
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CN PJ 13.922.554/0001-93 - TeleÍax: lO7 51 3339-2t5O I 2128

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREFEITURA DE
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A EMPRESA GRÁFICA DA
BAHIA - EGBA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
puBLtcAçÃo DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO 6, DO DÉRIO
OFICIAL DO ESTADO.

A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES. lnscrita no CNPJ/MF sob o no í 3.922.554/00í-98,
situada na Av. Jose Sampaio no 08- Centro- Souto Soares/BA, nesle alo representada pelo Sr. ANDRÉ LUIZ
SAMPAIO CARDOSO, Prefeito Níunicipal, conforme Termo de Posse de NomeâÇão de Prefeito no diâ 01 de
janeiro de 2021, Legislatura 202112024, portador do RG n' 746013930/SSP/BA doravante denominada'cor,rrnataxte e a EiIPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA, CNPJ/MF n" 15.257.819/0001-06, l.E. No.

00.949.396-NO, l.M. n" 04456200163, situada à Rua Mello Moraes Filho, '189, Fazenda Grande do Retiro, Salvador,
Bahia, CEP 40.352-000, neste ato representada pelo Oiretor-Geral, Sr. ROBERTO PEREIRÂ DE BRITTO' RG:

909167 SSP/BA, CPF:112.577.415-OO e o DiretorTécnico, Sr. MARCOS EMíL|O BARBOSA DOS SANTOS, RG n"
06.610.595-10 - SSP/BA, CPF sob no 740.794.505-59, doravante denominâda CONTRÂTADA, resolvem, tendo em

vista o processo de Dispensa de Licitação n" 032/2022PMSSD|, celebrar o presente contrato, de acordo com a Lei

Federal no 8.666/93 e mediante cláusulas e condições a seguir:

CoNTRATO N. 046/2022PS+MSS

CLÁUSULA PRIM IRÂ - DO OBJETO
A prestação de serviço de publicâÉo dos atos oficiais da preÍeitura na mídia eletrônica do Caderno dos Municípios
do Diário OÍicial do Estado

PaÍágrafo único - Todas as publicaÇões encaminhadas são de inteira rêsponsabilidade da CONTRATANTE. A
CONiRATADA não se responsabiliza por erros ou omissóes no material enviado.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O valor global anual deste contrato é de R$ '10.000,00 (dez mil reais), de acordo com preço tabelado pela

CONTRATADA
§ío- A página do Diário Oficial do Estado da Bahia parâ efeito de publicação e fatuÍamento está dividida em 06 (seis)

õolunas d! 04 cm (quâtro centímetros), no total de 24 cm (vinte e quatro centímetros) de largura e 30 cm (trintâ

centímetros) de aitura.

§2o-Os teíos enviados através do sistema EgbaNet devem ter '12 cm largura ou três colunas.

§3'.9 valor do cm/col cobrado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, é de R$ 'l'11'00 (cento e onze reais).

§4o-A metodologia de cálculo usada para determinar o valor da matéria publicada é â seguinte:

Preço total de publicação = altura ocupada pela matéria em cm (centímetro) x 3 colunas x valor

unitário do cm/col.
Ex: 10 cm dê altura x 3 colunas x R$í1í,00 = R$ 3.330,00

CúUSULA EIRÂ - CONDIGÕES DE PAGAMENTO
O pagamento men
agência 3832s no
3.1 - O atraso do p
implicará na suspensáo dos serviços obieto do contrato.
3.2 - As Notas Fiscais deveráo ser enviadas pela CONTRATADO para o E-mail

licitacaocDlÍôsout osoares-ba.oov.br

CLÁUSULA QU - DO PRÂZO
O prazo do presente contrato é de 11 meses, a contar do dia 2510112022 a3111212022, admitindo-se a sua
prorrogação nos termos Art.57, da Lei Federal no 8.666/93, após prévia motivação

CúUSULA UINTA - REAJUST E REVISÃO.
Pela prestaçáo dos serviços de Gestão das Publicaçóes dos Atos oÍiciais no Cademo 06 o CONTRATANTE
pagará a CONTRAÍADA os valores con tidos em tabela especíÍica de preços fomecida pela EGBA.

