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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 003/2016

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 003/2016, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de assessoria de imprensa, recebeu as propostas das seguintes
empresas:

1. Contexto Marketing Promocional Ltda.

2. A Zanella e Cia. Ltda.

3. Fabio Ricardo Canhete

Foi declarada vencedora a empresa Fabio Ricardo Canhete, CNPJ Nº 18.441.068/0001-
71, por oferecer os menores preços praticados no mercado para a contratação de serviços do item
previsto, conforme descrito abaixo:

Serviço Descrição do Serviço Período

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 a ser utilizada como
prestação de contas;

A pessoa jurídica contratada deverá trabalhar de modo
a desenvolver visibilidade na mídia por meio da
transmissão estratégica de informações e releases;

Atuar em todas as mídias (televisão, rádio, jornal,
revistas, internet etc.) e efetivar ações realizadas
dentro de cronogramas da entidade;

Construção e envio de releases às principais mídias do
país;

Criação de clipping do conteúdo divulgado na mídia
sobre atletas da equipe permanente da Canoagem
Slalom;

Promover veiculação de notícias e emissão de notas
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oficiais sempre que necessário;

Encaminhar e promover agendamento dos
profissionais em programas esportivos;

Organizar entrevistas coletivas;

Dar suporte para a criação e administração de redes
sociais (facebook, twitter, instagram etc.)

Orientação dos atletas para entrevistas;

Promover acompanhamento estatísticos;

Curitiba 21 de novembro de 2016

João Tomasini Schwertner
Presidente


