
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampeio, no 08, Prédlo, Centro, Souto Soar6 - Bahia, CEP 46.990t00
CNPJ 30.607.381/000'l -32 -Telr (075) 3339-2150 / 2128

ooNTRATO DE PRESTAÇÁO DE SERVIçOS tl' Bàno22PS-PrltSS.

REF.: DTSPENSA DE L|C|TAçÂO N' 002/2022PMSSDl

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
E'VTRE SÍ O MUNICIPIO DE SOTITO SOÁRES E O
pii B RAstL puBLtcAço Es M uNtct P Ars.

l- coNTRA rÁNrES: O MUNTCíP\O DE SOUÍO SOÁRES, Pessoa Jurldica de Direito Público lntemo,
com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centa, inscríto no CNPJ/lilF sob o n.o 13.922.554n0U -98,
donvante denominado CONTRATANTE e o IPMBRASIL PUBLTCAçõES MUNICIPAIS, inscrito no CNPJ sob
o n' 12.398.781/0001-01, com sede à Rua Minas Gerais, 229, 1o Andar,51.101, Pituba, CEP:41.83&020,
Salvador/BA.

l - REPRESENIÁ/VIES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipat, Sr. ANDRÊ LULZ SAMPA//O
CÁRDOSQ brasileiro, poÍlador do RG n." 746013930/SSP-8Á SSP6Á e CPF n." 916.397.19il4, residente e
domiciliado na Rua Glóia Sampaio, N 47, Centío, nesta Çidade, e reprcsentante da CONTRATADA o seu
reprosentanta /e9â1 o Sr. RUBENSMAG RODRIGUES BONFIM, brasileirc, maior, capaz, contador inscrlto no
CRCTBA no 0232891/0-7, e no CPF 667.506.52U49, residente e domiciliado na Rua Ceaé, 473, 4p.202,
Ediflcio Vila dos Coqueiros, Pituba, Salvador- BA., CEP: 41.830450.

l - DA AUTORIZAçÁO DA DISPENSA: O presente Contrato é colebrado em deconência do Prccesso de
Dispensa de Licitação no 002/2022PMSSD|, do Gabinete do Prefeito, de inlercsse da Secretada de
Administraçáo, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como so nele estivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusu/as e cÚ.ndiçôes nele conÜdas, pela Lei
14.1$f2021, com base no caput do aft. 72 e aft. 75, ll, quando rcza que é dispensável a licitaçéo para
contrataçáo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de oul,'os servços e
compras: e demais normas legais peiinontes.

çLÁUSULA PRIMEIRA . DO QBJETO

Constitui objeto deste contrato a Contntaçâo de empresa para publicações em diário oíicial prôpio do

Município e Jornal de Grande Circulaçáo no Estado da Bahia em meio eletr,nico e impresao para atender os

diyarsos setores dêsta Prefeítura, Home Page insüucional, pan comprimir a Lei de Ácesso a lnfomação para

cumprimento da Lêi no 12-527/11, Sisrema de Transparéncia para atender a Lei 131n0O9. Contencto os

segurhtes itens editáveis: estrutura organizacional, receita/despesa, ,biÍagÕes, cgntratos, obras p(rblicas,

se.v.idores, diáias, de inÍeresse deste Municlpio, conforme proposta vencedora na Dispensa no

002a022PMSSD|, conforme planilha descritiva:

ITEM

-DEscRlCÃo 

Do PRzDUTo MARCA
01 Software de diagramaçáo diáio oficial on-line com

ediÇões diáias, certificação digital (lCP Brasil)
UM/Mensal 12 MESES

02 Publicaçôes con Divulgação em jomais de grande
ciculaçáo do Estado da Bahia

UM/Mensal

03 Home Page institucional, para compimir a Lei de
Acgsso a lnformação para cumpimento da Lei no
12.527/11 , Sistema de Transparência para atender a
Lei 131n009. Contendo os sêguintes itens editáveis:
estrutu ra org anizacional, receita/despesa, I icitaçóes,
contrctos, obras públbas, senr'idores, qiárias

