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INTRODUÇÃO

A

s publicações são despesas recorrentes e constantes na Secretaria de Estado da Educação e
respondem por gastos que chegaram em média desde 2008 a 2014 à seiscentos e oitenta mil reais
anuais. Este relatório traz informações importantes sobre quais publicações são mais utilizadas na
SEEDPR, as quais dentre elas, estão, o Diário Oficial do Estado – DIOE, Diário Oficial da União – DOU e
jornais credenciados que correspondem a 32 jornais em 21 regiões administrativas no Estado do Paraná.
Também é investigado quais publicações são as mais caras no contexto de despesas finais das publicações
analisando dados registrados no ano de 2014 e começo de 2015, o que é suficiente para entendermos de
modo breve quais são os comportamentos deste tipo de despesa e de que forma o usuário, produtor de
publicações pode contribuir para a correta diagramação e efetividade no uso do dinheiro público.
Desde 2011 até 2014, o número de publicações neste órgão tem crescido e com isso também, os custos das
mesmas. De 2011 até 2014 o Diário Oficial da União teve um crescimento de 1780% em aumento de
despesas. O Diário Oficial do Estado ficou com 66% de crescimento, e por fim os jornais credenciados
finalizaram o ano em 68% de aumentos com as despesas em publicações veículadas por setores de nossa
Secretaria (BRASIL, 2015a).
Estes números revelam que há necessidades de reduzir os valores gastos com publicações e para isso, são
necessárias pequenas mudanças in locu nas publicações produzidas pelo órgão em questão. Assim esse
relatório sugere mudar hábitos e comportamentos que podem estar em desacordo legal com as normas de
publicação usadas nos veículos de comunicação impressos ou alterações que estão presentes na forma de
diagramar a sua publicação permitindo assim, redução acentuada de custos gerados por fatores
desnecessários comumente praticados ao se elaborar uma publicação.

GAS/SSC
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METODOLOGIA

S

erão analisadas as publicações de alguns veículos de comunicação impressos comumente usados na SEEDPR
como o DIOE – Diário Oficial do Estado, o qual veicula publicações de vários departamentos da SEEDPR. O
DOU – Diário Oficial da União no qual é veiculado publicações da CPL SEEDPR e CLO/SUDE e os Jornais
credenciados na SEEDPR que também veiculam publicações da CPL SEEDPR e CLO/SUDE.
O período de análise deste relatório se manteve pelos anos de 2014 e começo de 2015, até a data de 19/05/2015. Com
base no ano de 2014 e 2015 é possível observar características importantes que auxiliam no entendimento deste tipo de
despesa.
Entre os objetivos deste relatório estão:





verificação de qual veículo de comunicação impresso é mais utilizado comumente.
verificação dos valores destes veículos em relação ao número de publicações realizadas anualmente.
alterações nas publicações que podem ser redefinidas a partir de sua diagramação, possibilitando grande
redução de custos associados a elas.
demonstração dos custos reduzidos a partir das mudanças sugeridas na nova diagramação em simulação teórica
de 2014 e 2015 e análise de dados em especial para 2014, levantando de modo concreto quais seriam as
reduções obtidas com as novas diagramações.

Para se atingir estes objetivos será necessário se fazer um levantamento de dados registrados no setor de serviços
contínuos. A partir destes dados são elaborados gráficos e tabelas que facilitam a compreensão de como as despesas de
publicações ocorrem. Após será realizada uma análise das publicações recentemente enviadas para os veículos de
publicidade e serão sugeridas modificações nos aspectos das mesmas uma vez que estas mudanças podem gerar redução
no valor da publicação por centímetro de jornal.
Entende-se como justificável o uso de uma nova diagramação pois é visível os procedimentos adotados por outros
órgãos públicos que praticam ações visando o menor custo em suas publicações. Deste modo se faz pertinente que a
SEEDPR possa sugerir aos funcionários responsáveis por elaborar publicações a prática que se segue como orientação
neste material.
As sugestões elaboradas para se reduzir a diagramação das publicações foram baseadas em publicações que comumente
ocorrem nos mesmos veículos de comunicação impressos utilizados por outros órgãos públicos. Deste modo não há
restrições nas práticas sugeridas e as mesmas foram testadas afim de se confirmar a possibilidade de publicação das
mesmas.
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CAPÍTULO I – ANÁLISES GERAIS
- ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM 2014
a. Quantidade de publicações
Em maior número está o DIOE e em menor número de publicações o diário da união – DOU.
Publicações
DIOE
DOU
Republicação – dou
Jornais
Republicação – jornais

R$
18441
4382
112
6832
772
Fonte: elaborado pelo autor.

1

Dioe: contagem segundo relatório de publicações que consta no sistema Imprensa net. 2Dou/jornais foram
quantificados manualmente nos registros de publicações existentes no GAS/SSC.

Visualização em gráfico dos dados acima:

Fonte: elaborado pelo autor.

b. Valor total das publicações para as despesas finais
Publicações
DIOE
DOU
Republicação - DOU
Jornais
Republicação – jornais

R$
R$ 303.290,00
R$ 97.092,53
R$ 2.399,23
R$ 305.244,37
R$ 39.994,74
Fonte: elaborado pelo autor.

Parcela de custos das publicações por veículo de comunicação impresso no total de despesas:

Fonte: elaborado pelo autor.





Se verifica que os jornais têm valor semelhante ao DIOE na parcela de despesas
No DOU o número de publicações está como um meio termo entre DIOE e jornais
DIOE tem o maior número de publicações e é o veículo de comunicação que ocupa a mesma fatia de despesas
dos jornais
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c.

Efeito final dos custos de publicações nas despesas totais deste serviço

Comparando cada uma das publicações entre si, se observa que em média o valor de cada publicação custa:
Publicações
DIOE
DOU
Republicação DOU
Jornal
Republicação jornal

R$
R$ 164,00
R$ 221,00
R$ 184,00
R$ 446,00
R$ 519,00
Fonte: elaborado pelo autor.






Os jornais por serem mais caros afetam diretamente o valor total de despesas deste serviço. Ou seja, quanto
mais se publica maiores serão as despesas.
O DIOE tem o dobro de publicações dos jornais e embora haja grande custo em suas publicações, o valor
resultante nas despesas finais tem efeito potencial não pelo valor cobrado da publicação e sim pelo volume de
publicações existentes que no ano de 2014 ficaram em 1844 contra 760 dos jornais. Ou seja, quanto mais se
publica no DIOE não necessariamente tem efeito direto no crescimento dos gastos já que é um veículo
relativamente mais barato do que todos os outros.
O DOU situa-se como o meio termo dos dois já citados anteriormente.

d. Simulação das publicações ao longo do tempo
A partir das afirmações acima se verifica que a cada 10 publicações como uma estimativa do total existente, os veículos
de comunicação impressos que mais impactam diretamente a proporção de despesas finais por veículo se dá como
demonstrado abaixo:

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico acima é possível observar o comportamento das despesas a cada 10 publicações. Conforme já comentado
se ampliarmos esta demonstração para 20 ou 100, ou todas as publicações as linhas do gráfico para cada veículo serão
as mesmas. As amostras utilizadas são aleatórias em termos de valores e são os valores que correspondem comumente
as publicações realizadas por esta instituição com base em medidas das publicações mais comuns para mais e para
menos.
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- ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES ATÉ 19/05/2015
a. Quantidade de publicações
Em maior número está o DIOE e em menor número de publicações os jornais.
Publicações
DIOE
DOU
Jornais
Republicações de jornais

R$
3291
752
532
52
Fonte: elaborado pelo autor.

1

Dioe: contagem segundo relatório de publicações que consta no sistema Imprensa net. 2Dou/jornais foram
quantificados manualmente nos registros de publicações existentes no GAS/SSC.

