
 
DETERMINO À COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  QUE,  INSTAURE 
PROCESSO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93,  
ALTERADA PELA LEI N.º 8.883/94, PARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A SEREM PRES TADOS POR 

AGÊNCIA DE PROPAGANDA. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E M AR – CITMAR 
 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 01/2016 
 
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Por determinação do Senhor Roberto Carlos de Souza, Presidente do CITMAR, com 
a autoridade que lhe é atribuída pela Lei 8.666/93, e ao Protocolo de Intenções 
firmado pelo Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde e Mar – CITMAR, 
tornamos público para conhecimentos dos interessados que, às 9h do dia 08 de 
junho de 2016 , no Setor de Licitações do CITMAR, serão abertos os envelopes 
contendo a habilitação e as propostas referentes a esta licitação, de conformidade 
com as seguintes condições: 
 
II – DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a contrataçã o de agência de publicidade 
para a prestação de serviços de publicidade, corres pondentes ao estudo, 
planejamento, conceituação, concepção, criação, exe cução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgaç ão, com o objetivo de 
promover o Consórcio Intermunicipal de Turismo Cost a Verde & Mar: Região 
Turística Costa Verde & Mar, difundir ideias ou inf ormar o público em geral; 
elaboração e registro de marcas, expressões de prop aganda, logotipos e de 
outros elementos identificadores, bem como programa ção visual; bem como 
os seguintes serviços complementares aos serviços e specializados 
pertinentes:  
I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 
avaliação e de geração de conhecimento sobre o públ ico-alvo, os meios de 
divulgação nos quais serão difundidas as peças e aç ões publicitárias ou sobre 
os resultados das campanhas realizadas;  
II - à produção e à execução técnica das peças e pr ojetos publicitários criados;  
III - à criação e ao desenvolvimento de formas inov adoras de comunicação 
publicitária, em consonância com novas tecnologias,  visando à expansão dos 
efeitos das mensagens e das ações publicitárias; e demais serviços inerentes 
à atividade publicitária, destinados ao atendimento  das necessidades de 
comunicação do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar:  
Região Turística Costa Verde & Mar. 
 
 
2.1 As informações do presente Edital de Licitação estão contidas nas Seções 
que se fazem em anexo ao presente Edital, e que pas sam a fazer parte 
integrante deste Edital. 
 
2.1.2 O valor destinado aos serviços objeto deste E dital, é de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), para o período da assina tura do contrato até 31 de 



dezembro de 2016, podendo ser renovado, mediante ne cessidade e previsão 
de recursos do CITMAR. 
 
 
2.2 Justificativa: 
 
Os municípios catarinenses de Balneário Piçarras, B ombinhas, Camboriú, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Pe nha e Porto Belo formam o 
Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & M ar – CITMAR, a 
denominada Região Turística  Costa Verde & Mar, sen do conhecidos pela 
beleza de suas praias, pela variedade de seu comérc io, pela excelência de sua 
gastronomia e pela grande diversidade de opções de lazer e entretenimento. O 
CITMAR tem como objetivos principais : Promover a a tividade turística no 
âmbito de cada município consorciado; Promover a ex ecução de ações 
previstas no Plano Estratégico de Marketing Turísti co Integrado; Planejar e 
executar ações, programas e projetos destinados a p romover e acelerar o 
desenvolvimento sócio econômico e cultural nos muni cípios integrantes do 
CITMAR; Promover e implementar ações de melhoria da  infraestrutura turística 
regional, de capacitação de recursos humanos, e de divulgação dos 
municípios consorciados; Criar calendário de evento s regionais da Costa 
Verde e Mar; Desenvolver produtos, serviços e mater iais publicitários 
temáticos e promocionais tais como: bolsas, camiset as, adesivos, cartões 
postais, guias, chaveiros, revistas, encartes, fold ers, CD-ROM, DVD-ROM, 
vídeos, e outras mídias de divulgação turística dos  municípios; Divulgar os 
municípios consorciados, através da participação em  feiras e eventos ligados 
as operadoras e agências de viagens e ao turista, e ntre outros. 
 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
____________________                ____________________   ________________ 
             Presidente                                       Membro                          Membro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEÇÃO I – DIRETRIZES PARA OS CONCORRENTES 
 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E M AR - 
CITMAR, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, n° 
1655, Bairro São Vicente, em Itajaí/SC, torna público, que fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preço, onde serão recebidos os envelopes contendo 
“Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta Comercial” até às 8h e 
30 minutos do dia 08 de junho de 2016 , quando se iniciará o processo licitatório na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016,  tipo TÉCNICA E PREÇO para 
o fornecimento dos serviços descritos no item 1 deste Edital, em conformidade com 
as especificações que integram o Anexo I; de acordo com as normas deste 
instrumento convocatório e da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objetivo a contrat ação de serviços de agência 
de propaganda, que se compõe de planejamento, criaç ão, distribuição, 
veiculação e controle de campanhas publicitárias, p romoções, materiais de 
divulgação, produção gráfica, eletrônica, eventos e  outros serviços 
necessários às ações de comunicação social do Consó rcio Intermunicipal de 
Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR. 
 