UlWMensal 12 MESES

OUANT

_p
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÁO DAS PÁRIES

2,1AiémdasobrigaÇóesresu,tantesdaobsawânciadaLeil41ítr,r2o21,saoobigaçóêsdaCaNTRATADA:

lFomeceroobietodestecontrato'obseNado.asnormaseexigênciasconstantosdoProcessodêDíspensa

l:::nZXf ,:ZnffiZ"y,i'?;;"!*,il'l'f;'1ry'i,'1yr'3^y'nhipat' através .da.Fiscdtização' 
quatquer

anormatidado vedficada, in"ãríi ãá-.iai,n Íuncionat, p"Á- qi,í *ir^ adoladas as ptovidéncias de

trfll3:,ÍiJ,i|,l"i3TiÍii;s rectamaçôes por p?1:-y-i"i?y:::-d:: tr{:s: obieto do prcsente contrato'

tv Manter todds as conaiçoes-iJiiiititaáo exigidas na dispensa de licitação:

2,2.AIémdasobigaçaesresuttantesdaobseNenciadaLeil4.133/2021,sãoobigaçóesdaâ9NIRATANTE

t Cump r todos os compromissos fina'ceiros assumtdos co-n a C,NTRATADA;

,t Notincar, format e ,"^iàíini,iiiii,-á-õot'tiaereon ióa." .. iÍesutaddades observadas no

?iiií!#3!i"!"ê3r?{#f;^ por escito e com antecedéncia, sobre muttas, penatidades e quaiquêr

débiÍos dg sua resP onsabilidade;

lv Apticar as sanções adminlitliiÜvas contratuais peiinentes' em caso de inadimplemento'

cLAUsuLA TER}E|RA - DA occuçÃo Dos sERwços

3.1 A Contratadadaverá prestar os s ervíços descritos na-cláusula pimeíra' nas especificaçf,es ex&[das;

3.2, os rex,os a serem puotiãaàl''iáíi õõxranraDA deverão set enviados por meio etetrônico pela

CONTRATANTE.
3.3. Os Íextos deve rão ser pubticados em dias Úteis' conforma demanda da CONTRATANTE'

íl Á" iroil*ça"s devarão obedecer às regras da tegislação vigente'

ã.á. ôt'"ã-ç"'. a" veráo ser iniciados imedíatamente' a padir da assinatura do contrato'

3.6. pocteté ocone, 
"g"naur"r'ti;u-iuuirçao, 

em daia(s) a ser(em) defrnida(s) pela ?2NTRATANTE'

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçÓÉS DE PAGAMENTO

t 1 o valot olobal da presbçao dos seNiços ora contratados ê de R$ 27 '600'00 (vlnte e sete mi' ê seiscer'Ío§

ieaig, ,aloãs estes fixos e ineaiuslávois' conesponoeno a:

a§ t.aoo,oo

7.soo,oo

R$ 12.000, 00

ou encargos socia,S: resu/Ían!6s da oryração

R$ 650,0012 MesesUM/Mensal

B

ficial
(tdigitals,

neon-lionodiaddeoftware çãoS iagrama
Pâoan ceúificaçd ácom ediçAes

01

R$ 60,00130UM/Mens alarls de
a

blic
E§

emD jomívulgaçãoesPu açõ
Bahdaoo tadla douctrcnderas

02

R$ 1.000,0012 MeseslJlvYMensalcomptituc

Tra

eLt anmatonns paraPaomeH ge
ato dmraa cuaa nform PnmeceA ss o pde ção

nc an rêedma spaS,sfe11no
osdonten9 Co/2003 11a elLpara

tusÍeve,s.nsite edité
areceíta/desqesizn acionalorga

saridiáservidoressobratoscontra

03

4.2. No valor pactuado esÍão 
'nclusos 

todos os tibutos e'

àiiráii"toií 
"6iauÍda, 

inctusive despesas com ÍreÍes e out'os

com

527/1Lei
atender

seguirles
licitações,
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4-3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, d contar da efetiva entrega dos mateidis desta
licitação, nedianto aprcsentação da respectiva Nota Fiscal.

5 . DO PREçO E DO REAJUSTE:

5., - Os prcços deve,áo ser expÍBssos em rarais e da contormidade com a propostd vencedora, fixo e
ineajustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de afteração dos preços, caso ocorra o desequillbio econômico Íinanceiro
do Contrato, conforme disposto no Art. 135, parágrafo Y da Lei 14.1$f2021.

