
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

'avessa Professora Helena, sin", centro de Santa Roa de Cássia-BA CEP: 47,150-000. 

CONTRATO N." 241/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE Si FAZEM, DE 

M LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, 
COMO CONTRATADA A EMPRESA 
ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA 
PÚBLICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que 
entre si fazem, de um lado como Contratante A Prefeitura Municipal de Santa Rita de 
Cássia, com a sede na Travessa Professora Helena sin Santa Rita de Cássia, Estado do 
13ahia, CEP: 47.15000. inscrita no CNPJ N." 13.880.711/0001-40 representado pelo 
Excelentissimo Prefeito de Santa Rita de Cássia Sr. José Benedito Rocha Aragão, CR.O 
2652 - BA, CPF n°. 207.067.153-49 e do outro e do outro, a empresa: ACIMA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ-MJ" sob o n' 26.761.800/0001-19, com sede na Rua Alberto 

Coimbra, 858, sala 01 e 02, Renato Gonçalves. Barreiras - BA, neste ato representado 
pelo senhor: Marcos de Oliveira Alves Junior, Contador, sócio e Administrador da 
mesma, portadora do CPF 006.651.035- 06 e do RO: 0943765498 SSP/BA, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si ajustados o presente CONTRATO, 
submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei 8.666, de 21/06/93. e 
as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — do objeto: Contratação de empresa especialinda para prestação de 
serviço de assessoria e consultoria para regularização da situação fiscal e previdenciário 
dos Caixas Escolares do Município de Santa Rita de Cássia BA 
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Item Ousai Unid. Descritivo Valor 

unitário 

Valor 

Total 

01 24 Caixas

Assessoria e consultoria para Regularização da sittraçâo 
Fiscal de Entidades do Terceiro Setor: 
- Levantamento da situação cadastral, fiscal e 
previdonciária dos Caixas Escolares do Município; 
- Análise das pendências junto ao Fisco; 
- Elaboração e Transmissão das obrigações fiscais não 
enviadas em anos anteriores: 
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais): 
ECF (Escrituração Contábil Fiscal), substituta da 
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

R$400,00 
R$ 

€.600,00 

Jurídica (DIPJ); 
ECD (Escrituração Contábil Digital) nos casos 
necessários; 
EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o F'IS/Pasep e da COFINS). 
- Elaboração e Transmissão das obrigações acessórias não 
enviadas em anos anteriores: 
SEF1P (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social); 
Emissão da CEP (Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Presidência Social) nos casos necessários; 
Entrega da DIRF (Declaração de Impostos Retidos na 
Fonte, por exemplo, as contribuições sociais retidas) nos 
casos necessários; 
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou RAIS 
Negativa 

Cláusula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do 
presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

• Unidade: 0206002 — Fundo Municipal de Educação 
• Ação: 12.361.13.2.009 — Gestão e Manutenção das Ações Ensino 

• Elemento de Despesa. 5.3 9 0.35.00. — Serviço de Consultoria 
• Fonte: 711- Rec. de Imp e Transf. de Impostos - Educação 25% 

Cláusula Terceira — PRECOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do 
presente Contrato é de RS 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) 

§ 1° - Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
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direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do 
presente Contrato; 

2° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após os serviços serem 
prestados, devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Educação as Notas 
Fiscais/Fatura deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Educação de 
Santa Rita de Cássia. CNN sob o rr 30.864A89/00101-00, com sede na Praça 
Frederico Fidelis, bairro centro, Santa Rita de Cássia (BA). 

§ 3' - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será imediatamente devoNido para substituição elou emissão de nota de 
correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado 
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS - O presente Contrato terá prazo vigente até o 
cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data de sua assinatura até 30 de 
novembro de 2022. 

4.1 - Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por Igual 
período observado o disposto no parágrafo 2°. 

4.2 - As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da 
Prefeitura quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes 
legais, estarem de acordo com as práticas de mercado. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZACAO DE EXECUCÃO - A fiscalização do Termo 
de Contrato será exercida pelo fiscal Sr.' Thayane Augusto da Silva Reis, designada 
pela secretaria solicitante, através da PORTARIA 179/2022. 

Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Prestar o serviço dentro dos 
prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

6.1 - Prestar o serviço mantendo todas as condições de qualidade originais; 
6.2 - Atender prontamente as Ordens de serviços do item, expedindo a competente 
nota de prestação de serviços. 
6.3 Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes 
de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos 
decorrentes da qualidade do serviço. 
6.4 Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente 
Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsá.vel, na forma da 
Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos serviços 
contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pel 
Contratado ou pelo Município de Santa Rita de Cássia/BA, para reparação desses 
danos ou prejuízos; 

Ltu: 
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b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer 
equivoco da proposta ou de má administração do Contratado; 

el Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e 
apresentadas na data da apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no praza definido pela Contratante os serviços que, 1 
juizo desta, não forem considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer 
acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedencia dos serviços que vier 
prestar. 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO — 
Conforme Art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento por parte do contratado, 
o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se 
for o caso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de Pequena relevância — Advertência; 

b) Para infrações de media relevância — Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do futuro contrato; 

c) Para infrações de arande relevância,— Aplicação curnulativ 
abaixo: 

ente, das penalidades 

1 — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 — Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública no prazo de até 02 (dois) anos, 

4 — Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal tf. 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no serviço do objeto contratados com base na presente 
licitação, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

I — atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no serviço do oblato — Multa de até 5% 
(cinco por cento) sobre o valor dos produtos entregues em atraso; 

2 — atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no serviço do objeto — Multa de até 
por cento) sobre o valor dos produtos entregues em atraso; 
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3 — atraso superiores a 10 (dez) dias no servia° do objeto- poderão ensejar a 
rescisão do futuro contrato, com as cominações previstas neste Edital. 

§ 1° — O valor dos multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto 
entregue com atraso, ou de outros créditos relativos a este Contratado, 
eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o 
seu pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á 
no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas 
cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para 
rescisão deste contrato. 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de 
cláusulas contratuais; 

b) a paralisação do serviços contrati~ sem justa causa e prévia comunicação ao 
Município de Santa Rita de Cassia(BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem. 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de 
Cássia(BA); 

d) o descumprirnento de determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

1) razões de interesse publico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado 
e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

g) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato. além do [imite permitido no § 1" do Artigo 65, da Lei 
Federa( EM 8,666, de 21 de junho de 1993: 

h) a suspensão do serviço do objeto por ordem da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade públict grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; t. 
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i) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de serviços já realizados, exceto em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; e 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 
impeditivo da execução do contrato. 

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a 
qualquer indenização. 

Cláusula Nona - PUBLICAÇÃO - O Município de Santa Rita de Cássia (BA) 
providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do 
Município de Santa Rita de Cássia (BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da 
assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666. de 21 
de junho de 1993. 

Cláusula Décima Primeira-, FORO- As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita 
de Cássia - Estado da Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) via' 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram 
e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois ti! 
lido e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia-BA, 07 de outubro de 2022. 

LEÁ 
JOSÉ BENOITO ROSA  ARMÃO 

Prefeito 
CONTRATANTE 

ACIMA ASaÉSSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 
i / CNN: 26.761.800/0001-19 
Marcos de Oliveira Alves Junior 

CPF: 006.651.035- 06 
CONTRATADA 

TESTÉMUNHAS: 

JA  ̀ dL4.&1\ 
UPF:

2°  ri
CP F: . -/ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.' 145/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato n" 141/20" - Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA e a Empresa ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA., pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNRI-MF sob o n° 26.761.800/0001-19; Objeto-
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria e consultoria para 
regularização da situação Ilscal e previdenciário dos Caixas Escolares do Município dc Santa 
Rita de Cássia-BA; Valor elobal:  R$ 9.600,00 (nove mil c seiscentos mais - Vige-neta: 
07/10/2022 até 30'11/2022 - Fonte de Recursos: 711- Rec. de Imp. e Transf. de impostos - 
Educação 25V• Data do Contrais); 07/10/2022: EMBnant: José Benedito Rocha Anão pelo 
Municipio e Marcos de Oliveira Alves Junior pela contratada. 

Santa Rita de Cássia-BA. 07 de outubro dc 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCHAARAUÁ° 
Prefeito 

Certificação Digital: .15)CWK2-611WPCNR648VOÉX5A-DGMAC2 
Versão eletrônica disponível em: htfpsíldoom.org.br/balsantaritodocassia 

Documento as onfornte Ma° no 2200-2/2001 de 2410S que institui a infra-stntttàra Claves P deita -ICP•Brasil 
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rnroai " 00~ 0~ sin Cot - &Sr 1~Ssosismostagss - Sownitt&ÇsFai- - 

PORTARIAM 1711 CE 04 DE JANEIRO DE 2022 

Designar sarvkJõr municipais para fiscalizar 
OS COOS71011 celebrados peto Municiai°. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Saha, rs 
uso de aias arbuições que lhes confere o inciso VIII do Au, 83 da Lei Omina do 
Mandato TOSOSOS: 

Art. tu Denigra para Illreflar OS contratos celebrados pelo M‘micipio os 
seguirdes geradores: 

I - Aline Santos Subais (Chefe da DMflo de Controle. Arataca° e Auditoria) 
CORO r•SCSI doe contrato* csisbratIos pra Semana Municipal de Saga', 

II - Damas Augusto da SlIva Rala, (Diretora de Educastes corno fiscal dos 
~tratos caiando' para Secretarla Municipal de Educacila e Cultura 

III - aunar Reinei*, Anglo, (Assistente Técnico de Tesouraria) como fiscal 
dos demais contratos caibrados pelo Municiado de Sonhe Ria de Cataia. 