1.1.1 O valor destinado aos serviços objeto deste Edital, é de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais) , para o período da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 
2016, podendo ser renovado, mediante necessidade e previsão de recursos do 
CITMAR.  
 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderá participar desta licitação a licitante q ue:  
 
a) atender às condições deste Edital e apresentar os documentos nele 
exigidos; 
b) não estiver reunida em consórcio;  
c) não tenha sido considerada inidônea por órgão ou organismo da 
Administração Pública;  
 
2.2 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável 
das condições constantes deste Edital e de seus ane xos.  
 
2.3 É vedada a participação na presente licitação, de licitantes que tenham 
como sócios, associados ou dirigentes, funcionários  do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMA R. 
 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 



PROPOSTAS. 
 
3.1 Os Documentos de Habilitação e as Propostas Téc nica e de Preço deverão 
ser apresentados em 03 (três) envelopes distintos e  separados, todos 
fechados e rubricados no fecho, endereçados à Comis são Especial  de 
Licitação e indicando a razão social da licitante, o número do envelope, o 
conteúdo do envelope e o número desta licitação. 
 
3.2 Os Documentos de Habilitação deverão ser aprese ntados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente, sob a fo rma de publicação em 
órgão da imprensa oficial ou ainda, em cópia não au tenticada, desde que seja 
exibido o original, para conferência pela Comissão de Licitação, no ato da 
abertura do envelope contendo os Documentos de Habi litação.  
 
3.3 As Certidões Negativas de Débitos Fiscais, pode rão ser fornecidas, 
mediante documentação obtida via Internet (on-line) , e suas validades ficarão 
condicionadas às apresentações sob a forma original  impressa (sem ser 
cópia), e que esta forma de comprovação (via Intern et), esteja prevista em 
regulamentação própria, do órgão declarante. 
 
3.4 As Propostas Técnica e de Preço deverão ser apr esentadas em papel 
timbrado da licitante, redigidas em língua portugue sa, sem emendas ou 
rasuras, datadas e assinadas na última página e rub ricadas nas demais. 
 
3.5 Para comprovar a representação legal, a pessoa indicada entregará anexo 
ao envelope de habilitação: 
 
a) se procurador, procuração pública ou particular , pelo menos com os poderes 
constantes do Anexo II. 
b) se representante legal, contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente 
da licitante. 
 
 
4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 
 
4.1 Para se habilitar a esta licitação, a licitante  deverá apresentar a seguinte 
documentação:  
 
a. Certificado de Registro Cadastral expedido – CRC do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR.  
 a1) A licitante que não tiver o Certificado referido na alínea “a” e que 
atender a todas as condições exigidas para cadastramento, poderá promovê-lo até 
03 (três) dias antes da data do recebimento dos envelopes, mediante apresentação 
do Contrato Social e última alteração quando não for consolidada e CNPJ. 
 
b. Declaração da não existência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, bem como suspensão temporária de contratar com a Administração 
Pública.  
 



c. Prova de certificação pelo CENP; 
 
d. Comprovante de registro ou inscrição da licitante na entidade profissional 
competente: Sindicato das Agências de Propaganda de sua base territorial ou 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade – ABAP;  
 
e. Declaração de que a empresa licitante possui condições operacionais de 
funcionamento pleno nas cidades que integram o CITMAR, quais sejam, os 
municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís 
Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo, ou que se compromete a viabilizar tal 
estrutura, em até 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato, dispondo 
dos seguintes serviços: atendimento, planejamento, criação, mídia, produção, 
gerenciamento operacional e administração.  
 
f. Certidão Conjunta, negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, 
de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
g. Regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão emitida pela 
Fazenda do Estado, onde for sediada a empresa;  
 
h. Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidão emitida pela 
Fazenda do Município, onde está sediada a empresa; 
 
i. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu período de 
validade (Lei nº 8.036, de 11/05/90), e/ou conforme regulamentação do próprio 
órgão emissor.  
 
j. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440, 
de 07 de julho de 2011 
 
k. Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços 
Provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados a mais 
de 3(três) meses da data da apresentação da proposta, assinado pelo contador 
responsável pela empresa;  
 
 
5 PROPOSTA TÉCNICA (Envelope nº 2) 
 
5.1 A Proposta Técnica consistirá de: 
 
5.1.1. Raciocínio Básico:  apresentação de texto em, no máximo 1 (uma) página de 
até 30 (trinta) linhas em papel tamanho A4 (21x29,7cm), em que a licitante 
demonstrará seu entendimento sobre as informações constantes no briefing (Anexo I 
deste Edital); 
 
5.1.2 Estratégia de Comunicação Publicitária:  apresentação de texto em, no 
máximo 2 (duas) páginas de até 30 (trinta) linhas cada uma, em papel tamanho A4 



(21x29,7cm), em que a licitante apresentará o conceito que, de acordo com o seu 
raciocínio básico, deve fundamentar a proposta de solução publicitária para os 
objetivos de comunicação externados no briefing (Anexo I deste Edital); 
 
5.1.3. Idéia Criativa:  síntese da estratégia de comunicação publicitária, expressa 
sob a forma de texto de no máximo 3 (três) páginas de até 30 (trinta) linhas cada 
uma, em papel tamanho A4 (21x29,7cm), acompanhada de 2 (dois) layouts da peça 
cartaz, uma peça para cada campanha definida no Briefing, devendo ser 
apresentadas impressas em papel tamanho A3 (29,7x42cm), para efeito meramente 
avaliativo. 
 