CLAUSULA SE,CIA . DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31n2f2022, podendo ser proÍrogado mediante acArdo entre as paías I nos
temos da Lei 14.133/2021.

àLÁUSULA s,É7,MA - RE3URSO ORçAMENTÁRIO:

7,r, As despesas deconentes da execuçáo do objeto do presente contrato coÍerão a caryo da §Éguinte
dotação orçamentáia:

UNTDADE ORçAMENTÁRLA: 02.02.01 - Secretarla Munlcipal de Adminlstnção Ge|á,l
PROJETO/ ATIVIDADE 2008- Manutenção e Desenvolvimento das Açi,es da Sec. De Administraçáo Genl
ELEIIIENTO DE DESPESÁi 3390.39.00.00 - Outros Seviços de Terceiros - Pessoa Jurldica
FONTE: 0

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALTDADES:

8.1 - Nos tarÍnos do aft. 155 e 156 da Lei n. 14.133/21 , iica estipulado as seguintes pendlidades:

An. 155.0 licitante ou o contratado será responsabilEddo adminishativamente pelas segu/hÍ6s
infrações: :

| - ddr causa à inexecuçáo pa,cial do conttuto;

ll - dar causa à inexecução parcial do contnto que cause gnve clano à Aclministração, ao
funcionamento dos seviços públicos ou ao interesse coletivo;

lll - dar causa à inexecuçáo total do contrato:

lV - deixar de entregar a d@umentação exigida para o ceftame;

V - não manter a proposta, salvo em deconéncla de fato superveniente devidamente justifrcacto;

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emiilda pela licitante vencedora/contratada, obdgatoiamente com o
mesmo número de inEcição no CNPJ apresantado nos documentos do nabilitaçáo a das p/oposras dê preços,
bem como da Nota do Empanho:

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatum pan coÍeçáo, o prazo paÊ pagamento passará a fluir após
a sua rcaprcsentagáo.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pêlo contnto de que se pncontn em dia con suas
obrigações paía com o s,sÍema de seguridade social, mediante apÉsentação clas Ceftid&s NegdtMas de
Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGTS e Cettidáo Negativa de Débitos
Trabalhistas.
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Vl - não celebrar o contrato ou náo enfiegar a documentaçáo exigida para a contrataçáo, quando

convocado denÜo do prazo de validade de sua prcposta;

Vlt - ensejar o retadamento da execução ou da entÍega do objeto da licitaçáo sem motivo
justificado:

V I - apresentar declançáo ou documentaçáo hlsa exigida para o ceÍtame ou prestar decldração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

lX - fnudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execuçáo do contrdto;

x - compo ar-se de modo inidÔneo ou cometer fraude de qualquer natur€za;

Xl - praticar atos illcitos com vistas a írustar os obietivos da licitaçâo; 
..

xt! - praticar ato tesivo previsto no aft. I da Lei no 12.846, de 1o cle agosto de 2013.

Arl. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infraçôes administrativas previstas aosÍa L€i as
seguinÍes sangóês:

I - advedência:

ll - multa:

lll - impedimento de licitar e contratac

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contntar.

§ 1o Na aplicaçâo das sângÕ€s sarão considerados:

I - a natureza e a gÍavidade da infração cometida;

ll - as peculiaridades do caso concreto;

Itl - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

lv - os danos que dela provierem para a Administraçáo Pública;

V - a implanlaçáo ou o apa,'feiçoamento de programa de inteçiidade, confotma notmas e

oientações dos órgãos de controle.

§ ? A sançáo prevista no inciso I do caput deste aftigo será aplicada gxdusivamente pela

infração admtnistrativa prcvista no inciso I do caput do aft. 155 desta Lei, quando não se justiticat a impostção

de penalidade mais grave.

§ 30 Á saÍ,gáo prevista no inciso ll do caput desto aÍtigo, calculada na forma do Edital ou do
contrato, não poderá ser intoior a 0,5% (cinco décimos por cento) nam supêrior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contrataçáo direta e será aplicada ao responsával por qualquer das
infrações administ'a.tvas previstas no aft. 155 desta Lei.

