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TERMO DE ABERTURA 

À 
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal — ADASA 

Ref.: Concorrência Pública N° 01/2019. 

Prezados Senhores, 

A KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ N°. 

10.365.754/0001-07; sediada no ST SCRN 502 BLOCO B, número 68, Sala 202, 

Asa Norte — CEP 70.720-502 Brasília-DF, por meio de seu representante infra-

assinado, e tendo em vista o referido processo licitatário, apresenta a seguir a 

PROPOSTA DE PREÇOS  conforme exigências editalícias. 

DECLARAMOS, ainda, que estamos cientes das condições da licitação, 

assumindo toda a responsabilidade pelos documentos e informações 

apresentadas, e que fornecerá qualquer informação complementar solicitada 

pela Comissão de Licitação; 

Brasília-DE, 09 de julho de 2019. 

k-)  
RENATO RODRIGUES BLANCO NUNES 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF 017.846.611-55 

KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. 
CNPJ N° 10.365.754/0001-07 
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PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS À VALORAÇÃO 

Razão social: Klimt Agência de Publicidade LTDA CNPJ/MF:10.365.754/0Ci01-07 
Endereço: ST SCRN 502 BLOCO B, número 68, Sala 202, Asa Norte — CEP 70.720-
502 Brasília-DF 
Telefone/fax: (61) 3344 1876 e-mail: renato.blanco2@klimtpublicidade.com  
Banco: Bradesco Agência: 2962 Conta-Corrente: n°: 11888-5 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para 
os serviços descritos: 

desconto de 50% (cinquenta por cento) em relação aos preços previstos na 
tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal, a título de 
ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela licitante; 

percentual de honorários de 5% (cinco por cento) incidente sobre os preços 
de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao 
planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação 
e de geração de conhecimento pertinentes à execução do contrato; 

percentual de honorários de 5% (cinco por cento) incidente sobre os preços 
de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e 
à execução técnica de peça e ou material cuia distribuição não proporcione ã 
licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos 
termos do art. 11 da Lei n°4.680/1965. 

percentual de honorários de 7% (sete por cento) incidente sobre os preços 
de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e 
ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária 
destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas 
tecnologias 

Os preços propostos serão de nossa exclusiva responsabilidade, não nos 
assistindo o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, 
nenhuma exceção, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

Declaramos que esta Proposta de Preços tem validade de 60 (sessenta) 
dias, a partir da data de sua apresentação. 

Brasília-DF, 09 de julho de 2019. 

euvolo avk  
RENATO RODRIGUES BLANCO NUNES 

SCICIO ADMIMSTRADOR 
CPF 017.846.611-55 

KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. 
CNPJ N 10.365.754/0001-07 
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DECLARAÇÕES 

A KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ N°. 

10.365.754/0001-07, de acordo com o subitem 11.3 do edital, DECLARA para 

todos os devidos fins que: 

a) estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Adasa: 

aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte 

e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de 

peças por período igual ao inicialmente ajustado; 

aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras 

consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da 

cessão desses direitos, na reutilização das peças por período igual ao 

inicialmente ajustado. 

b) comprometer-se-á a envidar esforços no sentido de obter as melhores 

condições na negociações comerciais junto a fornecedores de serviços 

especializados e veículos, quando for o caso, transferindo à Adasa as vantagens 

obtidas. 

c) Está ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais 

estabelecidas na Minuta de Contrato. 

Brasília-DF, 09 de julho de 2019. 

RENATO RODRIGUES BLANCO NUNES 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF N° 017.846.611-05 

KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. 
CNPJ N°10.365.754/000107 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

A KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNN N°. 

10.365.75410001-07; sediada no ST SCRN 502 BLOCO B, número 68, Sala 202, 

Asa Norte — CEP 70.720-502 Brasília-DF, após ter apresentado toda 

PROPOSTA DE PREÇOS em conformidade ao Edital de CONCORRÊNCIA N.° 

01/2019, conclui este volume com o total de 09 (nove) páginas, numeradas e 

rubricadas por seu representante legal, subscreve este Termo de Encerramento. 

Brasília-DF, 09 de julho de 2019. 

624 9 
NATO RODRIGUES BLANCO NUNE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF N°017.846.611-55 

KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. 
CNPJ N° 10.365.75410001.07 
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