5.1.4 Estratégia de Mídia , constituída de texto, no tamanho máximo de 3 (três) 
páginas de até 30 (trinta) linhas cada uma, em papel tamanho A4 (21x29,7cm), em 
que a licitante apresente conhecimento e análise dos hábitos de comunicação dos 
segmentos de público definidos no Briefing (Anexo I deste Edital), sendo permitida a 
inclusão de no máximo 03 (três) anexos para apresentação de tabelas, gráficos ou 
quadros. 
 
5.1.5 Capacidade de Atendimento:  texto em papel tamanho A4 (21x29,7cm),  que 
a licitante apresentará: 
a) relação de, no mínimo, 03 (três) clientes atendidos pela licitante, com 
indicação do período de atendimento de cada um deles; 
b) quantificação e qualificação, sob a forma de currículo resumido (nome, 
formação e experiência) dos profissionais que serão colocados à disposição do 
CITMAR. 
 
5.1.6 Repertório: apresentação de uma campanha publicitária para o CITMAR 
(anexa), sob a forma de peças impressas (somente em storyboard e/ou roteiros e/ou 
layouts) preferencialmente em tamanho A3 (29,7x42cm), com suas respectivas 
memórias técnicas, nas quais se incluirá apresentação sucinta do problema que a 
peça se propôs a resolver, além de data ou período de veiculação e/ou produção e 
indicar pelo menos um veículo que a exibiu. Não serão aceitos DVDs ou CDs ou 
qualquer material de áudio ou audiovisual, sendo que no caso apresentação destes, 
os materiais serão devolvidos, não influenciando na avaliação da proposta técnica. 
 
Nota: A critério do CITMAR, a campanha publicitária  da Proposta vencedora 
poderá ou não vir a ser produzida e veiculada, com ou sem modificações, na 
vigência do contrato. 
 
 
6. PROPOSTA DE PREÇO (Envelope nº 3) 
 
6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em dois documentos 
distintos, descritos nos itens 6.2 e 6.3. 
 
6.2 Planilha de Preços Sujeitos a Valoração a ser p reenchida apenas com as 
informações constantes do Anexo IV.  
6.3 Declaração na qual a licitante se compromete a ceder total e 
definitivamente, todos os direitos patrimoniais de uso, incidentes sobre todos 



os materiais publicitários concebidos e criados em decorrência do contrato 
que vier a ser firmado. 
 
 
7. EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 A Comissão Especial de Licitação examinará os D ocumentos de 
Habilitação e julgará habilitadas todas as licitant es que atenderem 
integralmente, aos requisitos de habilitação exigid os neste Edital.  
 
 
8. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
8.1 As Propostas Técnicas das licitantes habilitada s serão examinadas, 
preliminarmente, quanto ao atendimento das condiçõe s estabelecidas neste 
Edital, sendo desclassificadas aquelas que:  
 
a) não atenderem às exigências do presente Edital;  
b) não alcançarem, no total, a nota mínima de 70 (setenta) pontos;  
c) obtiverem nota zero em quaisquer dos quesitos determinados.  
 
8.2 Serão levados em conta pela Comissão Especial  de Licitação, como critério 
de julgamento técnico, os seguintes atributos da Pr oposta: 
 
• Raciocínio Básico  – a compreensão do problema definido no Briefing (Anexo 
1 do Edital); 
• Estratégia de Comunicação Publicitária – a adequação da solução de 
comunicação proposta a Fundação Cultural de Itajaí mediante o problema definido 
no Briefing (Anexo 1 do Edital); 

• Ideia Criativa – a originalidade da combinação dos elementos que a compõem, sua 
simplicidade de forma, sua pertinência às ações desenvolvidas pela Fundação 
Cultural de Itajaí e a compatibilidade da linguagem das peças aos meios de 
divulgação propostos. 

• Estratégia de Mídia  – a consistência do plano simulado de distribuição das peças 
publicitárias em relação aos hábitos de consumo de comunicação da população a 
ser atingida e a economia da aplicação da verba de mídia concretizada no plano 
simulado. 

• Capacidade de Atendimento  – o nível de qualificação e o tempo de experiência 
profissional em atividades publicitárias e a adequação das instalações e dos 
recursos próprios disponíveis durante a execução do contrato junto ao CITMAR. 

