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CONTRATO DF PRFSTACÃO DE SERVIçOS COIVTÁRFIS N9 OO1/2022 FI{TRF

AMEO§CÀRUDINEI CONTABILIDADE LTDÀ

AMEOSC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

EXTREMO OESTE DE SANTA CATÂRINA, com sede à Rua Owaldo Cruz, ne 167,

cenuo, no Município de São Migel do Oeste (SC), inscrito no CNPf sob o na

83.829.267 /OOO1-13, neste ato representado pelo seu Presidente MN JOSE

GANCI, Prefeito do Município de Anchieta e Presidente da Ameosc, brasileiro,

casado, inscrito no cPF sob o na 625.835.909-44, residente e domiciliado na Linha

São Marcos, Município de Anchieta - SC, doravante denominado de CONTRATANTE

e de ourro lado RUDINEI CONTABIUDADE LTDÀ pessoa iurídica de direito
privado, inscrito no CNPj sob n' 05.236.82A/0001-67, estabelecido à Rua Santos

bu,nont n' 134, sala 101, EdiÍicio Cardus Office, c€ntro no município de São Miguel

do Oeste (SC), inscrito no CRC/SC sob n' 7.513/0, através do responsável legal

RUDINEI ÀúEIDA Dos sANToS, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/SC

18.708/O-4,portadordoCPF681.923.399-04eRG2.79t'926SSP/SC,Municípiode
São Miguel aà Oeste, doravante denominado de CONTRATADO, de comum acordo

" 
.orn ãn1puao legal, resolvem contratâr o obieto presente pelas seguintes cláusulas

e condições:

As partes acima idenüficadas têm, entre si, justo e acertado o presente conrato de

Prestafro de Serviços Contábeis, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas

condições descritas no presente, atendendo as normaüvas do Conselho Regional de

Contabilidade de Santa Catarina e do Conselho Federal de Contabilidade:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1!. É objeto do presente contrato a prestaÉo de serviços a seguir

relacionados:

L.I.ÁRHCONTÁBIL

1.1.1 - Classificação e escriurrafro da contabilidade de acordo com as normas e

princípios contábeis ügentes, inclusive geração da ECD (Escriurrafo Conúbil

DigitaD, quando obrigatorio;

1.1.2 - Apuração de balancetes mensais e DemonsEativo de Fluxo de Caixa;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativos de Resultados'

L,2.ÁRrjFISCAL
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1.2.1- Orientafo e conrole da aplicação dos disposiüvos legais vigentes, sejam
federais, estaduais e municipais;

1..2.2 - Escrituração dos registros fiscais e elaborafro das guias de informaSo e

de recolhimento dos tributos devidos;

1..2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normaüvos bem
como de eventuais procedimentos de fiscalizafro tributária.

L3 - ÁREA Do IMPO§TO DE RENDA PESSOA TURÍDICA

1.3.1 - OrientaÉo e controle de aplicafo dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - ElaboraSo da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 - Atendimento das demais exigências preüstas em atos normaüvos, bem
como de eventuais procedimentos de fiscalizafro.

I,4 - ÁREA TRABALHISTA E PRWIDENCIÁRTA

1.4.1 - Orientafro e conüole da aplicafro dos preceitos da consolidafo das Leis

de Trabalhq bem como aqueles atinentes à Preüdência Social,'FGTS" e outros
apliáveis às relações de emprego manüdas pela CONTFÁTANTE;

1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e Pró-Labore, bem
como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de

evenurais procedimentos de fiscalizafro.

1.5 . ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, GERENCIÂL E ORçAMENMÁRIA

1.5.1 - Orientafo dos preceitos administrativos e técnicas fiscais para
planejamento tribuuirio e orçamento.

1.5.2 - Acompanhamento da gestão administrativa, participação em reuniões
societárias e de trabalho, apresentafro das demonsEações financeiras e

demonstraf o do resultado do exercício.

DAS OBRIGAÇôES DO CONTRÂTANTE

Cláusula 24. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as

informações necessárias à realizafro do serviço que será executado nas

dependências da C0NTRATADÁ, e ainda fornecer os documentos necessários para

seu desempenho, sob pena de rescisão antecipada do presente conEato.
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Cláusula 3a. A CONTRATANTE se compromete a enüar à CONTRATADA os

documentos citados na cláusula anterior sempre com (02) dias de antecedência ao

vencimento das obrigações.

Cláusula 4r. A CONTRATANTE se compromete a fornecer a CONTRATADOS dados,

documentos e informações necessáúos ao desempenho dos serviços ora

conEatados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda, acaso

recebida intempestivament€ ou que se apresente algum documento inidôneo.

Cláusula 5a. A CONTRATANTE se comprome@ em ressarcir à CONTRATADA"

evenurais despesas decorrentes dos serviços prestados, materiais utilizados e

evenhrais despesas de deslocamentos que venha a ocorrer.

