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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 015/2016

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 015/2016, referente a contratação de empresa
para fornecimento dos equipamentos de academia, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. PR Fitness Comércio de Equipamentos para Ginastica Eireli - ME

2. Physicus Comércio de Artigos Esportivos - EIRELI

3. Point Sport Fitness Comércio e Assistência Técnica Ltda. - ME

Foi declarada vencedora a empresa Point Sport Fitness Comércio e Assistência Técnica
Ltda. - ME, CNPJ Nº 17.955.757/0001-31, por oferecer os menores preços praticados no mercado para a
aquisição dos itens de equipamentos de academia, conforme descrito abaixo:

Produto Descrição do Produto Quantidades

Funcional - Banco Supino
Reto Aberto

Aquisição de Banco Supino Reto Aberto. Equipamento sem
articulações, utilizando implemento livre (barra olímpica e
anilhas).

01 unidade

Funcional - Barra de
Musculação de 1,20m

Aquisição de Barra de Musculação de 1,20m. Estrutura
metálica com aparato para fixação em clips de metal
existentes nas extremidades dos aparelhos com cabos e
polias.

01 unidade

Funcional - Barra H Aquisição de Barra H usado para movimentos de rosca direta
e concentrada. A pegada na barra "H" é diferenciada das
barras retas e "W" pelo posicionamento das mãos.

01 unidade

Funcional - Barra W

Aquisição de Barra W usado para movimentos de rosca
direta e concentrada no banco scot, onde os gestos podem
ser concentrados. A pegada na barra "W" é diferenciada das
barras retas e "H" pelo posicionamento das mãos.

01 unidade

Funcional - Colchonetes

Aquisição de Colchonetes com espuma com densidade 33,
permitindo que o atleta execute movimentos de
treinamento no solo, utilizado para a reabilitação e em
sessões de alongamento.

10 unidades

Funcional - Cross Over
Aquisição de Cross Over (Aparelho multifuncional - com
pulley). Permite variações de movimentos, uni ou bilaterais,
podendo utilizar polias baixas, meia altura e altas.

01 unidade

Funcional - Elástico
Tubing

Tiras tubulares elásticas para treinamento físico e
tratamento fisioterápico 08 unidades
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Funcional - Espaldar
Espaldar (Equipamento utilizado para alongamento).
Estrutura em metal ou madeira com diferentes alturas, onde
pode dosar os graus de trabalho para alongamento.

01 unidade

Funcional - Faixa Elástica Faixa elástica para treinamento físico e tratamento
fisioterápico (Modelo referencia Theraband) 12 unidades

Funcional - Grampo de
Barra

Presilhas (Grampos) Bloqueadores para Barras para a fixação
e bloqueio das anilhas nas barras de exercícios, para a
estabilização dos pesos e segurança dos atletas e
equipamentos.

10 unidades

Funcional - Jogos de
Anilha

Aquisição de 200Kg os de Peso de anilhas.
04 unidades de 5kg
02 unidades de 10kg
02 unidades de 15kg
04 unidades de 20kg
02 unidades de 25kg

01 unidade

Funcional - Suporte
Anilhas

Aquisição de suporte para organização e guarda das anilhas
(pesos) da academia. 01 unidade

Funcional - Suporte para
Barra

Aquisição de suporte para organização e guarda das barras
de musculação da academia. 01 unidade

Curitiba 12 de dezembro de 2016

João Tomasini Schwertner
Presidente