• Repertório  – nível criativo do conjunto de trabalhos apresentados e a qualidade no 
acabamento dos mesmos. 
 
8.3 A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de cem pontos e será 
apurada segundo a metodologia a seguir: 
 
Raciocínio Básico – 10 pontos; 
Estratégia de Comunicação Publicitária – 20 pontos;  
Idéia Criativa – 30 pontos; 



Estratégia de Mídia – 15 pontos; 
Capacidade de Atendimento – 5 pontos;  
Repertório – 05 pontos. 
 
A nota do quesito corresponderá à média aritmética das notas de cada membro da 
Comissão de Licitação. A nota de cada licitante corresponderá ao somatório das 
notas dos quesitos.  
Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta Técnica, a 
licitante que obtiver a maior pontuação na soma das notas dos quesitos.  
Em caso de empate, o critério de desempate será a nota atribuída ao quesito 
contemplado no subitem “Ideia criativa” do item 8.2. Persistindo o empate, a decisão 
será tomada por sorteio em ato público, em data e local previamente divulgados pela 
Comissão de Licitação, para o qual serão convidadas todas as licitantes. 
 
 
9. VALORIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  
 
9.1 As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, 
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital.  
 
9.2 Será desclassificada a Proposta que não atender às exigências deste Edital. 
 
• Apresentar qualquer acréscimo aos preços previstos na tabela de custos 
internos do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina , a título de 
ressarcimento dos trabalhos realizados pela própria licitante.  
• Apresentar descontos superiores a 30% sobre os custos internos previstos na 
tabela do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina (vigência atual). 
 
9.3 A Comissão Especial de Licitação atribuirá nota ao quesito custos internos, único 
a ser valorado, conforme o seguinte critério: 
 
• Percentual de desconto sobre os custos internos, baseado na tabela de 
custos internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Santa 
Catarina:  
 
N=0,5 X Desconto, 
onde: 
N = NOTA 
Desconto = % de desconto oferecido. 
 
9.5 A Proposta de Preço que obtiver a nota mais alta será considerada como a de 
menor preço.  
 
9.6 A classificação das propostas será procedida da seguinte forma: 
 
a) as notas dos quesitos relativos à Proposta Técnica serão somadas à nota 
atribuída à Proposta de Preços; 
b) as licitantes serão classificadas a partir da maior pontuação, em ordem 
decrescente, classificando-se em primeiro lugar a que tiver obtido a maior pontuação 



e as demais sucessivamente.  
 
 
10. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 
10.1 Os Envelopes no 1, no 2 e no 3 serão recebidos pela Comissão de Licitação, no 
local , dia e hora previstos neste Edital.  
 
10.2 Os envelopes serão abertos em três sessões públicas. O exame da 
documentação do Envelope no 1 será procedido no mesmo dia do seu recebimento.  
 
10.3 Os trabalhos serão conduzidos da seguinte forma: O Envelope no 1 será aberto 
e os documentos nele contidos serão examinados pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelas licitantes presentes. Da reunião, será lavrada ata, na qual serão 
registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelos membros da 
Comissão e pelas licitantes presentes. Caso a segunda e terceira sessões não 
ocorram imediatamente após a primeira, os Envelopes no 2 e no 3 serão rubricados 
em seus fechos pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes.  
 
10.4 A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado da fase de habilitação, 
na forma prevista no item 11, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
interposição de recurso.  
 
10.5 Não sendo interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou ainda, 
tendo sido julgado recurso interposto, a Comissão marcará data, hora e local para 
abertura dos Envelopes no 2 e no 3.  
 
10.6 Os envelopes no 2 e no 3 serão devolvidos intactos às licitantes inabilitadas.  
 
10.7 Os procedimentos de abertura dos Envelopes nº 2 e nº 3 serão os mesmos do 
item 10.3. 
 
10.8 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas Técnicas, não cabe 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, bem como não poderão 
elas desistir de suas Propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.  
 
10.9 A Comissão de Licitação divulgará o resultado da avaliação das Propostas 
Técnicas na forma do item 11, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos.  
 
10.10 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou 
ainda, tendo sido julgado o recurso interposto, serão marcados data, hora e local 
para abertura do Envelope no 3. 
 
10.11 O Envelope no 3 será devolvido intacto às licitantes cujas Propostas Técnicas 
não forem classificadas.  
 



10.12 Após a abertura do Envelope no 3 e a valoração dos quesitos, se a 
classificada em primeiro lugar na fase da Proposta Técnica , não houver 
apresentado a Proposta de menor preço, abre-se com ela a negociação, tendo como 
referência a Proposta de menor preço entre as licitantes classificadas. No caso de 
impasse na negociação, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com 
as demais licitantes classificadas, até a consecução de acordo para a contratação.  
 
10.13 A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado final na forma do item 
11, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.  
 
10.14Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou 
ainda, tendo sido julgado o recurso interposto, a Comissão Especial de Licitação 
submeterá à autoridade competente, o processo para homologação e adjudicação 
do objeto à licitante vencedora.  
 
