
 

 

Documento de Formalização de Demanda 
 

De: Gabinete 

 
Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESPAÇOS EM CM2 (CENTÍMETRO 
QUADRADO) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, 
POLICIA MILITAR E CIVIL. 
 
Justificativa: Além do já apresentado, esta contratação se faz necessária para que a população tenha maior acesso 
aos atos do Executivo Municipal, uma vez que a cidadania deve ser exercida por meio de uma publicidade mais 
efetiva dos atos públicos. 
  
Dando mais oportunidade de os munícipes ficarem informados, maior será a participação popular. Em meio à 
pandemia, o trabalho da imprensa tem se mostrado essencial no compartilhamento de informações de interesse 
público, no compartilhamento de normativas e regras, na sensibilização sobre a necessidade de termos medidas de 
combate à covid e mais recentemente no processo de vacinação. 
  
A contratação também se faz necessária dada a necessidade de chamamento da população para as etapas de 
imunização contra o novo coronavírus – especialmente em relação à segunda dose. Precisamos aumentar a adesão 
da população para que se imunize com a segunda dose da vacina. 
 
Especificações do Objeto: 

 

ITEM SERVIÇO PREÇO MÁXIMO 
PREÇO 
TOTAL 

01 

 
JORNAL DIARIO COM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 
6.000 cm² de veiculação de publicidade institucional dos atos do 
poder executivo municipal, IMPRESSÃO COLORIDA  
 

R$ 3,00 /cm² R$  18.000,00 

02 

 
JORNAL SEMANAL COM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 
6.000 cm² de veiculação de publicidade institucional dos atos do 
poder executivo municipal, IMPRESSÃO COLORIDA  
 

R$  2,50 /cm² R$  15.000,00 

 

DO LOCAL E CRONOGRAMA DE ENTREGA 
As artes/materiais/peças para publicação serão enviados pela Prefeitura à Contratada via e-mail ou WhatsApp. 
A contratada deverá manter endereço de e-mail para recebimento do material da Prefeitura. 
A licitante vencedora deverá publicar todas as peças enviados pelo Município, no primeiro dia útil após o recebimento 
dos mesmos via e-mail. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
A Contratada deverá efetuar a publicação dos Atos enviados pela Prefeitura, em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazos e local constantes no Edital e seus anexos; 
A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez), o objeto com 
defeitos; 
A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 



 

 

Do Contratante: 
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 
designado; 
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
Será designado como gestor do Contrato e responsável administrativo pela fiscalização da execução da entrega do 
serviço objeto deste Edital, o servidor Priscila Noernberg Pilaty, ao qual compete o acompanhamento da execução 
do objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que possam prejudicar o bom 
andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos 
de prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do 
objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. Ao preposto da 
empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 

 

 

 

 

 
GILBERTO DOS PASSOS 

PREFEITO 