5.í - O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade pÍevista em Lei Federal, considerando-se a

variaçâo ocorrida desde a data da apresentação da proposta ou orçamento a que está se referiÍ ate a data do

sal será efetuado atÍavés de crédito no Banco do Brasil S.4., na conta conenle no 29.000-9, da
prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
agamento devido pela CONTRATANTE por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias

efetivo adimplemento da obrigaçáo,
S.2 - A revisão de preços, nos termos da Lei Federal no 8.666/93 dependerá do requeÍimento do interessado quandô

visar recompor preço que se tomou insuÍiciente.
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CúUSULA SEXTA - REC RSOS ORCAMENTARIOS
As despesâs com o presente contrato conerão à conta da dotaÉo orçamentária alocada à COiITRATANTE, sob a
seguinle classificaÉo:

!J-0!!ê99_99gl9Ie: 02.02.0í - Secretaria Municipal de Administraçáo Geral
eIgig!94!y!9eég: 2008- Manut. e Desenvolvimento das Açóes da Sec. De Administração Geral
Elemento de Desoesa: 3390.39.00.00- Outros Serviços de Têrceiros Pessoa JurÍdica
Fonte de RecuÍso: Recursos Ordinários

cLÁUSULA sÉTIÍtIA - oBRIGAcÕEs DA cONTRÂTADA
7.1 - manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direÉo e recursos humanos para execuÉo
completa e eÍicientê dos servigos objeto desle contrato:
7.2 - acatar apenas as solicitações de serviços dos servidores autorizados formalmente pelo CONTRATANTE;
7.3 - comunicar ao CONTRÂTANTE qualquer anormalidade que interfira no bom ândamento dos serviços;
7.4 - orientar o CONTRÂTANTE no uso adequado do Sistema Egbanet.

CIÁUSULA OITAVA - OBRIGACÕES DA CONTRÂTANTE

8,1 - Cumprir todos os compromissos Íinancêiros assumidos com a CONTRATADA;
8.2 - Designar um preposto responsável pelo conteúdo e emissão das matérias (Anexo l);
8.3 - Enviar as matérias das 7h às 16h do dia anterior ao da publicaçáo, utilizando o Sistêma Egbanel;
8,4 - Enviar, revisar e aprovar eletronicamente o conteúdo a ser veiculado no cademo Municípios, do DOE;
8.5 - Comunicar através do e-mail !!!!i9!p!ggoegDa!349!!D! ou telefone pelo 3116-2133, no prazo de 48 horâs,
qualquer inegularidade na publicaçâo.
8.6 - Arcar com ônus da republicâçâo no caso de matéria enviada com eITo;
8.7 - Proceder a publicaÉo Íesumida do inslrumenlo de conlrato e de seus adilamentos na imprensa oÍicial no prazo

legal.

CLÁUSULA NoNA - FISCALIZACÃO E ACEITACÃO
Competirá ao CONTRAÍANTE procêdeÍ ao acompanhamênto da execuÉo do contato, na forma do da Lei, ficando
esclarêcido que a aÉo ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaÉo do CONÍRÂTANTE não eximiÉ à
CONTRATADA de total responsabilidade na exêcuçáo do contrato

PaÍágÍafo Único - Ficam indicados como gestor e fiscal destê contrato o seNidor Rodrigo Vieira de Andrade,
matÍícula no 571, conforme Decreto Municipal de n.ô í72, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de
202'l no Diário Oíicial do Município.

cúUSULA DÉCIMÂ - DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execução do objeto do contrato, sujeitârá o CONTRATADO à mulla de mora, graduadâ de

acordo com a gÍavidade da inÍraçao, segundo Art.86 da Lei Federal no 8.666/93; sendo que, pela inexecuçáo
contratual ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garântida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO
âs sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n'8.666/93.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da 8ahia, paÍa dirimiÍ quaisquer dúvidâs oriundas do
presente contrato.
E, por estarem âssim justos e contÍatados, Íirmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presençâ das testemunhas quê subscrevem depois do lido e achado conforme.

CONTRATANTE: Data : 26101 12022 16:02:37 -03:00

Souto SoaÍês- 25 de iar:-r '12022.-" -' r-'AssinadôõiS'llblmente por:
ANDRÊ LUIZ SAMPAIO
CARDOSO

Andre Luiz Sâmpaio Cardoso
Prefeito Assinado digitalmente por:

Marccs Emílio Barbosa dos
Santos

-Data: 

2610+2e2?-l€i€6+e3-{3 00
Robêrto Pereira do Brilto
Diretor-Geral / EGBA

Assinado digitalmente por:
THIAGO BRANDAO LOPES
Oala: 2610 1 12022 1 4:48:07 -03:00

Mârcos Emillo Barbosa dos Santos
DiretoÍ Técnico / EGBA

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
Nomê:
CPF:

Assinado digitalmente por:
Eduardo Lima Vasconcelos
Oat?;. 26101 12022 1 1 :07 :30 -
03;00
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Nome:
CPF:


