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RESULTADO  

DA  

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 009/2017 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa 

que após o encerramento da cotação prévia de preços 009/2017, referente a contratação de empresa 
para prestação dos serviços de locação de mobiliário, recebeu as propostas das seguintes empresas: 

 
1. Imaginar Empreendimentos e Participações Ltda; 

2. Satori Produções Ltda – ME; 

3. Vision Art Produções S/S Ltda – EPP. 

Foi declarada vencedora a empresa Vox Sports Marketing e Entretenimento Ltda - EPP, 
CNPJ Nº 19.005.144/0001-69, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos 
serviços do item previsto, conforme descrito abaixo: 

 

Serviço Descrição do Serviço Período 

Produtora de 
vídeos – Captação 

de imagens 

Serviço de captação em vídeo integral das provas, visando ter o 
acesso às imagens do desempenho de todos os atletas, desde a 
classificação até às finais. Essas imagens, além de serem 
importante acervo da modalidade, também serão transmitidas 
no telão para o público e são importante auxílio ao Comitê de 
Arbitragem. 
 
O fornecedor deverá prover switches, câmeras com alta 
definição, drones, cabos (mínimo de 500m), conexões, plugues 
e acessórios necessários para confecção com streaming, com 
possibilidade de replay caso seja solicitado pela arbitragem. 
 
A empresa deverá incluir as logomarcas dos patrocinadores nas 
imagens da transmissão da internet, na abertura das 
transmissões, durante as competições e no encerramento e 
produzir um vídeo clip com as melhores imagens do dia 
anterior para o momento da abertura das transmissões no dia 
seguinte. 
 
Necessidade de gravação das imagens e de edição de 05 vídeos 
institucionais. 
Todo o material deverá ser disponibilizado em até 48 horas 
úteis após o evento, em CD ou DVD, além de link na internet 
em algum canal como Youtube, Vimeo, dentre outros e 
também deverá ser arquivado para posterior elaboração dos 
relatórios de prestação de contas e para CBCa. 
 

03/11/2017 
a 

04/11/2017 
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A entrega de todas as imagens deverá ser feita de 01 a 02 
semanas após o término do evento. 
 
Os custos com hospedagem, alimentação e passagens correrão 
por conta da contratada e deverão ser incluídos no orçamento. 
 
Data de Montagem do serviço: 01/11/2017 
Data de Teste do serviço: 02/11/2017 - Ensaio Geral 

 
 
 

Curitiba 26 de setembro de 2017 
 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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