de Cabos Ltda.
Foi declarada vencedora a empresa Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda., CNPJ Nº
81.463.630/0002-85, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos produtos
do item previsto, conforme descrito abaixo:
Produto

Cabos de aço

Descrição do Produto
Cabo longitudinal para a montagem da pista:
Especificações: 07 cabos de 4,8mm de espessura, 1.150 metros
de comprimento com presilhas prensadas com ilhós a cada
12,5m sendo a primeira presilha com ilhós colocada a 25 metros
de distância do início do cabo. Também devem ter as duas
extremidades protegidas com fita plástica de alta fusão.
Cabo transversal para montagem de pista:
Especificações: 01 cabo de 16mm de espessura com 300 metros
de comprimento. O cabo deve conter 10 presilhas prensadas
com ilhós de 08mm cada e posicionados a cada 09m sendo a
primeira presilha com ilhós colocada a 25 metros de distância da
extremidade do cabo. Também devem ter as duas extremidades
protegidas com plástico de alta fusão.

Quantidade

7.600 metros

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.
OBS: Os fornecedores deverão apresentar custo do produto por
metro, tendo em vista que após análise dos preços poderá haver
negociação de novos quantitativos.
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