Visualização em gráfico dos dados acima:

Fonte: elaborado pelo autor.

b. Valor total das publicações para as despesas finais
Publicações
DIOE
DOU
Jornais
Republicação de jornais

R$
R$ 63.744,00
R$ 16.126,47
R$ 25.172,88
R$ 2.439,06
Fonte: elaborado pelo autor.

Valor das publicações por veículo de comunicação impresso no total de despesas até 19/05/2015.

Fonte: elaborado pelo autor.





Se verifica que o DIOE tem o maior valor na parcela de despesas
No DOU o número de publicações está como um meio termo
Jornais apesar de ter o menor número de publicações é o veículo de comunicação que ocupa grande fatia de
despesas
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c.

Efeito final dos custos de publicações nas despesas totais deste serviço

Comparando cada uma das publicações entre si, se observa que em média o valor de cada publicação custa:
Publicações
DIOE
DOU
Jornal
Republicação jornal

R$
R$ 193,00
R$ 215,00
R$ 487,00
R$ 474,00
Fonte: elaborado pelo autor.






Os jornais por serem mais caros afetam diretamente o valor total de despesas deste serviço. Ou seja, quanto
mais se publica maiores serão as despesas.
O DIOE embora haja grande custo em suas publicações, o valor resultante nas despesas finais tem efeito
potencial não pelo valor cobrado da publicação e sim pelo volume de publicações existentes. Ou seja, quanto
mais se publica no DIOE não necessariamente tem efeito direto no crescimento dos gastos já que é um veículo
relativamente mais barato do que todos os outros.
O DOU se situa como o meio termo dos dois já citados anteriormente, o mesmo fato ocorreu para o ano de
2014.

d. Simulação das publicações ao longo do tempo
A partir das afirmações acima se verifica que a cada 10 publicações como uma estimativa do total existente, os veículos
de comunicação impressos que mais impactam diretamente a proporção de despesas finais por veículo se dá como
demonstrado abaixo:

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste gráfico acima é possível observar o comportamento das despesas a cada 10 publicações. Conforme já comentado
se ampliarmos esta demonstração para 20 ou 100, ou todas as publicações as linhas do gráfico para cada veículo serão
as mesmas. As amostras utilizadas são aleatórias em termos de valores e são os valores que correspondem comumente
as publicações realizadas por esta instituição com base em medidas de 6, 7 centímetros em geral para mais e para menos
do início deste ano de 2015.
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- MACROEFEITOS E AS PUBLICAÇÕES

A natureza do serviço está ligada diretamente ao desenvolvimento da educação em termos estruturais da economia,
política e sociedade, os quais se relacionam diretamente ao desenvolvimento do Estado e do País. As questões
economicas e políticas do país e o Estado, podem propiciar redução ou crescimento de publicações tendo em vista a
disponibilidade de orçamento, necessidades políticas vigentes de época entre outros.
Assim, há fatores de aleatoriedade imprevisíveis em longo prazo, ou os mesmos, necessitariam de uma análise extensa e
muito abrangente envolvendo o desenvolvimento econômico e político no todo ou à grosso modo fatos mais relevantes
que são objetivos no panorama nacional e estadual. Deste modo a gestão de governos e demais conjecturas nacionais e
internacionais que afetam o país, também contribuem, diretamente para o comportamento desta despesa. Entende-se
como complexa e pouco viável a possibilidade de organização destes fatores no sentido de vir a ser possível uma
descrição e previsão futura desta despesa em análises de nível macro.
As publicações não acompanham o crescimento ou redução do produto interno bruto do país nem mesmo do Estado.
Oscilam de modo dispare a este indicador econômico, e se sugere que as ações políticas tem maior influência no
desenvolvimento da educação e logo, no número de publicações, do que propriamente a disponibilidade de orçamento
por parte do produto interno bruto.
Entretanto, a disponibilidade de orçamento do produto interno bruto é fator diretamente proporcional ao número de
publicações, mesmo que existam, oscilações ocorrentes por influencias políticas de época. Estas oscilações norteiam a
variação de investimentos que visam o desenvolvimento da educação tanto do ponto de vista de infraestrutura física
como programas de melhorias da educação em sentido quantitativo conforme Plano Nacional de Educação. As
primeiras são responsáveis pelo volume de publicações que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná tem como
despesas no setor de serviços contínuos.
Embora nem todo PIB seja destinado ao desenvolvimento em termos físicos (infraestrutura escolar), do mesmo modo,
por não se produzir publicações as iniciativas estruturais que não são físicas, ainda sim, haveria regularmente um
proporção mínima entre os investimentos de ordem física e o número de publicações geradas. Isso justificaria que parte
do PIB destinado à educação não necessariamente se revela pelo número de publicações, mas que sempre há uma
parcela do PIB envolvida neste tipo de investimento.
O número de publicações evidenciadas por este setor GAS/SSC se dá via publicações que norteiam a infraestrutura
física escolar e deste modo são parâmetros aparentes do desenvolvimento da educação quanto a questionamentos que se
destinam a cogitar se há ou não emprego do produto interno bruto ou ações políticas efetivas no uso de disponibilidades
orçamentárias para este fim. Deste modo, não se pretende afirmar que o número de publicações está ligado diretamente
a um fator em especial como a economia, ou a política ou a sociedade e sim como se pretendeu no início deste tópico,
relatar que é imprevisível tornar preditiva a quantificação de publicações ao longo do tempo já que todos os fatores
descritos anteriormente ocorrem em uma categoria de contingência complexa e sofrem interações sincrônicas.
Os gráficos a seguir revelam as oscilações de investimentos na infraestrutura física escolar ao longo de 2008 à 2014
para os veículos de comunicação impressos utilizados pela SEEDPR. Note-se que há, segundo coeficiente de
determinação entre despesas nas publicações, uma baixa proporcionalidade o que sugere, segundo o texto acima, as
seguintes conclusões:





disparidade entre a evolução do produto interno bruto e as despesas de publicações para cada ano analisado
influência da gestão política sobre o desenvolvimento educacional via infraestrutura escolar física
não há correlação direta entre o número de publicações e a disponibilidade de orçamento de indicadores
economicos como o PIB
há visivelmente um constante investimento na infraestrutura escolar física e ocorreu um grande aumento
principalmente no ano de 2012 em diante o que se pressupõe que tenha ocorrido uma revitalização e utilização
maior da parcela do PIB para a infraestrutura das escolas
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Coeficientes de determinanação por tipo de veículo de comunicação impresso ao longo de 2008 à 2014:
 Jornais 0,04 % de correlação entre as despesas
- oscilações estão como positivas e negativas entre os valores percentuais de: - 45 a 347 %.
 DIOE 0,05 % de correlação entre as despesas
- oscilações estão como positivas e negativas entre os valores percentuais de: - 34 a 62 %.
 DOU 43,08 % de correlação entre as despesas
- oscilações estão como positivas e negativas entre os valores percentuais de: - 93 a 1885 %.