Considerando que o scaI de contratos deve conhecer detalhadamante o 
SIMION1101,10 OOrSfetual ø o edital da licItação a Ser facetado, anotando em reino 
prtprio todas as ocorrência; relacionadas a sua execução, devendo sanar qualquer 
devida com os dama semeia competentes da Administraçao peta o Pai cumprimento 
das clausulas neles estabelecidas, 

Constituem atribuições do incei ore designado. tomaria, acompanhar e 
fiscalizar a OXICIlça0 doe contratos sob sua responsablectude e ema respectivos 
reistOtios observando que lhe ~peto, para tanto-

Ceerficapào &geei TSUVI4L2Y-adtiSNGB-C.C6EWLO-CHCPISTY 

Versão ekenerece desporthew em. enpsetivem Gni eebetententeeeeessse 

Documento assinado digitalmentecon forme AAP nb2.200-2/2001 de24/0/080t, que institui a Infra-estrutura *Chaves Públicas Brasileira -O Brasil 
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19 - Aprovar a medrotto dos serviços efetivamente realizados. em consonância 
coma regime de execução provisto no contrato (o focai jamais deve atestar a conte* 
de serviços que não foram totaimenle executados); 

20 - Comutar a autoridade superior, em tempo bftd, qualquer °contara que 
requeira decisões ou providenere que uftrapassam sua competente em face de risco 
ou iminende de prejuízo ao interesse PiroliC0 

21- Deve protocolar, junto a autoridade Siar, quakpelr registm de eftfroultees 
Ou imposabifidade para o cumprimento de suas ObrÇaçOee COM ftlentEle.900 ere 
elementos ~evos do exertIcio da atividade, além das providendas e sugestões que 
porventura entender cabines, 

22- Receber o o contratual, mediante tentw circunstanciado assinado petas 

23 - Erni* aterdados de as 
atestados): 

serviços prestados (tendi% ou 

24- Deve observar a Norma interna no I Cio CalfrOlel Interno, que decipare 
as reaponsebtadades do fiscal da conecto, 

25 - Podara sol 
amecedêrcre 

emento técnico ne aêrto mm a devida 

28- Deverá anotar em registro próprio Iodas as ocorrências relacionadas com e 
execurpto do contrato, determinado 0 que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados, através de note-cações ~MIM COT pf01000k), 

orgital TSUM2Y-JA6U&NGB-CC8EWIXACNC 

e e dispeníver em- hos-Moem ore bribalsantantedscassia 

Documento assinado digitalmente conforme tAP n02200.2/2001 de 24/0612001, que institui a fnfra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP Brasil 
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" CIndrO Sag ètriragfaintidn~Pie - Safiat RÃS liteép• -& aP41.1315400 

27- Neo deve atestar serviços nen melados, proceder o pagainenro de ~ide 
Mc executados, expedir notas Secara 'Mas' ou em desacordo com Q contristo receber 
material ou serviço cem qualidade interior it contratada, pagar cem Inacabados ou 
serviços em desacordo com o projeto básico ou temei da referencia, conceder aditivos 
indevtdot 

26- Se manter informado com minto aos prazos com o 
de dedos soe Tribunais de Contas doa Municiplos. Estado, Unira 

P0 

Conaderando que o descumprimanto de quaisquer dos deveras etribuldoe ao 
Fiscal do Cordato, Implicará na Instauraçao de processo admieseatko discipitar para 
apurar meponsebihdada Sd, penal eirou entretive, além do que ficara reles!~ 
por quaisquer Anua clacenansa• • eventuais murta. aplicada. Pelo Tribunal øs Canas 
doa Municiplos - TOA; 

30 - As datados e proseareis 
deveras ser softertadas a asa SupedOree 
SonvesSentes. 

Ari 2• • Estepe

atem a compotas " 
bd para a adoçai 

em yi9Oç n.data de sue punham**. 

Ajt 3" • Revorksm•Ire as disposVes een contrario 

Pueris S e 

Gabem* do Ptefelt Municipal de Seria Rita de Cássia, 04 de janeiro dó 2022 

o 
PSe4to Municia 

Cen'olcação Dual Ta11.44t2Y-34OUSNG8-0C6EWLX 

Voa" Wel:erma Ospanivei em ettps//doem org brAmMenteleclecesse 

Documento assinado digita forme ir 2.200-2/7007 de 24/08,2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Gr - fr..P Brasil 


