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Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Departamento de Gestão de Contratos

152' COMUNICADO DE PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

Contratação de empresa jornalística para veiculação de publicidade legal

Porto Alegre, 19 de Julho de 2018

Data limite para informar interesse na participação do edital
25.07.2018 (QUARTA-FEIRA)

Prezados

Informamos da instauração de expediente para abertura de procedimento lícitatório objetivando
a contratação de Serviços Contratação de empresa jornalística para veiculação de
publicidade legal para os órgãos da Administração Pública Estadual, pelo Sistema de Registro
n p prprnq

Para tanto, seu órgão deverá se ater a leitura do Termo de Referência anexado ao presente e-
mail e preencher os dados e a previsão constante do ANEXO 1, deve1lda.JelQrnaCis
informações. via e-mail reaistro-celic(â>sDgrh:rs.qov.br, até o prazo máximo acima informado.

Ressaltamos a necessidade de justificativa da pretendida
atendimento ao art. 3 ', íncs. l e 111 da Lei l0.520/2002.

solicitação como forma de

Esclarecimentos quanto a este Comunicado poderão ser obtidos junto à Equipe de Registro de
Preços, através do e-mail acima informado ou pelo telefone (51 ) 3288-1569, com Juliana.

Equipe de Registro de Preços
Departamento de Gestão de Contratos

DGCON/CELIC



ANEXO 1 - FORMULAR/O

Justificativa Contratação de Empresa Jornalística para Veiculação de Publicidade Legal

De ordem desta Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, solicitamos o preenchimento do presente formulário

como parte integrante de sua solicitação, nos termos do 1 52' Comunicado de previsão de registro de preços 201 8.

Órgão solicitante

(assinatura)

(nome e Identidade Funcional)

Coordenador/DiretorAdministra tive/Responsável pelas Requisições/Ordenador de Despesas

Estimativa de consumo
cm X coluna/ano

Justificativa da pretendida previsão de contratação, nos termos do

art. 3', incs. le 111 da Lei l0.520/2002(Porque precisa? Qual o
consumo previsto? Como vai utilizar?)
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 . DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação através de Sistema de Registro de

Preços de empresa jornalística, responsável pela edição de jornal diário, impresso, de grande

circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para prestação de serviços de veículação da
publicidade legal.

1 .2. Para fins desta licitação, considera-se "jornal diário de grande circulação no Estado do Rio

Grande do Sul" aquele que preencha os seguintes requisitos (cumulativamente):

a) circulação diária, pelo menos, de 2a a 6' feira

b) distribuição de exemplares em no mínimo 60% dos Municípios no Estado do Rio Grande do

c) tenha uma tiragem mínima diária superior a 100.000 (cem mil) exemplares.

1 .2.1 . Ainda, tem-se como requisitos para o cumprimento do referido objeto:

a) que referida publicação deva constar do "corpo do jornal"
b) que receba o envio dos anúncios até as 1 9 hrs do dia útil anterior à publicação

Sul

2. DA JUSTIFICArlVA

2.1 . Considerando que o contrato com o anual contrato encerrará em agosto deste ano, deverá

ser providenciada nova contratação de jornal de grande circulação, considerando a
necessidade desta Subsecretaria da Administração Central de Licitações de respeitar a
previsão normativa de exigência de publicações referentes ao procedimento licitatório em jornal

de grande circulação no Estado, art. 21 da Lei n' 8.666/93.

3. DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços a serem prestados consistem na veiculação (publicação) de alas oficiais de

interesse do Estado do Rio Grande Sul, em jornal diário de grande circulação editado pela
empresa contratada.
3.2. os fitos a serem publicados relacionam-se, principalmente a avisos de licitação e
assemelhados.

3.3. As publicações serão cotadas em cm X coluna.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Para melhor atendimento das necessidades deste Órgão. a CONTRATADA deverá ter

sede, filial ou escritório de representação no Município Porto Alegre/RS.

4.1.1. A comprovação da exigência da cláusula acima será feita no momento da assinatura da

Ata de Registro de Preços e do Termo de Contrato.
4.2. A CONTRATADA deverá prestar atendimento em horário comercial, de 2; a 6;-feira,
considerando a alínea "b" do item 1.2.2.
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4.3. A CONTRATADA deverá indicar número de telefone fixo local para contato entre a
Contratante e a empresa.

4.3.1 . Além do telefone, a CONTRATADA deverá indicar correio e]etrõnico para contato direto.

4.4. E de responsabilidade da CONTRATADA manter em perfeito funcionamento o meio de

contato indicado, comunicando a Contratante qualquer interrupção ou falha, providenciando,
Imediatamente outra forma de contato similar.

4.5. A CONTRATADA deverá indicar funcionário que ficará responsável pelo atendimento
preferencial a Contratante.

4.6. O texto para publicação será produzido pela Contratante em software de edição de texto

(Microsoft Word ou compatível).

4.7. O texto para publicação será enviado à CONTRATADA por correio eletrõnico.

4.7.1. A CONTRATADA deverá indicar o endereço eletrânico para o qual serão encaminhados
os textos para publicação.

4.7.2. Na impossibilidade de utilização dos meios de envio indicados neste item, em razão de

eventual problema, caberá à empresa providenciar outra forma de envio, de modo a não
comprometer a execução dos serviços objeto desta contratação.

4.8. O texto a ser publicado será acompanhado de autorização para publicação, encaminhada

pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação, com indicação

do local de inserção da publicação e da data em que deverá ser veiculada.

4.9. A CONTRATADA deverá indicar o horário ]ímite para envio de publicação. de modo que
esta ocorra no dia útil seguinte ao do envio, considerando a alínea "b" do item 1 .2.2.

4.10. A CONTRATADA deverá informar os parâmetros a serem adotados para elaboração do

texto da publicação, tais como: tamanhos das colunas de texto, tipo e tamanho de fontes, etc.

4.11. A CONTRATADA deverá confirmar o recebimento do texto para publicação. bem como a

possibilidade de publicação na data fixada pela Contratante.

4.12. A CONTRATADA deverá enviar ao fiscal da contratação no mesmo dia da publicação ou

no dia útil subsequente, exemplar da edição do jornal em que veicular publicação proveniente
do Órgão, podendo ser por meio eletrõnico.

4.13. Em caso de publicação com erro e/ou omissão, ou fora da data fixada pela Contratante.
decorrente de causa atribuível à CONTRATADA, esta fica obrigada a providenciar a

republicação com a devida carreção, e, ainda, a arcar com eventuais prejuízos que isso
acarretar à Contratante ou a terceiros interessados.
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