Estes dados acima podem revelar a conjectura em que a infraestrutura escolar enfrenta em termos de equilíbrio nos
investimentos, ou em outras palavras, é possível verificar que não há um constante fluxo de atividades para provimento
do desenvolvimento nesta dimensão (física) da educação. Ao contrário se as atividades fossem constantes ou se
mantivessem em certo ritmo estreito de redução ou aceleração haveria um coeficiente de proporção entre despesas ao
longo dos anos e oscilações entre os valores percentuais das despesas com tendência a pouca ou discreta discrepância.
Deste modo se sugere que ao verificar as oscilações do PIB do Brasil, com exceção de 2009, os demais anos poderiam
prover para as respectivas épocas uma disponibilidade de orçamento positiva e no mínimo constante. Esta suposição
justifica a ideia de que há uma influência política muito maior no destino do orçamento disponível do que o próprio
orçamento disponível como se pode verificar no ano de exceção das oscilações do PIB do Brasil em 2009 em relação as
demais linhas de oscilação de publicações
Se presumir que estas correlações possam explicar o desenvolvimento da educação em termos físicos talvez seja
incorreto, no entanto, análises mais detalhadas seriam necessárias para se refutar esta possibilidade.
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CAPÍTULO II – DIAGRAMAÇÕES POR TIPO DE PUBLICAÇÃO
DOU - Diagramação padrão:
Conforme Portaria nº 268/IN, de 5-10-2009,
DA FORMATAÇÃO


Art. 46 Na formatação de textos destinados exclusivamente ao Diário Oficial da União
deverá ser utilizada codificação própria, com os caracteres de controle a seguir especificados:
##ATO Tipo de ato
##EME Ementa (somente Diário Oficial da União – Seção 1)
##TEX Texto da matéria
##ASS Nome da autoridade signatária (todos os atos, exceto extratos e retificações)
##CAR Função da autoridade signatária (todos os atos, exceto extratos e retificações)
##DAT Data (todos os atos, exceto extratos e retificações)



Art. 47 As matérias a serem publicadas nos Jornais Oficiais obedecerão aos seguintes
princípios de formatação:
I - fonte: Times New Roman;
II - corpo: 8 (oito);
III - alinhamento: justificado;
IV - primeira linha do parágrafo: recuo de 1 (um) centímetro;
V - ementa: alinhada à direita, com recuo de 2 (dois) centímetros;
VI - alinhamento de duas ou mais colunas: utilizar recurso de tabelas;
VII - entrelinhamento: utilizar espaço simples.
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- PREGÃO







Exemplo: Pregão eletrônico nº 12.
Redução: 1 centímetro ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início**.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015

Processo nº 135592846
## TEX Objeto : Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Hospedagem, Alimentação e Locação de Equipamentos
Eletrônicos, para atender aos participantes do “Simpósio Formação de Docentes” a ser realizado no município de Curitiba – Paraná – Programa Brasil
Profissionalizado.
Data : 21/05/2015
Horas : 9:30 hs
Valor Máximo Admissível de R$ 89.439,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais)
O edital encontra-se à disposição no portal ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e
o n.º da licitação
##DAT Curitiba, 06 de maio de 2015
Comissão Permanente de Licitação**
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 182,22 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).
Após modificação o valor ficou em R$ 151,85.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

**IMPORTANTE: o nome e função do signatário devem aparecer conforme Art. 13 e Art. 46 da
Portaria nº 268/IN, de 5-10-2009 (as duas publicações devem constar deste requisito).
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Não é incomum encontrar pregões em que os parágrafos em excesso tenham sido excluídos. É mais incomum
encontrar publicações com vários parágrafos já que o custo da publicação aumenta. Veja o exemplo abaixo do
pregão publicado pela EMBRAPA, no DOU, seção 3, pág. 6 do dia 28/05/2015, em que foi suprimido o
excesso de parágrafos da publicação.

Fonte: Diário da União.

Exemplo da publicação não modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 203 do dia 11/03/2015.

Fonte: Diário da União.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- HOMOLOGAÇÃO









Exemplo: Homologação do Pregão nº 83.
Redução: o máximo de 2 centímetros ou R$ 60,74.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
Retirar a sigla CPL/SEED, pois já está sendo explicitado no cabeçalho que a publicação pertence à Secretaria
de Estado da Educação e a Comissão Permanente de Licitação.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início. A
própria diagramação do DOU exclui o início quando a frase já aparece no fm.
ATENÇÃO: na homologação é possível reduzi-la em até 2 centímetros, do contrário, no máximo 1 centímetro
ou não será possível reduzi-la (se diferem pelo volume de texto).

## HOMOLOGAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014 - CPL/SEED
Secretaria de Estado da Educação
Comissão Permanente de Licitação
##TEX PROTOCOLO Nº 132831254
Homologo, com base no artigo 90, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, combinado com os Decretos Estaduais nº 6.191/2012 e nº
10.432/2014, e ainda, nos termos da Informação nº 255/2015 - NJA/SEED, às folhas 214 a 218, o procedimento licitatório realizado na
modalidade Pregão Eletrônico nº 83/2014 – SEED /CPL, no valor unitário de R$ 0,01 (um centavo de real) por passagem emitida a título de
agenciamento, no montante contratual de até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), referente aos custos das passagens emitidas e aos
agenciamentos, ADJUDICADO à empresa SELFE AIR TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , visando à intermediação de
passagens aéreas nacional para atender docentes externos vinculados ou não ao Programa Contínuo de Capacitação desta Secretaria.
##DAT Curitiba-PR, 06 de maio de 2015
##ASS ROBERTO LUIZ SOUZA DE FREITAS
##CAR Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado da Educação
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 242,96 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 182,22.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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- EXTRATO (todos os tipos de extratos)







Exemplo: Extrato de contrato nº 024.
Redução: 2 centímetros ou R$ 60,74.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
##EME não se utiliza na seção 3 do diário.
O signatário, data e cargo não precisam ser descritos em extratos conforme Portaria nº 268, de 5 de outubro de
2009.
Se não é necessário explicitar que a publicação pertence ao grupo administrativo setorial, há redução de mais 1
centímetro no valor final da diagramação. Outros órgãos governamentais não explicitam de que setor dentro do
órgão tem origem o extrato (ver exemplo da próxima pág.).

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
##ATO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
##EME PROTOCOLO: 13.569.014-7
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação
CONTRATADA: Iveco Latin América Ltda.
##TEX OBJETO: Contrato nº 024/2015 de Aquisição de Ônibus Escolar.
Com o valor total de R$ 157.740,00 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta reais).
Conforme especificação do edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico 63/2013.
– SRP-FNDE-MEC, com recursos da Fonte 116/Recurso Federal.
VALOR TOTAL: R$ 157.740,00
AUTORIZADO POR: Carlos Alberto Richa
## DAT DATA: 23/04/2015
##CAR Governador do Estado
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 151,85 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 91,11.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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Exemplo da publicação não modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 274 do dia 29/04/2015.

Fonte: Diário da União.

Exemplo da publicação modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 176 do dia 26/05/2015.

Fonte: Diário da União.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- REPUBLICAÇÃO








Exemplo: Republicação do Pregão eletrônico nº 12.
Redução máxima: 2 centímetros ou R$ 60,74.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Título: Republicação da licitação do pregão eletrônico nº 12/2015 pode ser substituído por Republicação: pregão
eletrônico nº 12/2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2015
## TEX Processo nº 135592846
Objeto : Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Hospedagem, Alimentação e Locação de Equipamentos Eletrônicos, para atender aos
participantes do “Simpósio Formação de Docentes” a ser realizado no município de Curitiba – Paraná – Programa Brasil Profissionalizado.
Data : 10/06/2015
Horas : 9:30 hs
Valor Máximo Admissível de R$ 89.439,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais)
O edital encontra-se à disposição no portal ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da
licitação .
Motivo: Alteração de Prazo. Publicado no DOU3, nº 86 página 207, em 8 de maio de 2015.
##DAT Curitiba, 22 de maio de 2015
##CAR Comissão Permanente de Licitação
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 212,59 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 151,85.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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Exemplo da publicação não modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 221 do dia 06/03/2015.

Fonte: Diário da União.

Exemplo da publicação modificada, da Prefeitura Municipal de Amargosa no DOU, seção 3, pág. 180 do dia
01/06/2015.

Fonte: Diário da União.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- REVOGAÇÃO









Exemplo: Revogação do Pregão nº 07.
Redução: 1 centímetros ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
Retirar a sigla CPL/SEED, pois já está sendo explicitado no cabeçalho que a publicação pertence à Secretaria de
Estado da Educação e a Comissão Permanente de Licitação.
Há espaçamento duplo entre a 3º linha e a 4º onde se lê “Secretaria...” e “Comissão...”.

## REVOGAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015 - CPL/SEED
Secretaria de Estado da Educação
Comissão Permanente de Licitação
## TEX Processo nº 134757833
Revogo, com fulcro na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, na Lei nº 9.784/1999, art. 53 e Lei nº 8.666/1993, art. 49, e ainda, nos termos da
Informação nº 1268/2015 – NJA/SEED, cumprido as formalidades legais, o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico de nº 07/2015,
no importe global de R$ 61.908,10 (sessenta e um mil, novecentos e oito reais e dez centavos) ,visando a aquisição de máquinas e equipamentos para
atender duas Unidades Novas – CEEPs, em face do mesmo restar FRACASSADO e o pedido de arquivamento pelo Setor Solicitante. Convênio
750018/2008 - Programa Brasil Profissionalizado.

##Curitiba, 05 de maio de 2015
##Comissão Permanente de Licitação
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 182,22 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 151,85.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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- RESULTADO








Exemplo: Resultado do pregão eletrônico nº 09/2015.
Redução máxima: 2 centímetros ou R$ 60,74.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais. (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Título: Resultado da licitação do pregão eletrônico nº 09/2015 pode ser substituído por Resultado: pregão
eletrônico nº 09/2015.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO RESULTADO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 - CPL/SEED
Processo nº 134546786
##TEX Objeto : Aquisição de Equipamentos e Utensílios para Complementação do Laboratório de Agroindústria da Carne visando Atender 12
(doze) Novos CEEPs – Programa Brasil Profissionalizado.
Empresas Vencedoras:
Dirceu Longo & Cia Ltda EPP
Lote 01 – no valor total de R$ 2.775,02 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos).
Via Lumen’s Áudio , Vídeo e Informática Ltda – EPP.
Lote 03 – no valor total de R$ 9.074,00 (nove mil e setenta e quatro reais)
Infinit Comércio e Representação Ltda – EPP.
Lote 07 – no valor total de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais)
Os lotes 02,04,05,, 06 , 08 e 09 foram declarados FRACASSADOS.
##DAT Curitiba, 18 de maio de 2015
Comissão Permanente de Licitação
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 212,59 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 151,85.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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Exemplo da publicação não modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 180 do dia 08/04/2015.

Fonte: Diário da União.

Exemplo da publicação modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 176 do dia 26/05/2015.

Fonte: Diário da União.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- RETIFICAÇÃO










Exemplo: Retificação do resultado do pregão eletrônico nº 05/2015.
Redução máxima: 3 centímetros ou R$ 91,11.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais. (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Título: Retificação do resultado do pregão eletrônico nº 05/2015 pode ser substituído por Retificação: resultado
pregão eletrônico nº 05/2015.
O signatário, data e cargo não precisam ser descritos em retificações conforme Portaria nº 268, de 5 de outubro
de 2009.
Retificações são publicações apenas dos tópicos modificados, incluídos ou excluídos do original, não sendo
necessário publicar novamente a publicação original, conforme Portaria nº 268, de 5 de outubro de 2009.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO RETIFICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 - CPL/SEED

## TEX Processo nº 135074497
Objeto : Aquisição de Cadeiras para Digitador e Longarinas com 03 (três) Lugares.
Empresas Vencedoras:
DS Office Comércio de Móveis Ltda – ME
Lote 01 no valor total de R$ 25.703,65 (vinte e cinco mil, setecentos e três reais e sessenta e cinco centavos).
DEMAIS RESULTADOS PERMANECEM INALTERADOS.
Motivo: valor Adjudicado.
##Curitiba, 26 de maio de 2015
##Comissão Permanente de Licitação
Fonte: CPL SEEDPR.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 151,85 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 60,74.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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Exemplo da publicação não modificada, da SEEDPR no DOU, seção 3, pág. 384 do dia 24/04/2015.

Fonte: Diário da União.

Exemplo da publicação modificada, da Departamento de Ciência e Tecnologia, Centro Integrado de Telemática
no DOU, seção 3, pág. 27 do dia 28/05/2015.

Fonte: Diário da União.

OBS.: As imagens estão fora de escala.

- ANULAÇÃO/CANCELAMENTO/SUSPENSÃO de pregão
Exemplo: ver pregão. Tem as mesmas características de diagramção e redução.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 30,37.
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- CONCORRENCIA PÚBLICA








Exemplo: Concorrência pública nº19/2014.
Redução: o máximo de 1 centímetros ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
##EME não se usa no DOU seção 3.
O texto está com excesso de parágrafos. Para melhor evidenciar os tópicos deixar em negrito.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
Retirar a sigla CPL/SEED, pois já está sendo explicitado no cabeçalho que a publicação pertence à Secretaria de
Estado da Educação e a Superintendência de Desenvolvimento Educacional.
As “CP’s” em geral são extensas e não atingem grande redução ao contrário de pregões eletrônicos.

Fonte: CLO/SEED.

A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado ao DOU.
Custaria o valor de R$ 334,07 conforme o INCom (sistema de envio de matérias do DOU).

Após modificação o valor ficou em R$ 303,70.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.

Fonte: INCom, Imprensa Nacional.
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- HOMOLOGAÇÃO/REVOGAÇÃO/REPUBLICAÇÃO (p/ concorrência)








Exemplo: ver Concorrência pública nº19/2014, a diagramação é semelhante.
Redução: o máximo de 1 centímetros ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
##EME não se usa no DOU seção 3.
O texto está com excesso de parágrafos. Para melhor evidenciar os tópicos deixar em negrito.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
Retirar a sigla CPL/SEED, pois já está sendo explicitado no cabeçalho que a publicação pertence à Secretaria de
Estado da Educação e a Superintendência de Desenvolvimento Educacional.
As “CP’s” em geral são extensas e não atingem grande redução ao contrário de pregões eletrônicos.

- RETIFICAÇÃO (p/ concorrência)





Exemplo: ver Concorrência pública nº19/2014, a diagramação é semelhante.
Redução: o máximo de 1 centímetros ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
O texto está com excesso de parágrafos. Para melhor evidenciar os tópicos deixar em negrito.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.

- RESULTADO (p/ concorrência)






Exemplo: ver Concorrência pública nº19/2014, a diagramação é semelhante.
Redução: o máximo de 1 centímetros ou R$ 30,37.
Modificações:
Não são necessárias duas vezes o código ##ATO para descrever sobre o que é a publicação.
O texto está com excesso de parágrafos. Para melhor evidenciar os tópicos deixar em negrito.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data, pois o sistema gera este espaço gratuitamente.
Retirar a sigla CPL/SEED, pois já está sendo explicitado no cabeçalho que a publicação pertence à Secretaria de
Estado da Educação e a Superintendência de Desenvolvimento Educacional.

- AVISOS DE ANULAÇÃO/SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO (p/ concorrência)
Exemplo: ver Concorrência pública nº19/2014 (DOU), a diagramação é semelhante.
Redução máxima: 0 - 1 cm dependendo do tamanho do texto.
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DIOE
- PREGÃO










Exemplo: Pregão eletrônico nº 11.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Não são necessárias duas linhas para definir o ato, tal como se vê na 3º linha “Aviso de licitação” e 4º linha
“Pregão eletrônico nº 11”. Mantê-las juntas.
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais. São os mesmos que se verifica no DOU, pois a
publicação com espaços extras tem a mesma origem de formatação por parte do diagramador do setor em
questão (estes espaços não serão indicados).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor
É possível registrar em negrito os tópicos principais da publicação.
Não é necessário o espaço entre a última linha do texto e a data.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Há duas fontes de texto. Utilizar somente uma, pois há diferenças no tamanho das letras entre uma fonte e outra.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE. Espaço entre parágrafos 1.0.

Fonte: CPL SEEDPR.

Valor da publicação no formato original é de R$ 96,00.

Após modificação o valor final ficou em R$ 72,00.

Fonte: Imprensa net.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- CONVITE





Exemplo: Convite nº 10.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Unir frase “Aviso de licitação” e “Convite...”.
Unir parágrafos soltos.

