
PROCESSO  N.º  20/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

 Constitui objeto do presente processo o serviço de publicações no Diário Oficial Eletrônico 

do Estado do RS – DOE-e, dos atos da Prefeitura Municipal de Agudo, através do Sistema 

Diário Oficial Eletrônico – Sistema DOE, disponível no site http://www.diariooficial.rs.gov.br 

  

2 – DO FORNECEDOR:  
            Os serviços serão prestados pela PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com sede na Praça dos Açorianos, s/nº, 
em Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 87.124.582/0001-04. 
 

3 – DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

 O prazo de duração do Contrato a ser firmado será de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da 

sua assinatura.  

 

4 – DOS PREÇOS: 

          4.1 - Os preços, base Novembro/2017, são os previstos na Tabela de Preços constante no ANEXO I 

deste processo, entendidos como justos e suficientes para a total execução do presente objeto, sendo devidos 

somente os valores referentes aos serviços efetivamente prestados. 
        4.2 - O valor de cada publicação será apurado individualmente de acordo com a Tabela de  

Preços do DOE-e, previsto no Anexo I deste processo, e nos termos previstos no subitem abaixo: 

           4.2.1 - Para fins de apuração do valor da publicação, a medida de faturamento é por cm 

(centímetro) de altura da matéria publicada. 

           4.2.2 - Mensalmente a PROCERGS fará a apuração da totalização dos centímetros 

publicados para fins de faturamento. 

           4.3- Nos preços dos serviços, ora contratados, estão incluídos os impostos em vigor na data 

da apresentação da proposta. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO ORÇAMENTO: 

 O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços e em até 20 (vinte) 

dias da emissão do Documento Fiscal de Cobrança pela PROCERGS, que deverá conter o 

detalhamento das publicações executadas, considerando os valores discriminados na Tabela de 

Preços, constante no ANEXO I do presente Processo e com recursos das dotações pertinentes de 

cada unidade orçamentária. 

 

6 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

    6.1 – O contrato será reajustado, anualmente, a contar da data-base de reajuste, 

estabelecida no ANEXO I deste processo. 

    6.2 - O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, 

de acordo com a fórmula abaixo: 

 

R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1] 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês 

de aplicação do último reajuste; 
IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste; 
IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último reajuste. 

 

http://www.diariooficial.rs.gov.br/
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7 – DO FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nos termos do Artigo 24, Inciso XVI, da 

Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

 

     Agudo, 08 de dezembro de 2017- 

                                                                

                                                                                                                      

ADEMIR KESSELER 

                                                                                      Sec. de Administração e Gestão e Fazenda.-       

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente Processo de Dispensa de 

Licitação. 

 

Agudo, 08  de dezembro de 2017.- 

                                                                                                       

 
 

VALÉRIO VILI TREBIEN 

                                                                                                        Prefeito Municipal.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

TABELA DE PREÇOS 

 

DOE-DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
01 PUBLICAÇÕES R$ 
DOE.01.102021 - Publicações no mês (por cm)        107,45 
VIGENCIA: Nov/2017-Out/2018  

 

 


