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PROCESSO DE LICITAÇÃO CBDN001/2019 

ESCOLHA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA DE IMPRENSA, A SEREM CONTRATADOS COM 
VERBAS DA REFERIDA LEI CONFORME DESCRITO NO PRESENTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Escolha de empresa responsável pelo prestação de serviços de assessoria de imprensa 

para divulgação dos eventos esportivos da CBDN – Confederação Brasileira de 

Desportos na Neve, conforme Edital e Anexos; 

Empresas participantes no processo de licitação: 

• IN PRESS MEDIA GUIDE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO LTDA.  

A empresa In Press Media Guide participou da Licitação Assessoria de Impresa 2019 que 

visa selecionar empresa para o fornecimento de serviços de assessoria de imprensa à 

CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve por um período de 12 (doze) 

meses. 

Conforme edital publicado, cada empresa seria avaliada em 3 (três) pontos diferentes que 

devendo apresentar 1 (um) envelope para cada item: habilitação, proposta técnica e preço.  

Foram avaliadas apenas as propostas recebidas até o dia 08 de fevereiro de 2019, 

conforme aviso de prorrogação publicado no edital de licitação no sítio eletrônico da 

entidade. 

A empresa participante passou pela fase inicial de habilitação, tendo apresentado para 

tanto: Contrato Social, CNPJ, Alvará de localização e atestado sua capacidade de emissão 

de Nota Fiscal de acordo com a legislação vigente. 

A proposta técnica de cada empresa foi avaliada de acordo com os critérios e pesos 

estabelecidos no edital, a saber: (i) metodologia para prestação do serviço; (ii) know-how 

técnico; (iii) cases de sucesso; e (iv) currículo do profissional destacado para o atendimento  

http://www.cbdn.org.br/


 

 

Rua Pequetita, 145  
1º andar – conj. 14         Tel 011 – 3018 8011 
04552-060  São Paulo   (SP)  Brasil  Fax 011 – 3018 8015  
 

visite nosso web site - www.cbdn.org.br  

 

 

 

 

 

da entidade, apresentados em envelope dedicado, sendo a mesma considerada adequada 

frente ao Edital e os serviços a serem prestados. 

O último envelope (C) do processo continha as propostas de (i) preço e (ii) condições de 

pagamento, avaliados conforme fórmula apresentada no edital.  

Quanto ao preço, a Comissão avaliou que o valor proposto está acima do orçamento da 

entidade, recomendando assim, que o mesmo seja negociado com a proponente e, visando 

garantir que a entidade não está sendo lesada, e os recursos estão sendo empregados de 

acordo com a IN 01-2015 do COB – Comitê Olímpico do Brasil e legislação vigente, a CJP 

estabelece que a entidade faça ampla pesquisa de preços no mercado, apresentando no 

mínimo outras duas propostas, com qualidade técnica semelhante para o mesmo serviço 

antes de iniciar a prestação de serviços do atual processo 

 

Comissão Julgadora Permanente, 

 

 

Pedro Cavazzoni 

 

Rosangela Horvat 

 

Shayene Metri 

 

Gustavo Haidar 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.cbdn.org.br/