É preferível deixar em negrito os tópicos do texto para diferenciá-los e facilitar a leitura.

Fonte: CLO/SEED.

Valor da publicação no formato original é de R$ 144,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor final ficou em R$ 72,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- CONCORRÊNCIA PÚBLICA






Exemplo: Concorrência pública nº 06.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Unir frases “Aviso de licitação” e “Concorrência pública...”.
As siglas SEED/SUDE talvez se tornem redundantes uma vez que no cabeçalho já existe a descrição dos órgãos
emissores da publicação.
Excesso de parágrafos que podem ser unidos em um texto linear.
É preferível deixar em negrito os tópicos do texto para diferenciá-los e facilitar a leitura.

Fonte: CLO/SEED.

Valor da publicação no formato original é de R$ 192,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor final ficou em R$ 168,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- HOMOLOGAÇÃO p/ pregão









Exemplo: Homologação do pregão eletrônico nº 05/2015.
Redução máxima: 0 - 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.
Frase “Comissão Permanente de Licitação” constar apenas no fim.
Unir títulos que ocupam duas linhas – homologação e pregão eletrônico nº05.
Unir parágrafos.
Retirar espaços extras.
Utilizar apenas um tipo de fonte e tamanho da mesma.

Fonte: CPL SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 144,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova ficou em R$ 120,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- HOMOLOGAÇÃO p/ concorrência e convite






Exemplo: Homologação concorrência nº 01.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Não deixar linhas em branco como no cabeçalho da publicação ou ao final.
O órgão já está descrito no cabeçalho não sendo necessário descreve-lo novamente no fim da publicação ou em
qualquer outra parte da publicação.
Excesso de parágrafo. É possível redução do mesmo unindo linhas “Homologo” e “Protocolo”. O mesmo ocorre
no fim com o “Publique-se”.
É preferível deixar em negrito os tópicos do texto para diferenciá-los e facilitar a leitura.

Fonte: CLO/SEED.

Valor na diagramação tradicional, R$ 144,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova ficou em R$ 120,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- EXTRATO (verificar o tipo de extrato em relação à formatação)










Exemplo: Extrato 1° Aditivo Contrato 344-14_Engepark_prazo
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Exemplo deste tipo de publicação abaixo:
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.
Unir texto de apresentação e não deixar espaço vazio.
Centralizar as duas primeiras linhas.
Unir parágrafos.
Retirar espaços extras.
Utilizar apenas um tipo de fonte e tamanho para toda a publicação a ser diagramada.
Nessa publicação ainda é possível reduzir a caixa alta dos tópicos e obter maior redução.

Fonte: SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 120,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova ficou em R$ 96,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- REPUBLICAÇÃO
Exemplo: Republicação do pregão eletrônico nº 12/2015.
Ver Pregão no DIOE. Possui as mesmas características de modificação.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Exemplo deste tipo de publicação abaixo:
 Espaço entre parágrafos 1.0.
 Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.

Fonte: CPL SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 120,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova ficou em R$ 96,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- REVOGAÇÃO








Exemplo: Revogação do pregão eletrônico nº 08/2015.
Redução máxima: 0 - 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos.
Tamanho da fonte e tipo devem ser os mesmos (círculo vermelho).
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Unir título revogação com pregão eletrônico nº 08.
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.

Fonte: CPL SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 96,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação não houve redução no valor da diagramação do jornal. É comum isso para a revogação e
homologação em que há textos grandes e as reduções não se efetivam, em alguns casos, por não haver na
publicação original excesso de parágrafos.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- RESULTADO p/ convite, pregão e concorrência








Exemplo: Resultado do pregão eletrônico nº 10/2015.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Para convite e concorrência só haverá redução de 1 cm se for omitido o signatário e cargo do mesmo.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos.
Tamanho da fonte e tipo deverá ser a mesma ao longo de toda a publicação (círculo vermelho).
A frase “Comissão Permanente de Licitação” quando aparece no fim não necessita aparecer no início.
Título: Resultado da licitação do pregão eletrônico nº 10/2015 pode ser substituído por Resultado: pregão
eletrônico nº 10/2015.
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.

Fonte: CPL SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 72,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova, R$ 48,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- RETIFICAÇÃO






Exemplo: Retificação do resultado do pregão eletrônico nº 05/2015.
Ver Retificação no DOU. Possui as mesmas características de modificação.
Redução máxima: 3 centímetros ou R$ 72,00.
Modificações:
O signatário, data e cargo não precisam ser descritos em retificações no Diário da União. No exemplo da
próxima página pode-se ver que uma retificação da SEEDPR foi publicada sem estes elementos sem o prejuízo
da mesma.
Retificações são publicações apenas dos tópicos modificados, incluídos ou excluídos do original, não sendo
necessário publicar novamente a publicação original.
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.

Valor na diagramação tradicional, R$ 96,00.

Fonte: CPL SEEDPR.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova, R$ 24,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.

p. 38

- DISPENSA DE LICITAÇÃO







Exemplo: dispensa de licitação nº 018/2015
Redução máxima: 2 centímetros ou R$ 48,00.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos.
Tamanho da fonte e tipo devem ser os mesmos.
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.
Espaço vazio entre o título “Dispensa de licitação” e início do texto pode ser subtraído.

Fonte: SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 120,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação nova, R$ 72,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO










Exemplo: FAFIPAR e FAFIUV rec. Dívida.
Redução máxima: 1 centímetro ou R$ 24,00.
Modificações:
Tamanho da fonte e tipo deve ser os mesmos.
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE. Não deixar espaços vazios entre linhas (não é o caso desse exemplo).
A coluna de diagramação tem 7 cm ao invés de 8 cm. Isso reduz a altura da publicação.
É de fato necessário que o primeiro quadro seja tudo em caixa alta? Nas modificações sugeridas fora feita a
retirada desta caixa alta para todo o texto.
Alterar sigla para caixa alta e região do estado com letra inicial maiúscula.
Ajustar texto dentro da célula para centralizado e justificado na opção “layout”.
Na quinta caixa de texto sentido vertical alterar texto para inicial maiúscula apenas.

Fonte: SEEDPR.

Valor na diagramação tradicional, R$ 168,00.

Fonte: Imprensa net.

Após modificação o valor na diagramação ficou em R$144,00.

Fonte: Imprensa net.

OBS.: As imagens estão fora de escala.
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- RELAÇÃO DE DIPLOMAS
Exemplo: Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 207591 - 03/06/2015
Modificações: não é necessário, pois se trata de uma publicação gratuita.

Fonte: SEEDPR.

- TERMO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA






Exemplo: termo de convênio de cooperação técnica nº 3720150003
Redução máxima: 1 centímetros ou R$ 24,00.
Modificações:
Espaço entre parágrafos 1.0.
Fonte sempre de tamanho 07 para DIOE.
Espaço vazio entre a primeira caixa de texto e a segunda pode ser subtraído, e ao final do mesmo modo.
Não há necessidade de caixa alta na primeira caixa de texto.

Fonte: SEEDPR.
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- EDITAL
Exemplo: Relação de Registro de DIPLOMAS Nº 207591 - 03/06/2015
Modificações: não é necessário, pois se trata de uma publicação gratuita.

Fonte: SEEDPR.

OBS: Demais publicações como portaria, citação, resolução, despacho, licença, entre outras são gratuitas e
não serão abordadas.
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Jornais
Nos jornais, o tamanho da publicação influencia diretamente no tamanho desta na página do jornal. Ou seja, o tamanho
que a SEEDPR elaborar a publicação, este será respeitado pelo jornal e manterá as mesmas características. Existe
possibilidade de hajam por parte do jornal modificações, porém não é comum isto acontecer. A modificação inclui
aumento ou redução da publicação original para que por questões de diagramação, esta caiba na página do jornal tendo
em vista outras particularidades que levam o jornal a modificar a publicação original.

