
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021 

 

 

O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E 

MAR - CITMAR, Sr. Emerson Luciano Stein, torna público que realizará LICITAÇÃO, 

na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

OBJETO: A presente LICITAÇÃO tem como objeto a contratação de empresa 

especializada na criação, edição e finalização de vídeos e imagens institucionais 

turísticas dos municípios pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa 

Verde e Mar - CITMAR, conforme ANEXO I – Termo de Referência. 

 

A sessão pública será realizada nas dependências do CITMAR, na Rua Luiz Lopes 

Gonzaga, nº 1655, sala 02, Bairro São Vicente, na cidade de Itajaí - Santa Catarina, no 

dia 30 de junho de 2021, às 09h30, e será conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da 

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 05 de 28 de maio de 2021. 

 

A ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES – CREDENCIAMENTO, PROPOSTA 

DE PREÇOS E HABILITAÇÃO deverá ocorrer até o dia 30/06/2021 às 09h00min, no 

setor de compras do CITMAR. 

 

A abertura da PROPOSTA DE PREÇO será às 09h30 do dia 30 de junho de 2021. 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: Os pedidos de informações complementares ou 

esclarecimentos deverão ser solicitados formalmente pelo e-mail: 

compras@citmar.sc.gov.br até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da 

LICITAÇÃO. As respostas formalizadas serão disponibilizadas via e-mail e no endereço 

eletrônico  www.citmar.sc.gov.br, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de 

circular encaminhada a todos os interessados, sendo que estes esclarecimentos 

adicionais não serão considerados, como regra, motivo para qualquer prorrogação de 

data estabelecida neste EDITAL. Os esclarecimentos e aditamentos passarão a fazer 

parte integrante deste EDITAL. 

 

A íntegra do EDITAL e seus ANEXOS poderão ser encontrados na página 

www.citmar.sc.gov.br (MENU: Transparência / Licitações e contratos / Licitações / 

2021). 
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