§ 40 A sanÇão prevista no inciso lll do caput deste aftigo será aplicada ao respoÍrsávê, pera§

intrações administrativas previsÍas nos incisos /1, lll, lV, V, Vl eV do caput do art 155 desta Lei, quando não

se jistifrcar a inposição de penatidade mais gÊva, e impedirá o,esponsávelde licitar ou @ntalar no âmbÍto da
Administração P(tblica direta e indireta do ente federativo que tivêr aplicado a sanção, pelo pnzo máximo de 3
írrés) aros.

§ 50 Á sanção prevista no inciso lV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas

infraçôes administratives prevr.slas nos,nclsos Vlll, lX, X, Xl e Xll do caput do ai. 155 desta Lei, bem como
pêlas infraçóes administrativas previstas nos ,nc,Sos ll, lll, lV, V, Vt e Vll do éaput do referido artigo que

justifiqusm a inposição de penalidade mais gnve que a sançáo referida no § 40 dêsÍê attigo, ê inpedirá o
rcsponsável de licitar ou contntar no âmbito da Administnçâo Pública direta e lndireta dê ,odos os or,ÍEs
federativos, @o prazo mÍnimo de 3 (três) anos e máximo do 6 íse,, anos.

@
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8.2. As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-se o
PÍincípio da Proporcionalidade, em razáo de circunstâncias fundamentados em fÉtos reais e comp,ovados,
desdé que iomúladas por escrito e no prazo máximo de 5 (clnco) dras ritêis da data em que br ofrciacla a
pretensáo da Adminislração no sentido da aplicaçáo da pena.

8.3 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhdas pelas adjudicatáias em conta coÍente em
agência bancária devidamente credenciada pelo municlpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notificaçáo, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente. 

,

8.4 - As muttas de que trala este capftuto, seráo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administnção ou na impossibilidade de ser faito o desconto, rocolhida pela ddiudicatária em conta coÍente em
agência bancáia devidamente credenciacla Wlo municÍpio no pnzo máximo de- A5 @inco) dias a cgntar cla

notificação, ou quando for o caso, cobndo iudicialmente.

CLÁUSULA NONA. DA RESC'S/ãO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escito da AdministÊção, nos casos
enumerados nos incisos art. 138 da Lei Federal no 14.1$n1.

0LÁU'ULA DÉCTMA- DA PUBUCAçÂO

10.1. Dentrc do prazo legal estipulado na Lei no 14.133/21, contado de sua aisinatura, o CONTRATANTE
providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

àLÁU'ULA DÉCIMA PRIME/,RA- DA FISCALIZAçÁO

A prêstação de seryiços deste contrato seá fiscalizada pelo seNidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF
de n.o 035.303.54ç97, pottador da Matricula de n.' 571, para exercer as atribuições de Gestor de ContÉtos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.? 172, de 26 de agÀslo dâ
2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diáio Ofici^l do Munictpio

CLAUSULA DÉCTMA SEGUNDA. DO FORO

SOUIO SOÁRES-BA, 10 de Janeiro de 2022

AN LUIZ
Prefeito Municipal
Contratante

Testemunh

lo RDOSO IPMBRASIL PU ES MUNICIPAIS
cNPJ 1 2.398.781/0001 -01
Rep: RUBENSITAG RODRTGUES BONFttt
CPF: 667.506.52&19
Conüaado

w&ú 6t3 a,rq
,qr*Â1.., âa'-a^a a'

ás-'

í-&"^
,?5- 77

-ttLk).." J q
"t L.J)í ,1?5 -+q

[-ar-l,,

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para diimir questôes oriundas deste Contnto.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual taor e forma, as quais fonm
lida e assinddas pelas paúes contratantes, na presença de duas testemunhas.
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EXTRATO DE DISPÊNSA DE LICITÂçÃO