 
11. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
11.1 A critério da Comissão Especial de Licitação, todas as decisões referentes a 
esta licitação poderão ser divulgadas:  
 
a) nas reuniões de abertura de envelopes;  
b) no Diário Oficial dos Municípios; 
c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca de 
recebimento da comunicação por parte das licitantes.  
 
 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 Todo o cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 
irregularidade. Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolizado até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, o qual 
deverá ser julgado e respondido em até 03 (três) dias úteis da data de sua entrega.  
 
12.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que não 
o tiver feito até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos 
envelopes.  
 
12.3 É assegurado a todos os participantes desta licitação, o direito de recurso 
contra os seguintes atos:  
 
a) habilitação ou inabilitação;  
b) julgamento das propostas;  
c) anulação ou revogação da licitação.  
 
12.4 O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato e será interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
intimação do ato.  
 



12.5 Os recursos interpostos nos casos a que se referem as alíneas “a” e “b” do item 
12.3, terão efeito suspensivo.  
 
12.6 A Comissão Especial de Licitação comunicará às demais licitantes, os recursos 
interpostos , os quais poderão ser impugnados no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
12.7 A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar a sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, à autoridade superior para decisão a ser proferida no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento do recurso.  
 
12.8 Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vistas franqueadas às licitantes. 
 
 
 
13. PRAZO E VALOR 
 
13.1 O valor estimado do objeto é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para o 
período a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2016, podendo ser 
renovado, mediante necessidade e previsão de recursos do CITMAR. 
 
13.2 O contrato a ser firmado, poderá ser aditado e/ou prorrogado por até 05 (cinco) 
períodos, de acordo com a vontade das partes e oportunidade e conveniência 
administrativa, nos termos da lei. 
 
13.3 O valor estimado objeto do item 13.1. será irreajustável, cabendo apenas após 
o período de doze meses de contrato. No caso de prorrogação, o mesmo será 
corrigido com base na variação do IGPM ocorrida no período, ou outro índice que 
vier a substituí-lo. 
 
13.4 O CITMAR se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade do 
valor previsto. 
 
13.5 A forma e as condições de pagamento são as constantes das Cláusulas 
terceira e quinta da minuta do contrato (Anexo V). 
 
13.6 Os recursos necessários ao atendimento das despesas, decorrentes do 
Contrato, correrão à conta da rubrica orçamentária do CITMAR do orçamento do 
exercício de 2016. 
 
Dotação:  
01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERD E MAR – 
CITMAR 
01.01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA V ERDE MAR – 
CITMAR 
23.695.0002 – Turismo 
2.001 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR 
3.3.90.00.00.00.00.00.0303 – Aplicações Diretas 



 
14 CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1 Findo o processo licitatório, o CITMAR adjudicará o contrato de prestação de 
serviços à licitante vencedora, conforme minuta constante do Anexo V deste Edital.  
 
14.2 A licitante vencedora poderá perder sua condição para assinar o contrato supra 
aludido, caso se enquadre em qualquer uma das seguintes situações:  
a) estado de falência, concordata ou situação econômico-financeira 
comprometida;  
b) título protestado cujo valor possa comprometer a eficiente execução do 
contrato;  
c) seja declarada devedora da Fazenda Municipal.  

 
14.3 A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
convocação, para assinar o contrato. 
 
14.4 Caso transcorra o prazo acima sem que o contrato tenha sido assinado, o 
CITMAR poderá , a seu critério , convocar as licitantes remanescentes , respeitada a 
ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e dentro das mesmas 
condições negociadas com a primeira classificada. 
 
14.5 O contrato para execução dos serviços objeto deste Edital, terá duração pelo 
prazo até 31/12/2016, podendo ser aditado e/ou prorrogado, a critério do CITMAR 
por até 05 (cinco) períodos iguais e sucessivos , procedidas para tanto, as 
necessárias previsões orçamentárias.  
 
14.6 O CITMAR poderá rescindir a qualquer tempo, o contrato que vier a ser 
assinado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial , sem que 
assista à CONTRATADA qualquer espécie de direito , nos casos previstos na Lei no 
8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.  
 
14.7 À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas na 
Lei no 8.666/93 e no contrato a ser firmado, nas situações seguintes: 
a) inadimplemento das cláusulas contratuais; 
b) na falência ou manifesta impossibilidade da CONTRATADA cumprir 
regularmente as obrigações assumidas; 
c) ocorrência de outros fatos considerados como suficientes para caracterizar 
a rescisão, a juízo da administração. 
 
Ocorrendo a rescisão por um dos motivos enumerados ficará a CONTRATADA 
sujeita ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor até então faturado. 
Pela inexecução parcial do ajuste, ficará a infratora sujeita ao pagamento de multa 
no valor equivalente a 10% (dez por cento) da parte inadimplente.Pelo atraso no 
cumprimento dos prazos pactuados, ficará a empresa contratada sujeita à multa no 
valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato 
por dia de atraso. As multas são independentes entre si. A aplicação de uma multa 
não exclui a das outras, bem como das demais penalidades prevista na Lei 
8.666/93.O valor relativo às multas eventualmente aplicadas, será deduzido do 



pagamento que a contratante efetuar, ou, na impossibilidade será inscrito na Dívida 
Ativa e cobrado judicialmente. 
 
