Lo
ondrina, 28 de novem
mbro de 201
17.

A
CENOM
MAX CENO
OGRAFIA
A
CNPJ 688.600.626/00001-72
A/C. Sr. Alexandrre

Prezado Senhor,
Financeiro da Confed
deração B
Brasileira de Ciclismo
o, vem porr meio desste
O Deparrtamento F
informar que, em rrelação ao Processo de Registrro de 005//2017, refe
erente a co
ontratação de
serviços de identid
dade visua
al para o Campeonato Brasile
eiro de Pa
araciclismo
o de estra
ada
2017, a serem con
ntratados ccom recurrsos oriund
dos do Min
nistério do Esporte, por meio do
Termo d
de Fomen
nto aprese
entado sob
b proposta
a número 088128/2
2017, que a empre
esa
vencedora do Registro de prreços declinou do dirreito de pro
oduzir o m
material esp
pecificado no
e preços.
edital do registro de
disso, vimo
os consultar Vossa Senhoria se a emp
presa CEN
NOMAX CE
ENOGRAF
FIA
Diante d
CNPJ 68
8.600.626//0001-72 tem
t
interessse em re
ealizar os serviços ssolicitados, ao mesm
mo
tempo em que solicitamos a possibilidade de qu
ue empresa
a conceda
a um desco
onto sobre
e o
valor aprresentado na propostta enviada em 27 de novembro de 2017.
Informam
mos ainda que o matterial deve
erá ser pro
oduzido e e
entregue No
N Parque Olímpico da
Barra da
a Tijuca, na
a cidade do
o Rio, até a
as 19h do dia
d 30 de n
novembro d
de 2017.
Aguardamos uma resposta com
c
a maior brevida
ade, para q
que possam
mos enviar os lay-ou
uts
da produção
o do materrial.
em alta rresolução a o inicio d
Atenciossamente,
________
__________
__________
_
JOSE LU
UIZ VASCO
ONCELLOS
S
PRESIDEN
NTE
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