
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 -Tel: (075) 3339-2150 12128

9oNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERy/ÇOS 
'V. 

O12/2O23PS-PMSS.
REF... D/SPE VSÁ DE L|C|TAçAO N' 00A2023PMSSDI

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
EIVTRE S/ O MUNICíPIO DE SOUTO SOÁRES E O
t PM B RAS tL P U B L|CAçO ES M U N lcl PA lS.

t- ]2NTRATANTES: O MUNTCÍP\O DE SOUTO SOARES, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno,
com sede na Av. José Sampaio, n" 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denominado CONTRATANTE e o IPMBRASIL PUBLTCAçOES MUNICIPAIS, inscrito no CNPJ sob
o n' 12.398.781/0001-01 , com sede â Rua Minas Gerais, 229, 1" Andar, 51.101, Pituba, CEP: 41.830-020,
Salvador/BA.

- REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal. Sr. ANDRÉ LlJlz SAMPAIO
CÁRDOSO, brasileiro, portador do RG n.' 746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n." 916.397.195-04, residente e
domiciliado na Rua Glória Sampaio, M 47, Centro, nesta Cidade, e representante da CONTRATADA o seu
representante legal, o Sr. RUBENSMAG RODRTGUES BONFIM, brasileiro, maior, capaz, contador inscrito no
CRC/BA n" 0232891/0-7, e no CPF 667.506.52í49, residente e domiciliado na Rua Ceará, 473, Ap.202,
Edifício Vila dos Coqueiros, Pituba, Salvador - BA., CEP: 41.830-450.

llt - DA AUTORTZAÇÁO DA D/SPENSÁ: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo de
Dispensa de Licitação no 002/2023PMSSD\, do Gabinete do Prefeito, de ,nteresse da Secretaria de
Administração, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse conldo.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei
14.133/2021, com base no caput do aft. 72 e aft. 75, ll, quando reza que é dispensável a licitação para
contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros servrgos ê
campras; e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para publicações em diário oficial próprio do

Município e Jornal de Grande Ckculação no Estado da Bahia em meio eletrônico e impresso para atender os
dlversos seÍores desta Prefeitura, Home Page institucbnal, para comprimir a Lei de Ácesso a lnformação para

cumprimento da Lei n" 12.527/11, Sistema de Transparência para atender a Lei 131/2009. Contendo os
segu/ntes itens editáveis: estrutura organizacional, receita/despesa, licitações, contratos, obras públicas,

servidores, diárias, de rnteresse deste Município, @nforme proposta vencedora na Dispensa no

002,/2023 PM S SD l, conforme plan il h a de scritiva:

ITEM DESCRTçAO DO PRODUTO MARCA QUANT
01 Software de diagramação diário oficial on-line com

ediÇões diárias, ceiificaÇão digital (lcP Brasil)
UM/Mensal 12 MESES

02 Publicações com DivulgaÇão em jornais de grande
circulação do Estado da Bahia

UM/Mensal 130

03 Home Page institucional, para comprimir a Lei de
Acesso a lnformação para cumpimento da Lei n"
12.527/11, S/sÍema de Transparência para atender a
Lei 131/2009. Contendo os segunles iÍens editáveis:
estrutura organizacional, receita/despesa, licitações,
contratos, obras públicas, servidores, diárias

UM/Mensal 12 MESES
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CLAUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAÇAO DAS PÁRTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da CONTRATADA

I Fornecer o objeto deste contrato, obseNado as normas e exigências constantes do Processo de Dispensa
de Licitação no 00A2022PMSSDl, a ele vinculado;
ll Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg ularização nece ssárias:
lll Atender com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos seNiços, objeto do presente contrato.
lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA:
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegularidades observadas no
cu m prime nto de ste Contrato.
I Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

oLAUSULA TERCETRA - DA EXECUçÃO DOS SERy/ÇOS

3.1 A Contratada deverá prestar os servços descrílos na cláusula primeira, nas especificações exigidas;
3.2. Os têxÍos a serem publicados pela CONTRATADA deverão ser enviados por meio eletrónico pela
CONTRATANTE.
3.3. Os Íexlos deve rão ser publicados em dias úteis, conforme demanda da CONTRATANTE.
3.4. As publicações deverão obedecer às regras da legislação vigente.
3.5- Os servços deverão ser iniciados imediatamente, a paftir da assinatura do contrato.
3.6. Poderá ocorrer agendamento de publicação, em data(s) a se(em) definida(s) pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global da prestação dos servços ora contratados é de R$ 27.600,00 (vinÍe e seÍe Ínr7 e seiscenÍos
reaís), valores estes fixos e irreajustáveis, correspondente a:

