
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 001/2023

A Autoridade Competente da(o) Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, sr.(a) Alaor Gaspar Pinto Azevedo, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção 
jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 001/2023, cujo 
objeto trata da aquisição 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..

RESULTADO:

Lote 1: Assessoria de Imprensa. 
Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. ME.
CNPJ: 14.780.703/0001-94.
Valor Global: 7.000,00.

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
Assessoria de Imprensa 7.000,000000 1,00

RIO DE JANEIRO, 16 de março de 2023

______________________________________
ASSINATURA
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Assinaturas

Alaor Gaspar Pinto Azevedo

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 16 mar 2023 às 22:08:39

Log

16 mar 2023, 21:37:56 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número f1a2641f-ff55-4235-8d02-587d6a729073. Data limite para

assinatura do documento: 15 de abril de 2023 (21:37). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

16 mar 2023, 21:37:58 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.

16 mar 2023, 22:08:39 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 129.126.152.230. Componente de

assinatura versão 1.467.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 mar 2023, 22:08:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

f1a2641f-ff55-4235-8d02-587d6a729073.

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 f1a2641f-ff55-4235-8d02-587d6a729073, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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