
    

 

  

                                                   AVISO DE LICITAÇÃO – PE 001/2023                                          . 

 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa torna público e comunica aos interessados que 

realizará o processo de seleção n° PE 001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 

PREÇO. 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em 

Assessoria de Comunicação, para realizar a Alimentação de conteúdo para os canais eletrônicos 

de comunicação da CBTM; consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa; 

criação e produção de campanhas de publicidade e material publicitário para veiculação em jornais, 

revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação e demais atividades 

jornalísticas para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM. 

 

VALOR ESTIMADO: O valor estimado para essa contratação é de R$11.064,85 (Onze mil sessenta 

e quatro reais e oitenta e cinco centavos) sendo esse o valor máximo da contratação. 

 

Cadastramento do Edital: 13 de fevereiro de 2023 

 

Recebimento das propostas: A partir de 10:00h do 14/02/2023 até as 09:59 h do dia 28/02/2023  

 

Abertura das propostas: às 10:00h do dia 28/02/2023 (Hora de Brasília). 

 

CONTATO: licitacao@cbtm.org.br.  

 

O Edital completo e seus anexos poderão ser encontrados nos endereços eletrônicos 

www.cbtm.org.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br  

 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023. 

 

___________________________ 

Alaor Gaspar Pinto Azevedo 

Presidente - CBTM 

Clicksign 14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377

mailto:licitacao@cbtm.org.br
http://www.cbtm.org.br/
http://www.bbmnet.com.br/


23-02-13- AVISO_DE_LICITAÇÃO_PE 001-2023.pdf
Documento número #14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377

Hash do documento original (SHA256): 1caa8af54b3f60341e1ed2cd2e8f3d3daf54abf0d090f6fa75ec39bc31ef0752

Assinaturas

Alaor Gaspar Pinto Azevedo

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 13 fev 2023 às 11:01:10

Log

13 fev 2023, 09:34:48 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número 14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377. Data limite para

assinatura do documento: 15 de março de 2023 (09:34). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

13 fev 2023, 09:34:48 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

alaor@cbtm.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Alaor Gaspar Pinto Azevedo e CPF 388.748.307-34.

13 fev 2023, 11:01:10 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.60.183.250. Componente de

assinatura versão 1.444.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 fev 2023, 11:01:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 13 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.

14c0ba37-36aa-4ad1-8e27-9bac540df377 Página 1 de 1 do Log


		2023-02-13T14:01:13+0000
	Signature