ITEM
01

02

03

VL. TOTAL
R$ 7.800,00

R$ 7.800,00

R$ 12.000,01

4.2. No valor pactuado esÍão inclusos Íodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com Íretes e outros.

DESCRTçÀO DO PRODTJTO MARCA QUANT VL. UNT
Software de diagramação diário oficial on-line
com edições diárias, ceftificação digital (lCP
Brasil)

UM/Mensal 12 Meses R$ 650,00

Publicações com Divulgação em jornais de
grande circulação do Estado da Bahia

UM/Mensal 130 R$ 60,00

Home Page institucional, para comprimi a Lei
de Acesso a lnformaçéo para cumprimento da
Lei no 12.527/1 1, S,Slerna de Transparência
para atender a Lei 131/2009. Contendo os
seg u i ntes ite n s editávei s: e strutu ra
org a n izaciona l, rece ita/de spe sa, licitações,

pú blica s, serv idores, d íári a scontratos, obras

UM/Mensal 12 Meses R$ 1.000,00
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I

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetÍva entrega dos materiais desta
licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrígatoriamente com o
mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho:

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a tluir após
a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obrigações para com o sr.sÍema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de
Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para cam o FGfS e Ceftidão Negativa de Débitos
Trabalhistas

5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5., - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com a proposta vencedora, fixo e
treajustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preÇos, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro
do Contrato, confotme disposto no Art. 135, parágrafo 3o da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA . DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31/1A2023, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as palÍes e nos
termos da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA 9ÉTIMA - REcURso ORçAMENTÁRIO:

7.1, As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato conerão a cargo da seguinte
dotaÇão orçamentária:

UNIDADE ORçAMENTÁRIA: 02.02.01 - Secretaria Municipat de Administração Gerat
PROJETO| ATIVIDADE: 2008 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Sec- De Administração Geral
ELEÍvlENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OuÍros Serviços de Ierceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 1 500

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.7 - /Vos Íermos do aft- 155 e 156 da Lei n. 14.1$f21, fica estipulado as seguintes penalidades:

Att. 155.0 licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas segurntes
infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

ll - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

lll - dar causa à inexecução total do contrato;

lV - deixar de entregar a documentação exigida para o ceftame:

V - náo manter a proposta, salvo em deconência de fato supeíveniente devidamente justificado;
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VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Vtl - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

Vlll - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o ceiame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

X - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilíc,Íos com v,stas a frustrar os objetivos da licitação;

Xll - praticar ato lesivo previsto no art. 5" da Lei no 12.846, de 1" de agosto de 2013.

Ar1. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infraÇões administrativas previstas nesÍa Lei as
segurrÍes sanções:

I - adverÍência;

ll - multa;

Ill - impedimento de licitar e contratac

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1" Na aplicação das sanÇões serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

ll - as peculÍaridades do caso concreto;

lll - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

lV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o apeíeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

§ 20 A sanção prevista no inciso I do caput deste aftigo será aplicada exclusivamente pela
infração administrativa prevista no inciso I do caput do aft. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave.

§ 3" A sanÇão prevista no inciso ll do caput deste aftigo, calculada na forma do edital ou do
contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cen@ do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao Íesponsável por qualquer das
infrações administrativas previstas no aft. 155 desta Lei.

§ 40 A sanção prevista no inciso lll do caput deste aftigo será aplicada ao responsável pelas
infrações admínistrativas prevl'stas nos incisos ll, lll, lV, V, Vl e Vll do caput do aft. 155 desta Lei, quando não
se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3
(três) anos.

§ 50 A sançáo prevista no inciso lV do caput deste aftigo será aplicada ao responsável pelas
infrações administrativas prevlsúas nos ,7lc,sos Vlll, lX, X, Xl e X do caput do aft. 155 desta Lei, bem como
pelas infrações administrativas prey,sÍas nos ,ncíSos ll, lll, lV, V, Vl e V do caput do refeido aftigo que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4' desfe artigo, e impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os enÍes
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (sels) anos-
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8.2. As penalidades somenÍe poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias (rteis da data em que for oliciada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.3 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo municÍpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.4 - As multas de que trata este capÍtulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em
agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
notificaÇão, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DA RESC'SÁ O CONTRATUAL

9.í - Á resc,são contratual poderá ser deteminada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incrsos art 138daLei Federai no 14.133/21.

àLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo legal estipulado na Lei no 14.133/21, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE
providenciará a publicação de resuÍno desÍe Contrato na imprensa oficial do município.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAçÀO

A prestação de serviços deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF
de n." 035.303.54í97, poftador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

CLAUSIJLA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOÁRES-BA, 11 de Janeto de 2023

Ai,IDRE LUIZ cÁRDOSO IPMBRASIL PUBLICAÇ E UNICIPAIS
Prefeito Municipal
Contratante

c N PJ 1 2.39 8.781 /0001 -01
Rep: RUBENSMAG RODR GUES BONFIM
CPF: 667.506.525-49
Contratado
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ESTADO DA BAHIA

PRÉFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, Prédio, CenÍo, Souto Soares - Bahia, CEP tl6.99cqro
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefer: (075) 3339-2150 / 2128

EXÍRATO DE DISPE SA DÉ LICIÍAçÃO

DilDeí|8 do Llcft.çâo il' 00z2023Pmssol
Contr.lrnte: Prêfeitura Municipal de Soúo Soares
CNPJ:,l 3.S22.554/0001 -9E
Obrsto: Constitui objeto d€siê contrato a ContrataÉo de empresa paia publiÇaÉes em diário ofcial pÍÔpíio do

Município e Jomal de Grande CiículaÉo no Estado da Bahia em meio eletrõnico e impresso paÉ atonder os

diversos sêtoÍes desta Prêfeifurá. HoÍne Pagê instilucional. para compÍimií a Lêi de Acês§o a lníorÍnáÉo pãrâ

cumprimenlo da lei no 12.527t11, Sistêma de Transparêncra para atendêr a Lei 1312009. Contendo os

seguintês itens edÍtáveis: estÍufura organizacional, receiia/dêspêsa, licitaçó€s, conlratos, obrás públicâ§,

seMdores, diáíias, de interess€ desle Municipio.
Proponênt /Homolog.do: lPf,lBRÂSlL PUBLICAÇÕES tíUlllClPAlS, inscrito no CNPJ sob o n'
12.398.781/0001-01. @m sede à Rua Minas Gerais, 229, 'lo Andat Sl.10l, Pituba, CÉP: 41.830{20'
Salvador/BA.
ValoÍ Glob.l: R§ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).
Emba.amênto Logal: Art. no 75, inciso ll da Lei 14.133nO21
Pêriodo d. vigânch: 1uún022 a31112n022.
Dâtâ Homologrção: 10 de Janeiro de 2021.
P,ofeito t{uniclpal: Andro Lui2 Sampaio Cardoso

EXTRÁTO DE COi{TRÂTO

Contrato dq PÍgst çáo d. Serviço. l{' 0IZ2023PS-PMSS
Conlratanto: Prêfeitura Municipal de Soúo Soares
CNPJ:'13.922.5í/0001-98
Objêto: Constitui objeto deste conlralo a ConlíâtaÉo de empÍesa para publicaçôes em diário ofcial própíio do
Mu;icípio e Jomal de Grande Circlhç5o no Estado da Bâhia em meio elêtónico e impÍesso paÉ atender os

diversos seloaes deslâ Preteitura, Home Page insütucional, paÍa comprimir a Lei dê Acesso a lnformaÉo para

cumpdmento da Lei no 12.527111, Sistema de Transparêncra para âtendeí a Lêi 131/2009. Contendo os

seguintês itens êdiÉveis: estruturá organizacional. receita/despesa, licitâçóe§' conlràtos, obras públicâs,

seívidores, diáÍias, de inteess€ dêste Municípo.
Proponsnte,Homolog.do: |PÍíBRASIL PUBLICAçÔES Í{Ut{lClPAlS, inscÍito- no CNPJ sob o n"

12.i98.781,/0001{1 , 
-com sede à Rua Minas Gêrais.229, 1'Andat Sl.10l' Pitube, CEP: '11.E30.020

Sâlvador/BA.
ValorGlobsl: R$ 27.600,00 (vinte e sele milê sêiscêntos reais).
Emb.saEÉnto Leg.l; AÍt. n" 75, incjso llda Lêi l,l.í33/2021
UNIDAoE ORçallEITÁruA:02.02.01 - S.cr.t rla lrtunlcip.l de Adminiltr.çro G.ral
PROJETO, afiuoADE: 20oB - Manutençáo e DesenvoMmento da§ AÉes da s€c. oe Administ açáo Gerdl

ELEHEIIÍO OE DESPESA: 3390.39.00,00 - Outros Servços de Íerceircs - Pessoa JuÍídaca

FolTEr 1 500
Peíodo do vlgência do Contrâto: I 1 /01/2023 a 31112n023.
Proíêito lúunlclpal: AndÉ Luiz Sampaio Cardoso

Este documeíto íoiâssinado digilálmenlo por SERASA Éxp€íian
3587293DE1C7F3É4951 AC6600AC€2A64

Diório OÍiciol do

Prefeitura de Souto Soares
Dispensa

Rua Êutacio Vieirâ Viana I 0 I Centro I Souto Soâres-Ba