- PREGÃO









Exemplo: Pregão eletrônico nº 01.
Redução: até 2,5 centímetros ou de R$ 15,24 a R$ 40,65, depende do jornal. O valor em reais multiplicado por
2,5.
Modificações:
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Se observa duas fontes diferentes no texto, arial 7 e times new roman 7. Não é correto utilizar duas fontes
diferentes em uma mesma publicação.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” aparece 3x. No cabeçalho, no título e no fim do texto. Seria
necessário? Sugere-se usar apenas no início da publicação junto com a Secretaria de Estado da Educação,
conforme outras publicações de mesmo tipo de outros órgãos já fazem.
Evitar deixar em aberto o quadro que serve de limite de área da publicação. Pois é sugestivo para o jornal deixar
os centímetros que convêm uma vez que não é definida a margem final da publicação.
Nome da instituição também não precisa aparecer 2x. Deixar apenas a primeira menção.
Termo aviso de licitação pode se localizar junto com a proposta da publicação, que no caso é pregão eletrônico
nº 01.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Secretaria de Estado da Educação
Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 01/2015
Processo nº 132809020
Objeto : Aquisição de Plotter para Laboratórios de Vestuário.
Data : 19/02/2015
Horas : 9:30 hs
Valor Máximo Admissível de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais)
O edital encontra-se à disposição no portal
ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO
ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação
Curitiba, 03 de fevereiro de 2015
Comissão Permanente de Licitação

Fonte: CPL SEEDPR.
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A publicação em questão possui um formato que já pode ser enviado aos jornais.
Possui o tamanho de 9 cm de largura e 6 cm de altura. Após as modificações, suas dimensões ficam em 9 cm de
largura e 4 cm de altura o que reduz o custo para veiculação no jornal.

Após modificação
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2015
Processo nº 132809020. Objeto: Aquisição de Plotter para Laboratórios de Vestuário. Data:
19/02/2015. Horas: 9:30 hs. Valor Máximo Admissível de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e
seiscentos reais). O edital encontra-se à disposição no portal ou www.licitacoes-e.com.br PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação.
Curitiba, 03 de fevereiro de 2015
Fonte: elaborado pelo autor.

- CONVITE




Exemplo: Convite nº 06.
Redução: 0 - 1 centímetro ou de R$ 15,24 a R$ 40,65, depende do jornal.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Termo convite pode se localizar junto com a frase licitação exclusiva para ME e EPP.
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CONVITE Nº 006/2015 - SEED/SUDE
Licitação exclusiva para ME e EPP
PROTOCOLO Nº: 13.207.113-6
OBJETO: reparos no muro do Colégio Estadual Professor Máximo Atílio Asinelli, no
Município de Curitiba.
DATA DE ABERTURA E LOCAL: 17 de junho de 2015, às 09:30 (nove horas e trinta
minutos), no Auditório da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, situada à Rua dos Funcionários, nº 1323, esquina Rua Recife, Cabral 80.035-050 - Curitiba - Paraná.
VALOR MÁXIMO: R$ 48.253,73 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e
setenta e três centavos).
RETIRADA DO EDITAL: na Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
no local acima indicado, mediante apresentação do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná – CFPR/SEAP e mídia eletrônica para gravação do edital e dos elementos
técnicos instrutores.
Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.
Curitiba, 02 de junho de 2015.
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

Fonte: CLO/SEED.

Após modificação
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CONVITE Nº 006/2015 - SEED/SUDE: Licitação exclusiva para ME e EPP
PROTOCOLO Nº: 13.207.113-6. OBJETO: reparos no muro do Colégio Estadual Professor
Máximo Atílio Asinelli, no Município de Curitiba. DATA DE ABERTURA E LOCAL: 17
de junho de 2015, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no Auditório da
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, situada à Rua dos
Funcionários, nº 1323, esquina Rua Recife, Cabral - 80.035-050 - Curitiba - Paraná. VALOR
MÁXIMO: R$ 48.253,73 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e
três centavos). RETIRADA DO EDITAL: na Comissão de Licitação de Obras e Serviços
de Engenharia no local acima indicado, mediante apresentação do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná – CFPR/SEAP e mídia eletrônica para gravação do edital
e dos elementos técnicos instrutores.
Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.
Curitiba, 02 de junho de 2015.
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

OBS: As imagens estão em escala.

Fonte: elaborado pelo autor.

p. 44

- CONCORRÊNCIA PÚBLICA





Exemplo: Concorrência pública nº 004.
Redução: 1 centímetro ou de R$ 15,24 a R$ 40,65, depende do jornal.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Termo aviso de licitação pode se localizar junto com a frase concorrência pública nº 004.
Verificar necessidade de incluir sigla SEED/SUDE, uma vez que os dois órgãos já são mencionados no
cabeçalho, ou inserir a sigla de cada um nas nominações já por extenso do cabeçalho.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015 – SEED/SUDE
PROTOCOLO Nº 13.254.389-5
OBJETO: execução de reparos na Escola Estadual Nicolau Copérnico, no Município de
Mallet.
DATA DE ABERTURA E LOCAL: 06 de maio de 2015, às 09:30 (nove horas e trinta
minutos), no Auditório da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, situada à Rua dos Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral 80.035-050 - Curitiba - Paraná.
VALOR MÁXIMO: R$ 258.932,72 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e
dois reais e setenta e dois centavos).
RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: acessar
o site do Compras Paraná no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br, no link Consulta a
Licitações: Consulta de Editais. Outra opção para retirada do Edital e dos Elementos
Técnicos Instrutores será junto à Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
da Superintendência de Desenvolvimento Educacional – SUDE, no endereço acima citado,
fornecendo 01 (um) CD/mídia eletrônica para gravação ou providenciar o recolhimento do
valor de R$ 10,00 (dez reais), via GRPR, em qualquer agência credenciada, com o Código de
Receita 5355 (Diversos do Estado), indicando no campo “finalidade” o número do Edital e a
Secretaria de Estado da Educação (CP nº 004/2015 – SEED/SUDE) para recebimento do CD
gravado.
Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.
Curitiba, 27 de março de 2015.
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
Fonte: CLO/SEED.

Após modificação
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015
PROTOCOLO Nº 13.254.389-5. OBJETO: execução de reparos na Escola Estadual
Nicolau Copérnico, no Município de Mallet. DATA DE ABERTURA E LOCAL: 06 de
maio de 2015, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no Auditório da
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, situada à Rua dos
Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral - 80.035-050 - Curitiba - Paraná.
VALOR MÁXIMO: R$ 258.932,72 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e
dois reais e setenta e dois centavos).
RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: acessar
o site do Compras Paraná no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br, no link Consulta a
Licitações: Consulta de Editais. Outra opção para retirada do Edital e dos Elementos
Técnicos Instrutores será junto à Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
da Superintendência de Desenvolvimento Educacional – SUDE, no endereço acima citado,
fornecendo 01 (um) CD/mídia eletrônica para gravação ou providenciar o recolhimento do
valor de R$ 10,00 (dez reais), via GRPR, em qualquer agência credenciada, com o Código de
Receita 5355 (Diversos do Estado), indicando no campo “finalidade” o número do Edital e a
Secretaria de Estado da Educação (CP nº 004/2015 – SEED/SUDE) para recebimento do CD
gravado. Informações: (41) 3250-8305 ou (41) 3250-8302.
Curitiba, 27 de março de 2015.
Comissão de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
Fonte: elaborado pelo autor.