DAS OBRIGAçÓES DO CONTnATADO

Cláusula 6!. A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na

legislafo ügente quanto aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo,

diligência e honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, sujeitando-

se às normas do Código de Ética Profissionai do Contabilista'

Cláusula 7.. A CONTRATADA se responsabiliza por evenulais multas fiscais

decorrentes de aEasos nos serviços, exceblando-se os ocasionados por força

maiores, caso fortuito ou originado por culpa ou dolo da própria CONTRATANTE.

Cláusula 8a. A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os dados

relativos ao andamento dos serviços ora conratados, responsabilizando-se pelos

documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau uso, perda,

extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

Cláusula 9s. A CONTRATADA não responde por informações, declarações ou

documentafo inidôneas que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE.

Cláusula 10a. É dever da CONTRATADA oferecer à CONTRATANTE a cópia do

presente insEumento, contendo todas as especiÍicidades da presta@o de serviço

contratada.

cláusula 11e. No momento da cobrança a coNTRATADA deverá fornecer documento

descrevendo os serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pela

CONTRATANTE,

DO PREçO E DAS CONDIçÔES DE PAGÁ"IUENTO
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Cláusula 12a, O presente serviço será remunerado pela quanüa de R$ 1'558,00 (um

mil, quinhentos e cinquerrta e oito reais) mensais, referente aos serviços

contatados, mediante emissão de Nota Fiscal de Prestafo de Serviços e cobrança

bancária para o vencimento do dia 05 (cinco) de cada mês.

Parágrafo único - A ügência do presente conrato dá-se a partir de 01 de ianeiro a

31 de dezembro de 2022.

cláusula 13r. os serviços exraordinários executados pela GoNTRATADA serão

cobrados em separado, segundo valor específico constante da tabela de honorários

praticados pela categoria englobando qualquer inovação da legislação

relaüvamente no regime b'ibutário, uabalhista ou preüdenciário'

Parágrafo único. São considerados serviços extraordinários:

a) Abertrrra de empresa;

b) Alterafro contraual e distrato social;

c) Certidões negativas do INSS, FGTS, Federais, ICMS e ISS;

dJ Certidão negativa de falências ou protestos;

e) Homologação iunto à DRT;

f) Serviços de encadernafo, autenticação e registro de Liwos;

g) Declarafo de ajuste do imposto de renda Pessoa Física;

h) Preenchimento de fichas cadastrais/ IBGE;

i) Documentos e informaüvos à órgão ambientais (lbama FaEna, etcJ;

j) solicitação de parcelamentos federais, estaduais, municipais e preüdenciários;

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCT'MPRIMENTO E DAMULTÀ

cláusula 14.. Em caso de inadimplemento por parte do GoNTRATANTE quanto ao

pagamento do serviço prestâdo, deverá incidir sobre o valor do presente

insuumento, multa pecuniária de 2o/o, juros de mora de 19ó ao mês e correção

monetária.

parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas

processuais e 200Á de honorários advocatícios.
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DARESCISÂO IMOTIVADA

Cláusula 15a. Poderá o presente insEumento ser rescindido por qualquer uma das

partes, em qualquer momento, sem que haia qualquer üpo de moüvo relevante, não

obstante a outra parte deveú ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30

(trinta) dias.

Cláusula 16a. Caso a CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviçq e

mesmo assim, requisit€ a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da

quantia paga devolvido, deduzindo-se 2oÁ de taxas administrativas.

cláusula 17!. caso seja a GoNTRATADA quem requeira a rescisão imotivada deverá

devolver a quantja que se refere aos serviços por ele não prestados a

CONTRATANTE, acrescentado de 296 de taxas administrativas.

DO PRÂZO

cláusula 18e. A coNTRATADA assume o compromisso de realizar os serviços dentro

dos prazos legais, desde que recebe as informações e documentos com antecedência

mínima exigível.

DAS CONDIÇÕES GERÂIS

Cláusula 19!. Fica pacàrada entre as partes a total inexistência de vínculo fabalhista

entre as contratantes, excluindo quaisquer obrigações trabalhistas e en@rgos

sociais.

Cláusula 20a. Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a

coNTRATADA transferir ou sub-conEatar os serviçoS previstos neste insts.umento,

sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

cláusula 21r. o presente instrumento vem substituir integralmente, a partir destâ

data, o contrato pactuado anteriormente que deixa surtir seus efeitos legais,

passando a vigorar este.