14.8 Será de responsabilidade da CONTRATADA, o ônus resultante de quaisquer 
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou 
dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.  
 
14.9 Obriga-se também, a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas , que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato que vier a 
ser assinado.  
 
14.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato decorrente da 
presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização do CITMAR.  
 
14.11 Constituirão parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente de 
transcrição , as condições estabelecidas neste Edital, os elementos apresentados 
pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta 
licitação e, se for o caso, a Proposta de Preço com ela negociada.  
 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre 
as licitantes.  
 
15.2 A Comissão de Licitação poderá relevar omissões puramente formais, nos 
documentos e Propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo desta licitação e possam ser sanadas 
no prazo a ser fixado pela Comissão.  
 
15.3 Para fins desta licitação, o briefing constante do Anexo I, atende às exigências 
do projeto básico a que se referem os artigos 11 e 12 da Lei no 8.666/93.  
 
15.4 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito e será 
dado conhecimento das consultas e respostas às demais licitantes que retiraram o 
Edital. 
 
15.5 O CITMAR poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 
  
15.6 Os recursos administrativos eventualmente interpostos de conformidade com o 
art. 109 da Lei 8.666/93, deverão ser encaminhados ao protocolo do CITMAR, 
observados os prazos legais. 
 



15.7 Para fins de empenho da empresa, serão oneradas as dotações, específicas do 
CITMAR, consignadas no orçamento correspondente. 
 
Integram este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO I – - BRIEFING; 
ANEXO II  – PROCURAÇÃO; 
ANEXO III  – DECLARAÇÃO; 
ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇO; 
ANEXO V  – MINUTA DE CONTRATO. 
 
15.8 O foro eleito para apreciação de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital é o da Cidade de Itajaí/SC.  
 
 
 

Itajaí (SC) 03 de maio de 2016. 
 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
____________________                ____________________   ________________ 
             Presidente                                       Membro                          Membro 
 
 



 
ANEXO I 

 
BRIEFING 

 
Campanha simulada para efeito meramente avaliativo, podendo ou não ser utilizada 

posteriormente) 
O briefing contém informações básicas destinadas a orientar as Agências de 
Propaganda, participantes do Edital de Tomada de Preços nº 001/2016.  
 
NOTA. A avaliação técnica (idéia criativa) será bas eada na avaliação de apenas 
uma peça cartaz para cada evento. 
   
O CLIENTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E 
MAR - CITMAR   
  
CARACTERIZAÇÃO DO CLIENTE : Pessoa Jurídica de Direito Público. 
  
TEMA BÁSICO : Roteiro Cultural Costa Verde & Mar 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO : A formulação da proposta técnica (campanha a ser simulada) 
deve usar como parâmetro mercado brasileiro. O Foco deve ser na região que 
integra o CITMAR. 
 
VERBA : R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
 
OBJETIVO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA:  

Lançar o Roteiro Turístico Cultural dos Municípios da Região Turística Costa Verde & Mar.  

DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA:  

A campanha deverá ser institucional, com o tema a ser estabelecido pela empresa 
participante do certame . As licitantes deverão desenvolver uma campanha publicitária 
ressaltando o desenvolvimento e a vocação turística e cultural da Região Turística Costa 
Verde & Mar, como citado no item anterior deste briefing. Nas peças da campanha, devem ser 
explorados os principais focos do roteiro cultural: monumentos históricos, folclore, arquitetura, 
espaços culturais, hábitos de vida, etc. 

 

TEMA DA CAMPANHA:  

Roteiro Cultural Costa Verde & Mar 

 
PROBLEMA A SER RESOLVIDO :  
Diminuir a sazonalidade dos meses de inverno. 
 

SUGESTÃO DE MEIOS PARA UTILIZAÇÃO:  

Revista, Outdoor, Internet, Impressos, e outras peças de não-mídia. 

 

PERÍODO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA SIMULADA:  

O período de veiculação deverá ser de 60 dias. 

 



PÚBLICO-ALVO:  

Homens e mulheres, entre 25 e 60 anos, de todas as classes sociais. 



ANEXO II 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 

OUTORGANTE:  a empresa licitante (razão social, endereço, inscrição no 
CNPJ/MF). 
 
OUTORGADO:  pessoa designada como representante devidamente qualificada 
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG e CPF). 
 
OBJETO :  representar a empresa OUTORGANTE na Tomada de Preços nº 
001/2016. 
 