OBS: As imagens estão em escala.
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- CHAMADA PÚBLICA








Exemplo: Chamada pública nº 001.
Redução: até 2,5 centímetros ou de R$ 15,24 a R$ 40,65, depende do jornal. O valor em reais multiplicado por
2,5.
Modificações:
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Verificar necessidade de incluir sigla SEED/SUDE, uma vez que os dois órgãos já são mencionados no
cabeçalho, ou inserir a sigla de cada um nas nominações já por extenso do cabeçalho.
Texto fonte encontra-se em tamanho 8 e pode ser utilizado o 7.
Colocar em negrito as informações por categoria, conforme exemplo que será explicitado após modificações.
Retirar ultima linha, pois já está sendo explicitada a origem no cabeçalho.
Seria possível retirar do texto a caixa alta, o que reduziria muito o tamanho da publicação. Caso seja possível e
não comprometa a mesma.
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2014-SEED/SUDE
Processo nº 13.121.871-0
OBJETO: PROCESSO DE SELEÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES,
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DAS 8:00H DO DIA 26/05/2014 ÀS 17:00H DO
DIA 16/06/2014, ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO NO ENDEREÇO
www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SUDE: DAS 8:00H DO DIA
26/05/2014 ÀS 17:00H DO DIA 18/06/2014, À RUA DOS FUNCIONÁRIOS,
1323, CABRAL, CURITIBA-PR, CEP 80035-050.
VALOR MÁXIMO: R$ 3.000.000,00
O EDITAL ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO NO MESMO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
CURITIBA, 22 DE MAIO DE 2014.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Fonte: CLO/SEED.

Após modificação
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2014
Processo nº 13.121.871-0. Processo de seleção de cooperativas e associações, para aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar. Período de inscrição: das 8:00h do dia 26/05/2014
às 17:00h do dia 16/06/2014, através de sistema eletrônico no endereço
www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/. Data da entrega da documentação na SUDE: das 8:00h
do dia 26/05/2014 às 17:00h do dia 18/06/2014, à Rua dos Funcionários, 1323, Cabral, CuritibaPR, CEP 80035-050. Valor máximo: R$ 3.000.000,00. O edital encontra-se à disposição no
mesmo endereço eletrônico.
Curitiba, 22 de maio de 2014.
Fonte: elaborado pelo autor.

OBS: As imagens estão em escala.
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- REPUBLICAÇÃO









Exemplo: Pregão eletrônico nº 01.
Redução: até 3 centímetros ou de R$ 15,24 a R$ 40,65, depende do jornal. O valor em reais multiplicado por 3.
Modificações:
Há espaços entre termos que podem gerar uma linha a mais (SETAS VERMELHAS).
O texto está com excesso de parágrafos e não necessariamente significa que facilite a leitura por parte do leitor.
Se observa duas fontes diferentes no texto, arial 7 e times new roman 7. Não é correto utilizar duas fontes
diferentes em uma mesma publicação.
A frase “Comissão Permanente de Licitação” aparece 3x. No cabeçalho, no título e no fim do texto. Seria
necessário? Sugere-se usar apenas no início da publicação junto com a Secretaria de Estado da Educação,
conforme outras publicações de mesmo tipo de outros órgãos já fazem.
Evitar deixar em aberto o quadro que serve de limite de área da publicação. Pois é sugestivo para o jornal deixar
os centímetros que convêm uma vez que não é definida a margem final da publicação.
Nome da instituição também não precisa aparecer 2x. Deixar apenas a primeira menção.
Termo republicação de licitação pode se localizar junto com a proposta da publicação, que no caso é pregão
eletrônico nº 11.
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Secretaria de Estado da Educação
Comissão Permanente de Licitação
Republicação de Licitação
Pregão Eletrônico nº 11/2015
Processo nº 135571172
Objeto : Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Agroindústria da Carne,
Agropecuária , Alimentos, Cozinha, Nutrição e Dietética– Programa Brasil Profissionalizado.
Data : 03/06/2015
Horas : 9:30 hs
Valor Máximo Admissível de R$ 496.676,96 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e
setenta e seis reais e noventa e seis centavos)
O edital encontra-se à disposição no portal
ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO
ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação
Motivo: Devolução de Prazo.
Curitiba, 18 de maio de 2015
Comissão Permanente de Licitação

Fonte: CPL SEEDPR.

Após modificação
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Republicação de Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2015
Processo nº 135571172. Objeto: Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de
Agroindústria da Carne, Agropecuária, Alimentos, Cozinha, Nutrição e Dietética– Programa
Brasil Profissionalizado. Data: 03/06/2015. Horas: 9:30 hs.
Valor Máximo Admissível de R$ 496.676,96 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos
e setenta e seis reais e noventa e seis centavos). O edital encontra-se à disposição no portal
ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL,
pesquisa avançada e o n.º da licitação.
Motivo: Devolução de Prazo.
Curitiba, 18 de maio de 2015
Fonte: elaborado pelo autor.

OBS: As imagens estão em escala.
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- AVISO DE ANULAÇÃO/SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO
Ver Convite/concorrência Pública/pregão – Jornal. Possui as mesmas características de modificação.
Redução máxima: 1 cm.

- EXTRATO
Ver Extrato – DOU. Possui as mesmas características de modificação.
Redução máxima: Até 2 cm.

- REPUBLICAÇÃO p/ convite e concorrência
Ver convite/concorrência – Jornal. Possui as mesmas características de modificação.
Redução: 1 cm.
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CAPÍTULO III – REDUÇÃO DE CUSTOS
- Simulação controlada
Em teoria é possível analisar que impacto uma mudança na diagramação das publicações causaria nas despesas deste
serviço. Esta simulação tem como objetivo demonstrar que alterações nos custos das publicações seriam possíveis de
prever. Com base nesta demonstração e dependendo dos resultados obtidos, é possível confirmar ou negar a possibilidade
de vantagens na modificação da diagramação sugerida neste material como fonte de redução nas despesas deste serviço.
Se evidente que há redução de custos, será realizada uma análise para o ano de 2014, envolvendo todas as publicações
lançadas neste ano, de modo a relatar que tipos e quanto exatamente de redução poderia ter sido obtido no ano de 2014
com esta nova proposta.
No gráfico abaixo é simulada, de forma controlada, a redução dos custos por publicação se a cada publicação fosse
reduzido em 1 (hum) centímetro o tamanho da mesma. Os valores adotados são:
Publicações
DIOE
DOU
Jornais

R$ / cm
R$ 24,00
R$ 30,37
R$ 26,00 (média aritmética)
Fonte: elaborado pelo autor.

O gráfico abaixo simula 10 publicações do ano de 2015 e suas respectivas reduções (red.) a partir da nova diagramação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Se observa nas linhas verdes que representam publicações modificadas, os custos para 10 publicações em comparação
com a mesma quantia nas linhas laranjas, que representam as publicações que são comumente produzidas e publicadas
sem qualquer alteração sugerida neste relatório.
Para fins de teorização e análises em geral, se verifica redução de custos que em longo prazo, ao considerar todo o
contingente de publicações de 2015, se para cada publicação de 2015 fosse possível reduzi-la em 1 (hum) centímetro,
seria possível afirmar que a redução total seria de:
Publicações 2015
DIOE
DOU
Jornal
Total

Redução R$
- R$ 7.896,00
- R$ 2.250,00
- R$ 1.508,00
- R$ 11.654,00
Fonte: elaborado pelo autor.
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O que equivale nas despesas atuais até 19/05/2015 a proporção de:
Publicações
DIOE
DOU
Jornal

Despesa de 2015
R$ 56.664,00
R$ 13.453,91
R$ 17.621,77

Redução prevista
-13,93 %
-16,72 %
-8,55 %
Fonte: elaborado pelo autor.

Para o ano de 2014, há dados mais importantes em termos de registro total das atividades anuais de publicações, sendo
que é possível se ter uma noção mais abrangente sobre valores envolvidos na redução de despesas pela alteração nas
diagramações das publicações produzidas neste órgão.
Valores reduzidos por veículo de comunicação impresso com base em redução de 1 (hum) centímetro na diagramação de
cada publicação:
Publicações 2014
DIOE
DOU
Jornal
Total

Redução R$
- R$ 44.256,00
- R$ 13.590,00
- R$ 19.760,00
- R$ 77.606,00
Fonte: elaborado pelo autor.