' r4 h|'EOS C, {o * a fz ceaít» e i*eg taçila

e o &-sfiú{a,iteflto rcgioao["

DO FORO

. I I r,\.'i/rrit'5[
Ássoc, çaoDoÂ{urrctplg
oo ErrnÊ,uo OEirt ot

L.-

altIEO§C _ A§S()cIÂÇÂo Dos MuNlcÍplos Ix) EXTnEMO OESTE IrE SÀ1\ITÀ CATÀRINA

Rua (X1âldo Cnv- nÓ 167, Centro I CEP 89.9üXXX) I Sâo Miguel do Oesc/Ssnta CataÍina

Telefone (49) 3621 0795 | e-mail unarslâpmeosc.org.br I site \Ywü.ameosc Qrg'h'r

CNPJ 83.829.26710001 - l 3



IVAN JOSE tusk,do de fqmà disttat por

CAN c I :62 583 5eoe Hfff ,--|ffi1ff:1'.y*
44 {]m',

IVANJOSÉCÁNCI - PRESIDENTEDA
A"trtEosc

Contratânte

Testemunhas:

FONT^tl^:5611,9160930

Airton Fontana
cIC 563.391.609-30

Éoua cn-esIEll\ T. SPIRoNELLo
Assessora fuídica da Ameosc

Itl

RUDTNET ALMETDA $Jili,t"^l:iff#1"''-
DOS s^Mro558r 92339904

SANTOS:68192339904 Dador. 2022.0131 l7:33:4e

RUDINEI CONTABIUDADE LTDA
Rudinei Almeida dos Santos

Contratada

UDIITIÂRA VANUSA ZANCHETTINI
CPF n'071.13 S.749-80

- I
ll tI

Cláusula 22a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato,
as partes elegem o foro da comarca de São Miguel do Oeste (SC), descartando
qualquer outrq por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e conrratados, firmam o presente insrumento, em duas
vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Miguel do Oeste (SC), 04 de janeiro de 2022.
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RU D IN E I C ONTÁB ILI DADE & CONS ULTORIA
E*riRôrio de Contãbilkladê e Consultoria Emprcsarial
tula Santos Oumont no 134, sala 101 - Ed, Carduus Offe
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PROPOSTA DE RENOV ACÁO DO CONTRATO DE

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA ADMIMSTRAÇÃO ENCAMI'{HAMOS

ONçEÀ,íENT.,E SERVIÇOS PARA APRECTAÇÃO:

São Miguel do Oeste (SC), 2l de dezembro de202l.

\-
\U:

L €IDA DOS sANTOS

iaao,.fncsc ts. zoa

da DÍoDosta:

ADENDO AO CON"I'RATO PR]MIT]VO:
l) Renovação do contrato periodo de0ll0l/2022 à31/1212022
2) Correção do valor dos hononârios cotrtábeis de acordo com a variação do IPCA

acumulado do ano de 2021, correspondente à 10,74%

3) Novo valor contratado R$ 1.558,00
4) Manutençâo das demais cláusulas e condições do contrato primitivo.

Rudinei Contabilidade Ltda - CNPI 05.236.82810001-67
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Ref:HonoÍarlo5 Contàb€i5

Em ãtendiÍnento ao solkitado wrbôlmente por essa Associaçâo, para Conlulta de preços dê
Honoráíios Contábêir temos e §eguinte propostati

Paía a Contabrlidade da reíeÍida entidede. conside.aMo a movimentação, número de Íunclonarios e

mâis o nümero de associados da ín€sma. nosgo preço paÍa os sêwi(o! é de RS2 424.00(doas mil
qu3tro(entos e vlnte e qualro reais), com íealuste anual com base no ll{cc

Cenos de termos atendido vossã solicitâção, no aguaído, colocamo-mr ao iôteiro dispor
pôrô maiores esclaÍeciÍreoto9, dpsde já àgràdecemos peto interesse dessâ entrdade, pelos noslo!
seíviços.
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CONTABILIDADE
Assessorio Ernpresoriol

São Miguel do Oeste, SC, 04 de janeiro de 2022.

A
AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina
Nesta

Prezados Senhores:

Em atenção a vossa solicitação verbal, estamos encaminhando proposta de
honoÉrios contábeis para a Entidade.

De acordo com as informaçôes fornecidas por Vossas Senhorias relativas,
principalmente, ao número de funcionários da Entidade e em relação ao fluxo de
documêntos, número de associados, controles internos e demais informações,
apresentamos como proposta os seguintes valores mensais:

R$ 2.400,00 (doÉ mil ê quatrocêntos reais)

Nos colocamos a disposição para maiores detalhamentos quanto aos valores ora
apresentados.

Os valores acima serão reajustados anualmente pelo INCC ou outro indicador
a ser definido entre as partes.

Caso seja confirmada esta parceía, será elaborado contrato de prestação de
serviços contendo nêste todos os serviços a serem executados e também obrigações
e deveres de ambas as partes.

Atenciosamênte.

ADEMIR ffiáffi;#,
ORSO:5634ós06900 ffi :o,2!rs 141â12

Ademir Orso - Contador.

Desde já agradecemos pela mnfiança, e aguardamos seu parecer para
firmamos esta parceria.


