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COMUNICADO N.º 001/2020 

                         

Em cumprimento ao previsto no §2º, do art. 14, da Lei n.º 12.232/10, 
bem como no item 5.1.7.1, da Cláusula Quinta, do Contrato n.º 

13.716/2018, do CREA-SC, a Assessoria de Imprensa, Comunicação e 
Eventos – AICOM do CREA-SC realizará, no dia 20.02, às 14 horas Sessão 

Pública para recebimento de propostas de preços para a realização de 
serviços de locação de espaço publicitário em aeroportos de Santa 

Catarina, pelo período de um mês, entre os dias 27 de fevereiro a 26 de 
março de 2020, com veiculação de material institucional enviado pelo 

contratante, em painéis expositores, digitais e impressos conforme 
localização e especificações abaixo:  

 
Aeroporto de Florianópolis - Local: Embarque Doméstico e 

Internacional – Dois painéis digitais com telas no formato do local, 
duração de 15 ou 30 segundos e média de 1000 impressões por mês.  

 
Aeroporto de Chapecó - Local: Embarque Doméstico – Painéis Digitais 

nas telas de TV disponíveis no local, dimensões 16:9 (horizontal), 1080 x 
1920 progressivo (Full HD), duração de 15 ou 30 segundos e média de 

1000 impressões por mês.  
 

Aeroporto de Joinville - Local: Embarque Doméstico - Adesivagem de 
Porta disponível no local: Medidas: 4,70m x 3,20m.  

 
Aeroporto de Navegantes - Local: Embarque Doméstico – Painel 

impresso vertical disponível no local, medidas sob consulta. 
 

A Sessão Pública ocorrerá nas dependências da Assessoria, localizada na 
Sede do CREA-SC, situada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, bairro 

Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC. Os interessados em 
fornecer o referido serviço deverão estar previamente cadastrados no 

Cadastro de Fornecedores do CREA-SC. 

Os envelopes contendo as propostas de preços, devidamente lacrados, 

deverão ser entregues até às 18h, do dia 19.02 na Sede da Agência MDO 
– Comunicação e Inovação LTDA, localizada à rua Ferreira Lima 238, 4º 

andar / 88015-420 /  Florianópolis/SC. Informações poderão ser obtidas 
com a Assessoria de Imprensa, Comunicação e Eventos do CREA-SC, pelo 

telefone 48 - 33312044 ou pelo e-mail comunica@crea-sc.org.br. 

                     Florianópolis, 17 de fevereiro de 2020 
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