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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 003/2016

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, inscrita no CNPJ 92.893.155.0001-12,
informa que após o encerramento da cotação prévia de preços 003/2016, referente a contratação de
serviços de Assessoria de Imprensa, produtor de vídeo, retorno de mídia, website e redes sociais,
recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. ARTEIRAS COMUNICAÇÃO LTDA - ME

2. USINA DA COMUNICAÇÃO LTDA - ME

3. JMN SPORTS LTDA

Foi declarada vencedora a empresa JMN SPORTS LTDA, CNPJ Nº 16.904.275/0001-90,
por oferecer o menor preço praticado no mercado para a contratação de serviços do item previsto,
conforme descrito abaixo:

Serviço / Aquisição Descrição
Assessoria de imprensa Assessoria de imprensa para trabalhar a exposição e o relacionamento de

atletas e patrocinadores assim como promover a divulgação dos mesmos
e do projeto em si, de forma espontânea em mídia regional e nacional.
Ferramenta importante para a prestação de contas dos investimentos.

Produtora de vídeo -
captação de imagens

Para acompanhamento das provas, é necessária contratação de serviço de
filmagem, isso em virtude da distância entre os competidores, público e
lamina dagua, além disso, as imagens devem estar disponíveis ao Comitê
de Arbitragem para eventuais protestos e também serem apresentadas
em telão com divulgação do Selo da Lei de Incentivo ao Esporte, da
logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores. Durante 3 dias de
evento

Retorno de Midia - Clipping Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na
mídia impressa e eletrônica para mensuração dos resultados, ferramenta
importante para prestação de contas dos investimentos

Website e redes sociais Prestação de serviço de website oficial para o evento, além de divulgação
nas redes sociais, ferramenta moderna, eficiente e importante para
prestação de contas dos investimentos

Curitiba, 16 de julho de 2016.

João Tomasini Schwertner
Presidente


