
               PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

               Estado da Bahia 
 

                                                                                                                                                          Página 1 de 6 
 

 
Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina-BA, CEP: 47650-000 

Fone: (77) 3488-3232 – CNPJ: 11.392.190/0001-56, www.correntina.ba.gov.br 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA – BAHIA E A EMPRESA 

GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, PARA 

GESTÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

OFICIAIS NO CADERNO 6 DO DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, Estado da 

Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em Correntina – BA, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilson José 

Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do 

Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG 

nº 488.511-2 SSP/BA, doravante, denominada CONTRATANTE e a EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – 

EGBA, CNPJ/MF nº 15.257.819/0001-06, I.E. Nº. 00.949.396-NO, I.M. nº 0444562/001-63, situada à Rua 

Mello Moraes Filho, 189, Fazenda Grande do Retiro, Salvador, Bahia, CEP 40.352-000, neste ato representada 

pelo Diretor-Geral, Sr. Luiz Gonzaga Fraga de Andrade, portador do RG nº 01261147-65 SSP/BA, inscrito no 

CPF sob nº 113.013.765-15, nomeado em 27 de novembro de 2008 e do Diretor Técnico, Sr. Marcos Emílio 

Barbosa dos Santos, portador do RG nº 06.610.595-10 – SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 740.794.505-59, 

nomeado em 13 de dezembro de 2016, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem, tendo em 

vista o processo  de  Dispensa de Licitação n° 022/2019, celebrar o presente contrato, mediante cláusulas e 

condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO 

1.1 – A presente contratação resulta da ratificação de Processo Administrativo nº 046/2019, referente à 

Dispensa de Licitação nº 022/2019, pelo Prefeito Municipal de Correntina, realizada com fundamento no Art. 

24, Inciso VIII, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/18 e Decreto Municipal n° 577/2018 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de publicação dos atos oficiais da prefeitura nas 

mídias impressa e eletrônica do Caderno 06 - Caderno dos Municípios - do Diário Oficial do Estado. 

2.2 – Todas as publicações encaminhadas são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. Cabendo a 

mesma a decisão do que será encaminhado para o Diário Oficial do Estado. A CONTRATADA não se 

responsabiliza por erros ou omissões nas matérias enviadas para publicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 – O presente contrato é celebrado, por tempo determinado, com início previsto para o dia 20 de março de 

2019 e término preestabelecido para o dia 31 de dezembro de 2019, tendo 09 (nove) meses e 12 (doze) dias, 

podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes e na forma da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço fixado na tabela vigente no ano, conforme abaixo: 

ALTURA DA MATÉRIA (CM) COLUNA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 3 R$ 107,00 R$ 321,00 

2 3 R$ 107,00 R$ 642,00 

3 3 R$ 107,00 R$ 963,00 

4 3 R$ 107,00 R$ 1.284,00 

0069/2019 
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5 3 R$ 107,00 R$ 1.605,00 

6 3 R$ 107,00 R$ 1.926,00 

7 3 R$ 107,00 R$ 2.247,00 

8 3 R$ 107,00 R$ 2.568,00 

9 3 R$ 107,00 R$ 2.889,00 

10 3 R$ 107,00 R$ 3.210,00 

11 3 R$ 107,00 R$ 3.531,00 

12 3 R$ 107,00 R$ 3.852,00 

13 3 R$ 107,00 R$ 4.173,00 

14 3 R$ 107,00 R$ 4.494,00 

15 3 R$ 107,00 R$ 4.815,00 

4.2 – O preço do cm/col será de R$ 107,00 (cento e sete reais). 

4.3 – O valor de cada orçamento de publicação será baseado na altura e no número de colunas de cada matéria, 

seguindo a fórmula: Preço total de publicação = altura ocupada pela matéria em cm (centímetro) x 3 

colunas x valor unitário do cm/col. 

4.4 – De acordo com o cálculo acima, a tabela do Item 4.1 desta Cláusula poderá ser usada como referência. 

4.5 – O valor global estimado para este contrato será de R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), conforme 

preços unitários e totais descritos na tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. VR. UNIT. VR. TOTAL 

Serviço de publicação dos atos 

oficiais da prefeitura nas mídias 

impressa e eletrônica do Caderno 06 

- Caderno dos Municípios - do Diário 

Oficial do Estado. 

300 CM/COL R$ 107,00 R$ 32.100,00 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento mensal será efetuado através de crédito em conta corrente no Banco do Brasil S.A. até 30 dias 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

5.1 - O atraso do pagamento devido pela CONTRATANTE por período igual ou superior a 90 (noventa) dias 

implicará na suspensão dos serviços objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

6.1 – As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação orçamentária 

específica constante no Orçamento do Município, cujo empenho deverá ser efetuado no valor anual deste 

contrato, na seguinte Dotação Orçamentária:  

Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Atividade: 2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 

Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

Pela prestação dos serviços de Gestão das Publicações dos Atos Oficiais no Caderno 06 o CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA os valores contidos em tabela específica de preços fornecida pela EGBA. 

7.1 – A tabela mencionada no item anterior será reajustada observando-se a periodicidade legal mínima de 12 

meses, a partir da data de início da sua vigência, indicada em seu próprio texto. 

Parágrafo único: A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 

não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
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aditamento. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração 

responsável pela realização do Processo de Dispensa que originou este Contrato e dentro das normas exigidas 

pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

8.1 – O presente contrato será executado da seguinte forma: 

I – Por parte da CONTRATADA, através da prestação de serviço na realização de publicações de atos oficiais 

administrativos deste Município no Diário Oficial do Estado da Bahia. 

II – Por parte do MUNICÍPIO, através do cumprimento das Cláusulas e obrigações do presente Contrato, 

especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e fornecimento tempestivo das informações e 

documentos necessários ao cumprimento do acordo. 

 

CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 – São obrigações decorrentes do presente contrato as seguintes: 

I – DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas exigidas, utilizando 

ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução. 

b) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços objeto 

deste contrato. 

c) Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE: fiscalizar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

qualquer serviço que não atenda às exigências que lhe forem solicitadas por escrito. 

d) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes da prestação dos serviços. 

e) Receber o valor estipulado na Cláusula Quarta. 

f) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

g) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

h) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, 

em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

i) Prestar os serviços conforme especificações detalhadas neste contrato e na sua proposta, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos 

fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração. 

l) Prestar os serviços na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

m) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem prestados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

n) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para a prestação dos serviços, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá ou outra 

forma de identificação. 

o) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

p) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

q) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

r) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

s) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

t) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 
de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 
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u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

v) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da prestação 

dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – DA CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA pela realização dos serviços 

estabelecidos na Cláusula Terceira. 

b) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução dos serviços. 

c) Notificar, formal e tempestivamente, à CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento 

deste contrato. 

d) Designar de sua estrutura administrativa um preposto responsável pela emissão e conteúdo das matérias. 

e) Enviar as matérias das 7h às 16h do dia anterior ao da publicação, utilizando o Sistema Egbanet. 

f) Enviar, revisar e aprovar eletronicamente o conteúdo a ser veiculado no caderno dos Municípios, do DOE. 

g) Comunicar através do e-mail municipios@egba.ba.gov.br ou telefone pelo 3116-2133, no prazo de 48 horas, 

qualquer irregularidade na publicação. 

h) Arcar com ônus da republicação no caso de matéria enviada com erro. 

i) Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo 

legal. 

j) Receber os serviços/produtos descritos neste contrato. 

l) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar a prestação dos serviços de 

acordo com as determinações do Contrato. 

m) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta. 

n) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

o) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento 

dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

p) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas condições estabelecidas em 

contrato. 

q) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
10.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório serão 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do contrato 

sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até 

o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Administração e 

poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
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c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 

Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1 – O regime de execução deste contrato é indireta por Preço Unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 – No curso da execução dos serviços, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância 

das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por meio do servidor o Senhor Fábio 

Pereira Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 

nº 45 – Centro – CEP nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob nº 969.970.365-20 e 

portador da CI/RG nº 0958339198 SSP/BA. 
§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do responsável 

pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive por 

danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou 

dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

14.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 1º da Lei 

nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

14.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o pagamento 

referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os serviços não estejam sendo executados de acordo 

com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1 – A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e 

as previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 1º – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, na hipótese previstas na 

Lei 8.666/93. 

§ 2º – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II e XII do artigo 167 da Lei Federal 8.666/93, não cabe à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MULTA E PENALIDADE 

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei Estadual 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

Parágrafo Primeiro: a CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à 

CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições 

estipuladas no contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
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Fica eleito, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas inerentes a este termo. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) 

testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, 19 de março de 2019. 

 

 

 

__________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

1ª__________________________________                                    2ª __________________________________ 

 

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA 

Luiz Gonzaga Fraga de Andrade 

CPF: 113.013.765-15 

Diretor-Geral 

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA 

Marcos Emílio Barbosa dos Santos 

CPF: 740.794.505-59 

Diretor Técnico 