PODERES:   apresentar documentação e propostas, participar de sessões 
públicas de abertura de documentos de habilitação e de propostas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
renunciar ao direito de recorrer e assinar todos os atos e quaisquer documentos 
necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
 
                             local e data 
 
 
 
a) empresa 
                                                                              (nome e cargo do assinante) 
 
 
 
 
 
 
 
Observação:  se particular, a procuração deve ser elaborada em papel 
timbrado da empresa, com firma reconhecida e a pessoa que assinar, deverá anexar 
a ela, documento que comprove ter poderes para fazer a delegação. 



ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

A licitante                 razão social                  declara sob as penas da lei que no 
período compreendido entre sua inscrição no Registro Cadastral de ________ órgão 
onde foi feita a inscrição em ___/___/___ e a presente data não ocorreram 
quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação ou determinativos de sua suspensão 
temporária para contratar com a Administração Pública. 
 
 
 
 
 
 
     local e data 
 
 
 
 
 
    assinatura do Representante Legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante. 



ANEXO IV 
 
 
 
 

PLANILHA DE PREÇO  
 
 
 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos a seguinte política de preços 
para os serviços prestados: 
 
 
a) desconto de ________% (_______________ por cento) sobre os custos 
internos, baseado na tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado de Santa Catarina; 
 
 
 
 
 

local e data 
 
 
 
 
 

assinatura do representante legal da licitante 
 



 
ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO  

 
 
 
Contrato de Prestação de Serviços de comunicação publicitária que entre si fazem, o 
CITMAR e a empresa.............. 
 
 
 
Aos......... dias........... do mês de .................. do ano de ............., compareceram as 
partes entre si justas e convencionadas, a saber: de um lado, o Consórcio 
Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR, neste ato representado por 
seu Diretor Executivo, Sr. Celio José Bernardino, brasileiro, (estado civil), portador 
da cédula de identidade RG n.º ......................., inscrito no CPF sob      n.º 
........................, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominada 
simplesmente “Contratante”, e de outro lado a 
empresa........................................................, com sede na 
...........................................................................,n.º .........., na cidade de 
......................, estado de .............................., neste ato representada por 
................................., doravante designada simplesmente “Contratada” e nos termos 
do despacho de fls........., do processo ...................., fundamentado na lei n.º 
8.666/93, juntamente com suas alterações, na presença das testemunhas adiante 
nomeadas pelas partes contratantes, firmam o presente contrato de prestação de 
serviços visando o desenvolvimento de um conjunto integrado de atividades 
publicitárias com o objetivo de incrementar a comunicação publicitária do CITMAR 
mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA : o presente contrato tem por objetivo a prestação de 
serviços visando o desenvolvimento de um conjunto integrado de atividades 
publicitárias com a finalidade de incrementar a comunicação publicitária regional, 
conforme especificações constantes do edital e seus anexos, tudo constante do 
processo administrativo n.º ............, que ficam fazendo parte integrante deste, e 
proposta oferecida pela Contratada às fls. .........., por tudo obrigando-se as partes, 
em todos os dizeres;  
 
CLÁUSULA SEGUNDA : o presente contrato terá duração da data de assinatura até 
31/12/2016, podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) períodos iguais e sucessivos, 
sempre de conveniência da Contratante;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA : pelos serviços prestados a Contratada será remunerada da 
seguinte forma: retenção de 20% (vinte por cento) dos preços acertados para 
veiculação, que correspondem ao desconto que a ela é concedido pelos Veículos; 
honorários de 15% (quinze por cento) sobre custos de produção realizada 
tecnicamente por terceiros fornecedores de bens e/ou serviços decorrentes do 
estudo ou de criação intelectual da Contratada; honorários de 10% (dez por cento) 
sobre os custos de produção realizada por terceiros fornecedores de bens e/ou 
serviços quando a responsabilidade da Contratada limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou suprimento; .........% (..............por cento) de 
desconto dos valores previstos na tabela de preços do Sindicato das Agências de 



Propaganda do Estado de Santa Catarina (vigência atual) a título de ressarcimento 
dos custos internos dos trabalhos realizados pela própria Contratada;  
 
CLÁUSULA QUARTA : a despesa estimada para a execução deste contrato, 
limitada à quantia de R$....................... (..................................), correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentária: ...................................................; 
CLÁUSULA QUINTA : os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados da 
seguinte forma: VEICULAÇÃO  – mediante apresentação dos documentos de 
cobrança, tabelas de preços dos veículos e respectivos comprovantes de 
divulgação, em até ...........(....................) dias após a quinzena de veiculação; 
PRODUÇÃO – mediante apresentação dos documentos de cobrança, 
demonstrativos de despesas previamente autorizadas e respectivos comprovantes, 
em até ______ (____________) após o mês de produção; CUSTOS INTERNOS – 
mediante a apresentação das solicitações de serviços e comprovantes de sua 
realização, e dos documentos de cobrança emitidos pela Agência, em até 
_____(_____________) após o mês da prestação dos serviços. Os pagamentos 
efetuados fora do prazo serão acrescidos de correção monetária (IGP-M) e juros de 
1% ao mês;  
 
CLÁUSULA SEXTA : a Contratada deverá atender rigorosamente e integralmente ao 
que dispõem as especificações técnicas e demais itens dos Anexos estabelecidos 
no Edital  de Tomada Preço n.º ............., de fls........., do Processo ......................, 
sendo recusado o recebimento quando em desacordo com ali estabelecido;  
 
CLÁUSULA SÉTIMA : a Contratada se obriga a manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que 
culmirarem em sua habilitação e qualificação;  
 
CLÁUSULA OITAVA : a Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessárias até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;  
 
CLÁUSULA NONA : constituem obrigações da Contratada, além das demais 
previstas neste Contrato ou dele decorrentes: a) estudo, concepção, execução e 
distribuição à divulgação de campanhas e peças publicitárias; b) desenvolvimento e 
execução de ações promocionais; c) elaboração de marcas, logotipos e expressões 
de propaganda; d) planejamento e montagem de feiras, exposições, e 
assemelhados visando a divulgação de áreas/matérias de interesse da Fundação 
Cultural de Itajaí e)   tomar providências imediatas em casos de alteração, 
cancelamento ou interrupção de serviços, mediante solicitação da Contratante, 
respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os honorários da 
Contratada pelos serviços realizados até a data da ocorrência, desde que não 
causadas pela Contratada; f) tomar providências imediatas, em casos de alteração, 
cancelamento ou interrupção de serviços, mediante solicitação da Contratante, 
respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os honorários da 
Contratada  pelos serviços realizados até a data da ocorrência, desde que não 
causadas pela Contratada; g) manter, durante a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste; h) 
cumprir todas as leis e posturas pertinentes e responsabilizar-se por todos os 
prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; i) cumprir a legislação 
trabalhista com relação a seus funcionários; j) responder por qualquer ação judicial 
movida por terceiros com base na legislação de proteção à propriedade ou direitos 



autorais relacionados com os serviços objeto deste Contrato;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA : a execução dos serviços contratados, será fiscalizada pela 
Contratante, podendo rejeita-los no todo ou em parte quando não corresponderem 
às especificações técnicas, devendo  notificar a Contratada sobre a irregularidade ou 
falhas que porventura venham a ser encontradas;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : a Contratada permitirá e oferecerá condições para 
a mais completa fiscalização, fornecendo informações propiciando o acesso à 
documentação e aos serviços sem exceção e atendendo as observações e 
exigências apresentadas pela fiscalização;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : a Contratada cede à Contratante, todos os 
direitos patrimoniais de autor a ela pertencentes, incidentes sobre as obras 
planejadas, criadas e produzidas em razão deste Contrato;  
 
CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA : a Contratada solicitará, na hipótese de 
contratações que envolvam direitos de terceiros, cessão total e definitiva dos seus 
direitos patrimoniais de autor incidentes sobre a obra por eles produzidas ou criadas;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA : a Contratada ficará responsável pelos eventuais 
encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da inobservância de prazos 
de pagamentos, devendo apresentar à Contratante, cópia dos respectivos 
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, sempre que 
solicitada;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : a Contratada arcará com todas as despesas 
próprias, relativas a execução dos serviços, encargos trabalhistas e previdenciários, 
fundo de garantia por tempo de serviço, e demais encargos fiscais;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : No caso de inexecução total ou parcial do presente 
contrato, a Contratada estará sujeita as sanções e demais disposições dos artigos 
86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA : o inadimplemento injustificável das obrigações 
decorrentes do presente contrato, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro 
dia útil da data fixada para a entrega do serviço, calculadas sobre o valor atualizado 
do contrato; b) multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial e de 20% (vinte 
por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre o valor atualizado, e 
demais sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA : as penalidades previstas na cláusula anterior não 
excluem a responsabilidade da Contratada por perdas e danos que causar à 
Contratante, em consequência de inadimplemento das condições estabelecidas;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA : as multas são independentes entre si e a aplicação de 
uma multa não exclui a das outras;  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA : o valor relativo as multas eventualmente aplicadas, será 
deduzido do pagamento que a Contratante efetuar, ou, no caso de impossibilidade, 
será cobrado judicialmente;  



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA : o presente ajuste poderá ser rescindido de 
plano direito, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, salvo 
motivo de força maior plenamente justificado a critério da Contratante, nos casos 
especificados pelos artigos 78, 79 e condições editalícias, com as sanções do artigo 
80 da Lei 8.666/93;  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA : as despesas decorrentes da execução do 
presente contrato, correrão por conta da verba n.º ....................., devidamente 
empenhada e consignada no orçamento da Contratante;  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA : o presente instrumento é regulamentado pela 
Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, pela Lei Federal n.º 4.680/65, e 
Decreto Federal n.º 57.690/00 alterado pelo Decreto Federal n.º4.563/02 conjugadas 
pelas disposições contidas na modalidade de Tomada de Preço n.º.......... e processo 
administrativo n.º............... e demais disposições de direito público que regem a 
matéria;  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA : fica eleito o Foro da Comarca de Itajaí, com 
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.  
 
 
Contratante: 
 
 
 
Contratado: 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 