O que equivale nas despesas reais de 01/01/2014 até 31/12/2014, a proporção de:
Publicações
DIOE
DOU
Jornal

Despesa de 2014
R$ 303.290,00
R$ 99.491,76
R$ 345.239,11

Redução prevista
-14,59 %
-13,65 %
-5,72 %
Fonte: elaborado pelo autor.

Esta simulação controlada nos permite entender que realmente é possível que ocorra uma redução nas despesas dos
serviços de publicação em veículos de comunicação impressos desta Secretaria de Estado da Educação. São valores
modestos e significativos em relação ao montante total de despesas para cada tipo de publicação. Tendo em vista os
resultados obtidos na simulação controlada fora realizada uma análise não controlada das publicações e reduções
possíveis para o ano de 2014.

- Análise de 2014
No ano de 2014 ocorreram as quantidades de publicações indicadas conforme quadro abaixo:
Publicações
DIOE
DOU
Republicação – dou
Jornais
Republicação – jornais

R$
1844
427
11
703
57
Fonte: elaborado pelo autor.

Quantidade de publicações por veículo de comunicação impresso e tipo:
DOU
Pregão eletrônico
Concorrência pública
Homologação – pregão
Homologação – concorrência
Extratos
Republicação – pregão

69
66
66
58
11
11
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Republicação – concorrência
Revogação – pregão
Revogação – concorrência
Resultado – pregão
Resultado – concorrência
Anulação – pregão
Anulação – concorrência
Retificação – pregão
Retificação – concorrência
TOTAL -

0
12
4
72
52
2
3
10
2
438

DIOE
Pregão eletrônico
Concorrência pública
Convite
Homologação – pregão
Homologação – cp e convite
Extrato
Republicação
Revogação
Resultado
Retificação
Dispensa de licitação
Termo de mov. de crédito orça.
Termo de convênio e coop.
Cancelamento, suspensão e anul.
TOTAL -

76
72
19
79
135
1029
22
32
191
44
33
54
32
11
1829*

JORNAL
Pregão eletrônico
Concorrência pública
Convite
Chamada pública
Extratos
Republicação – pregão
Republicação – concorrência
Republicação – convite
Anulação – pregão
Anulação – concorrência
Anulação – convite
TOTAL -

407
207
44
36
1
55
0
2
0
8
0
760

Fonte: GAS/SSC.

Fonte: GAS/SSC.

Fonte: GAS/SSC.

*Publicações não listadas não foram consideradas.

Valor do centímetro para cada tipo de veiculação:
Publicações
DIOE
DOU
Jornais

R$ / cm
R$ 24,00
R$ 30,37
R$ (média)1
Fonte: elaborado pelo autor.

1

Para se obter o valor médio do centímetro do jornal foi realizado o seguinte procedimento:
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- verificar qual a quantidade de publicações por jornal (frequência absoluta (f. i)) e o percentual desta frequência dentro
do conjunto total de amostras que no caso são as publicações (frequência relativa (f. ri)). Com estes dados será calculada
a média ponderada (MP) das frequências uma vez que há pesos diferentes para cada jornal que neste caso é o valor por
centímetro de publicação. Deste modo evita-se assumir o maior ou menor valor como parâmetro de valor por centímetro
de jornal e ao contrário se utiliza a média ponderada entre os valores existentes em função da frequência com que
apareceram no decorrer do ano de 2014.
No quadro a seguir seguem os valores obtidos nas frequências analisadas a partir dos dados existentes no setor de
serviços contínuos da SEEDPR. Na última coluna do quadro há o valor em reais por centímetro de jornal e abaixo o valor
da média ponderada.
Jornais

f. i

f. ri

R$/cm

Gazeta do Povo

104

14%

40,65

Tribuna do Paraná

52

7%

40,65

Jornal da Manhã

37

5%

30,49

Folha de Londrina

36

5%

30,49

Agora Paraná

35

5%

20,28

INCO

29

4%

30,49

Correio Paranaense

29

4%

30,49

Correio do Povo

29

4%

22,87

Tribuna do Norte

28

4%

30,49

O Paraná

26

3%

30,49

Diário dos Campos

26

3%

30,49

Comércio

26

3%

15,40

Jornal do Oeste

25

3%

30,49

Tribuna do Vale

24

3%

15,24

Interbairros

23

3%

30,49

Diário de Guarapuava

23

3%

30,49

Diário do Sudoeste

22

3%

30,49

Jornal de Beltrão

22

3%

30,49

Tribuna do Interior

20

3%

30,49

Diário do Noroeste

20

3%

30,49

Umuarama Ilustrado

19

3%

30,49

Hoje Notícias

18

2%

30,49

Jornal de Londrina

15

2%

30,49

Tribuna de Cianorte

15

2%

22,87

Gazeta Regional de Goioerê

13

2%

15,24

Gazeta do Paraná

10

1%

30,49

Folha Litoral

9

1%

30,49

Diário do Norte

8

1%

30,49

O Presente

8

1%

22,87

Bem Paraná

6

1%

30,49

Correio do Cidadão
TOTAL

3

0%

22,87

760

99%

Fonte: elaborado pelo autor com base em BRASIL, 2015b.

Média ponderada a ser utilizada - R$ 30,29
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Reduções previstas por tipo de publicação e veiculação: (cm – centímetros)
DOU
Pregão eletrônico
Concorrência pública
Homologação – pregão
Homologação – concorrência
Extratos
Republicação – pregão
Republicação – concorrência
Revogação – pregão
Revogação – concorrência
Resultado – pregão
Resultado – concorrência
Anulação – pregão
Anulação – concorrência
Retificação – pregão
Retificação – concorrência

1 cm
1 cm
2 cm
1 cm
2 cm
2 cm
1 cm
1 cm
1 cm
2 cm
1 cm
1 cm
1 cm
3 cm
1 cm

DIOE
Pregão eletrônico
Convite
Concorrência pública
Homologação - pregão
Homologação - CP e convite
Extrato
Republicação
Revogação
Resultado - PE, CP e CV
Retificação
Dispensa de licitação
Termo de movi. de créd. orç.
Termo de convênio e cooper.
Cancelamento, susp. e anula.

1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
0 cm
1 cm
3 cm
2 cm
1 cm
1 cm
1 cm

JORNAL
Pregão eletrônico
Concorrência pública
Convite
Chamada pública
Extratos
Republicação – pregão
Republicação – concorrência
Republicação – convite
Anulação – pregão
Anulação – concorrência
Anulação – convite

2,5 cm
1 cm
0 - 1 cm
2,5 cm
2 cm
3 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm

OBS: Nem todas as publicações poderiam ser modificadas exatamente como se indica nos quadros acima. Pois algumas
já estão em um formato adequado e outras podem ter redução menor que a prevista ou até mesmo maior. O objetivo
principal da estimativa de redução em 2014 seria verificar até quanto poderia ser reduzido sem se ater exatamente ao
valor real (aproximado) que poderia ter sido reduzido. Trata-se de uma análise a posteriori que não tem como objetivo
retroceder fatos que não podem mais serem modificados, entretanto é possível a priori ter sentido de esclarecimento
sobre os fatos futuros envolvendo diagramações de publicações para 2015 em diante.
Valores reduzidos por veículo de comunicação impresso com base em redução de centímetros na diagramação (ver
informações acima) de acordo com o tipo de publicação:
Publicações 2014
DIOE
DOU
Jornal
Total

Redução R$
- R$ 46.824,00
- R$ 18.768,66
- R$ 46.510,30
- R$ 112.102,96
Fonte: elaborado pelo autor.

O que equivale nas despesas de 01/01/2014 até 31/12/2014, a proporção de:
Publicações
DIOE
DOU
Jornal

Despesa de 2014
R$ 303.290,00
R$ 99.491,76
R$ 345.239,11

Redução prevista
-15,43 %
-18,86 %
-13,47 %
Fonte: elaborado pelo autor.
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