TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto: Serviços de assessoria digital para planejamento e gerenciamento de tráfego
nos canais digitais da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve, CNPJ –
67.148.288/0001-17.
2. Escopo da prestação de serviços:
a. Gerenciamento de anúncios Google
b. Search e outros formatos Google
c. Criação e acompanhamento técnico e estratégico de campanhas Google
d. Setup e estruturação de campanhas Meta
e. Audiência topo de funil para o site Meta
f. Audiência qualificada para canais no grupo Meta
g. Criação e acompanhamento de campanhas Meta
h. Setup e estruturação de campanhas outros canais (TikTok, Linkedin, Twitter,
Youtube)
i. Relatório mensal das campanhas executadas e insights gerados
3. Cronograma e estimativas de prestação de serviço
a. Serviços serão realizados com base no plano de comunicação da CBDN, com
estimativa de 8 campanhas principais ao longo do ano;
b. Planejamento e report mensal
c. Ajustes semanais
d. Revisão trimestral
4. Dimensão dos serviços:
a. A CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve é a entidade nacional de
administração dos esportes olímpicos e paralímpicos de neve no Brasil. Filiada ao Comitê
Olímpico do Brasil (COB), à International Ski Federation (FIS), à International Biathlon
Union (IBU) e à International Ski Mountaineering (ISMF), é também parceira do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) na cogestão dos esportes paralímpicos de neve.
5. Pagamento
a. Pagamentos serão feitos mensalmente via boleto ou transferência bancária para
conta de titularidade da empresa selecionada, contra as devidas notas fiscais e
comprovantes de regularidade fiscal.
6. Propostas
Propostas devem ser encaminhadas impreterivelmente até 27/05/2022 as 23:59 para
contato_cbdn@cbdn.org.br com validade de 60 dias, contendo:
a. Formatação técnica da proposta
a1. Metodologia para a prestação dos serviços descritos no item 2
a2. CV dos membros da empresa que prestarão serviços à CBDN, assim como o

percentual do tempo que cada um dedicará à prestação de serviços de acordo com a
estimativa descrita no item 3
b. Formatação do preço da proposta
b1. Valor total mensal a ser pago pela prestação dos serviços
7. Dados cadastrais
CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve
CNPJ: 67.148.288/0001-17
Rua Urussuí, 300 – Cj. 102
São Paulo (SP)
CEP: 04542-903
8. Habilitação
Poderão participar da presente concorrência qualquer empresa que esteja em dia com
suas obrigações fiscais e atue na área objeto do presente termo.
a. Os concorrentes devem enviar junto a Proposta os documentos: cartão CNPJ, CND,
CNDT e CRF-FGTS.
9. Forma de Seleção
Será selecionada a proposta que atenda os critérios aqui dispostos e apresente o
melhor preço.
10. Estimativa de valor
O valor estimado para esta contratação é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
anuais.

