
Protocolo: 2022000750283
SÚMULA DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 013/2016

SPI Nº 002827-08.01/15-4 e PROA Nº 20/0811-0000821-1
O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Comunicação, por força do art. 79, II, da Lei Federal nº
8.666/1993, e da cláusula primeira do Sexto Termo Aditivo, de natureza resolutiva e consensualmente celebrada , que prevê a
extinção antecipada da vigente relação contratual tão logo haja a celebração de novos contratos de publicidade com as vencedoras
da Concorrência nº 38/2021 (PROA n.º 19/0811-0000070-3), RESCINDE , a contar de 27 de julho de 2022, o presente contrato
com a empresa PÚBLICA COMUNICAÇÃO LTDA., tendo como objeto a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção,
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execuçã o externa, a compra de mídia e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens e/ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral, para todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Registre-se e Publique-se.

Protocolo: 2022000750284
SÚMULA DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2016

SPI Nº 002827-08.01/15-4 e PROA Nº 20/0811-0000821-1
O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Comunicação, por força do art. 79, II, da Lei Federal nº
8.666/1993, e da cláusula primeira do Sexto Termo Aditivo, de natureza resolutiva e consensualmente celebrada , que prevê a
extinção antecipada da vigente relação contratual tão logo haja a celebração de novos contratos de publicidade com as vencedoras
da Concorrência nº 38/2021 (PROA n.º 19/0811-0000070-3), RESCINDE , a contar de 27 de julho de 2022, o presente contrato
com a empresa SPR COMUNICAÇÃO LTDA.,  tendo como objeto a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção,
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execuçã o externa, a compra de mídia e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens e/ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral, para todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Registre-se e Publique-se.

Protocolo: 2022000750285
SÚMULA DE TERMO DE CONTRATO N° 006/2022

PROA N° 19/0811-0000070-3
PARTES : Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Comunicação , e empresa CENTRO AGÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA . OBJETO DO CONTRATO : a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção,
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao principio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens e/ou serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral, para todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com
exceção das empresas estatais. PRAZO : 12 (doze) meses a contar da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado.
RECURSO FINANCEIRO : U.O: 0811, Projeto/Atividade: 6502, Recurso 0001 — Tesouro - Livres, Elemento: 3.3.90.39. BASE
LEGAL : Lei Federal n° 12.232/2010 e Lei Federal n° 8.666/1993. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  : A Secretária de
Comunicação, no uso de suas atribuições, atesta conformidade da presente contratação com as normas constantes na Lei
Complementar Federal n° 159, de 19 de maio de 2017, e no Decreto n° 56.638/2022, de 07 de fevereiro de 2022.
Registre-se e Publique-se.

Protocolo: 2022000750286
SÚMULA DE TERMO DE CONTRATO N° 008/2022

PROA N° 19/0811-0000070-3
PARTES : Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Comunicação , e empresa ENGENHO DE IDEIAS
COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO DO CONTRATO : a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover
a venda de bens e/ou serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, para todos
os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com exceção das empresas
estatais. PRAZO : 12 (doze) meses a contar da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. RECURSO FINANCEIRO : U.O:
0811, Projeto/Atividade: 6502, Recurso 0001 — Tesouro - Livres, Elemento: 3.3.90.39. BASE LEGAL : Lei Federal n° 12.232/2010 e
Lei Federal n° 8.666/1993. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  : A Secretária de Comunicação, no uso de suas atribuições,
atesta conformidade da presente contratação com as normas constantes na Lei Complementar Federal n° 159, de 19 de maio de
2017, e no Decreto n° 56.638/2022, de 07 de fevereiro de 2022.
Registre-se e Publique-se .
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Porto Alegre, Quarta-feira, 27 de Julho de 2022 14Diário Oficial Nº 143
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