Oispên§6 ds Llcileção M 002n022PÍÍSSDI
Contíâtenta: Prêfeilurâ Municjpal de Soulô Soeíês
Ct{PJ: I 3.922.554/0001-98
Obleto: Constitui objêüc dêslê contÍato a Contralação dê êmpresá para publicáço€s €m diário oÍcial púpíio do
Municipao e Jomal de Grandê CirculaÉo no Estedo da Bahia êm meio eletíÔnico e imprBso parâ alond$ os
divorsos setores d6sta Pí6íeitura, Homo Pâge instituoon6l, pâÉ comprimiÍ a Leido Acê§§o a lnfoímaÉo para

dJmpÍimonto da Lei nô 12.527111. SisterÉ de Trânsparêncis parâ alender â Lei 131/2009. Contendo os
seguintes íen5 edrtáveis: 6stíutura orgânizâcionâl, reclita/do§pssa. licitsçôes, contratos, obràs públicás.

sedidoíes, diáíias, de interesse doslê Municlpio. con oÍme proposta vêncedora na Dispensa n'
0022022PMSSDl.
PÍoponents/HoBolog.do: IPMBRASIL PUBLICAçÕE§ MUI{IC|PA|S. jnsc.ito no CNPJ sob o n"
12.398.781/0001-01, com sede à Rua Mina6 Gêíais. 229, 1' Ander, S1.10'1. Pituba, CEP: 41 830{20
56lvador/BÀ.
Vâlo.Global: Rt 27.600.00 (üntê e s€lq milê sêisc€ntos roêis).
Emba§lnsnto Legel: Ârt. no 75, inciso ll da Lei 14.13312021
Pôrlodo dê Vlg6nclâ: 1010112022 a 3111212022-
Drtâ Homologaçáo: l0 de Janeiro de 2021
Prcíeito ilunlclpal: André Luiz Sempaio Cardoso

EXÍRÁTO DE CONÍRÁTO

Contr.to d. PrGst çáo ds S.rüços N' 038/2022PS'PiÚSS
Cont ât nle: Preíêituíã Municipal dê Souto SoaÍes
CNPJ: 13.922.55a/0001-98
Oblêto: Conslitui objêto dêstê contrâto a ConlrataÉo de ômprêsâ parâ publicáÉ* om diário olcial próp.io do
Município e Jomal dê Grande Circulagão no E§tado dâ Bahiâ am meio elêtrônico s imprcs§o paíe elÔndor os
diversos sêtorês desla PrôÍêilurâ, Home Page instilucional, para compímk a Lei dô A63so a lníomação pãre

cumpfimento de Lêi n' 12527t11. Sistema de Transparánoa para atênd€r a Lei 131/2oo9. Contendo os
sêguintes itens ediláveisr êstuturâ oíganizâcjonel, íecoita/dêspêse, liotaçõês. contrâto§ obÍas públicás

s.iidores, d,ánr", de interesse d€slê Munacípio. coníorme propostâ vêncedora na Di§pônsa no

002/2022PMSSDr.
Proponentê/Homolog.do: IPUBRASIL PUBUCAçÕES tlUNlClPAlS inscrito no CNPJ sob o n"

12.i98.781/000141. 
-mm sede à Rua Minas Gêrais. 229. 1' Andat. 51.101, Pitube, CEP: 41.830'020,

SalvadoíBA.
ValorGlobal: R$ 27.600,00 (ünt€ e sele milê seiscentos rôâis).
Emba..mcnto Leg.l: Arl. n'75, Incrso ll da Lêi 14.133/2021

UNIoAOE oRÇA ENÍÁRIÂ: 02.02.0í - sectets.la unlclpâl d. Admini.tEçéo GeEl
PROJEÍo/ aIivloAOE: 2008 - ManutênÉô o Oêssnvolvlmento das Açõês dâ sêc Dê AdministraÉo Gêral
ELEUENTO OE oESPESA. 3390.39.00.00 - Oulto§ Serviçps d€ Tercêío§ - Pessoa JurÍdicâ
FONTE:0
P.rÍodo ds vlgôncl. do Co.ttlzlo, 't1l01l2O22 a3111A2O22.
P.eÍêno munlclpâl: Andíé Luiz Sâmpeio Cardoso

El!3 doqrh€nto lor alliEdô dioittki€nG pôÍ SEF{Asa Expenàn
990OoC73359M89í,6C20CC1 F 3AAl 7 F 21

0ll

Prefeitura Munici I de Souto Soares
Dispênsa

Rua Eutacio VieiÍa Viana | 0 | Centro I Souto Soares'Ba


