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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos que fazem, de um lado, CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, autarquia federal criada através da Lei
12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob n, 14.807.913/0001-29, com sede na
Rua Espírito Santo, n. 205, esquina corn Av. Afonso Pena, nesta Capital, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, representada por seu Presidente Arquiteto e
Urbanista Osvaldo Abrão de Souza, brasileiro, casado, Reg Profissional 154/D CREA/MS, CPF
081-788101-82, residente e domiciliado nesta Capital e, de outro lado, JÚLIO CÉSAR
MIRANDA MOSCIARO, empresário individual inscrito no CNPJ sob ns 13.068.958/0001-66 registro no CRC-MS sob ny 674/O - com sede à rua Dezenove de Abril, 87 - Vila Margarida CEP 79023-220 - Campo Grande-MS, Técnico em Contabilidade inscrito no CRC-MS sob n°
5702/O, CPF n° 421.540.221-20, RC nQ 394.421 - SSP/MS, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, convencionam e ajustam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1. A CONTRATANTE ajusta com o CONTRATADO atribuir-lhe a execução dos serviços de
assessoria contábíl, fiscal, trabalhista e financeira, em que seja interessada, conforme cláusula a
seguir.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DOS SERVIÇOS

2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados pelo Contratado, em seu
escritório, via internet, telefone ou qualquer outra forma de comunicação e, ainda, na sede da
Contratante, de acordo com a necessidade, assim definidos:
2.1. CONTABILIDADE

2.1.1. Registro contábil de todos os atos e fotos que afetam o património da entidade;
2.1.2. Elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao Setor Público, consoante o
disposto na Lei 4.320/64 e MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, da Secretaria do Tesouro Nacional, e notas explicativas;
2.13. Gerenciamento do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público;
2,1.4. Assessoríanos assuntos pertinentes à Contabilidade Pública, "í• Jj- ^f^^f
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2.2. ORÇAMENTO

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Empenho: confecção, liquidação, baixa;
Elaboração de proposta orçamentaria;
Elaboração de reformulação orçamentaria;
Elaboração da Prestação de Contas Anual e mensal;
Controle e gerenciamento da execução orçamentaria;
Assessoria nos assuntos pertinentes ao Orçamento Público.

Z3. FINANCEIRO
2.3.1. Gerenciamento e execução das rotinas de arrecadação;
2.3.2. Gerenciamento e execução das rotinas de pagamentos; emissão de cheques,
transferências bancárias, DOC's, TED's, pagamentos diversos, etc., tudo segundo as
limitações impostas pela presidência;
2.3.3. Conciliação bancária;
2.3.4. Assessoria nos assuntos pertinentes à gerência financeira da entidade.
2.4. TRABALHISTA
2.4.1. Execução das rotinas de admissão e desligamento de funcionários;
2.4.2. Folha de pagamento mensal e do 13Q salário;
2.4.3. Anotações gerais em Livro Registro de Funcionários, CTPS, etc.;
2.4.4. Serviços prestados por profissionais autónomos (o contrato de prestação de serviços
profissionais deve ser elaborado pela assessoría jurídica);
2.4.5. Assessoria nos assuntos pertinentes à área trabalhista.
2.5. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
2.5.1. Elaboração e transmissão eletrômca das diversas obrigações acessórias impostas pelo
Fisco, tais como: DIPJ, DCTF, RAIS, DIKF, SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital), etc.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3. Os serviços mencionados na cláusula anterior serão executados pelo CONTRATADO com
total autonomia e liberdade, assumindo o compromisso de atingir e de fazer cumprir os
objetivos deste contrato.
3.1. Toda a documentação ficará sob a guarda do CONTRATANTE, somente permanecendo
em poder do CONTRATADO para trabalhos eventuais que rvão possam ser executados nas
dependências do CONTRATANTE.
3.2. O CONTRATANTE deverá disponibilizar ao CONTRATADO toda a documentação
necessária à escrituração contábil, organizada segundo orientações do CONTRATADO, em
tempo hábil para o processamento adequado das informações.
3.3. Para o bom andamento dos trabalhos, o CONTRATANTE deverá disponibilizar ao
CONTRATADO:

3.3.1. Estrutura logística adequada;
3.3.2. Recursos humanos e materiais adequados e suficientes para o auálip r
desenvolvimento das rotinas administrativas e financeiras do dia-a-dia;
\. Treinamen
BR/CAUs, da correra utilização do software de gestão contábil e orçamentaria a ser
adotado, e/ou de outras ferramentas computacionais a serem utilizadas na execução
dos trabalhos.

CLAUSULA QUARTA
CONTRATADOS
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DA RESPONSABILIDADE SOBRE

OS

SERVIÇOS

4. O CONTRATADO terá livre arbítrio nas suas determinações e prestará os serviços
profissionais contratados nos casos atenuantes a este Contraio com honestidade e dedicação,
resguardando os interesses do CONTRATANTE/ sem prejuízo de sua dignidade profissional
(Código de Ética Profissional do Contabilista)/ respondendo/ diretamente, por quaisquer
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução desta contratação, independentemente
de outras cominacões contratuais ou legais a que estiver sujeito.
4.1. Os atos e fatos administrativos praticados pelos diretores e/ou funcionários do
CONTRATANTE, de intenção de lesar o fisco e/ou organismos públicos, é de inteira
responsabilidade do CONTRATANTE, não cabendo ao CONTRATADO qualquer tipo de
responsabilidade profissional, civil ou criminal.
4.2. O CONTRATADO é o responsável pela apresentação, em tempo hábil, de todos os
documentos fiscais, tributários c trabalhistas/ bem como a emissão de todas as guias,
empenhos e respectivos cheques, para que a CONTRATANTE disponibílize os recursos para
os devidos recolhimentos dentro dos prazos legais.
4.3. A falta de recolhimento, por culpa exclusiva do CONTRATADO, de quaisquer taxas,
tributos ou qualquer outro tipo de pagamento, que resultar em multa ou penalidade/ será de
responsabilidade do CONTRATADO, sendo, inclusive/ motivo de rescisão do presente
contrato.
4.4. O CONTRATADO é o responsável por todos e quaisquer ónus e encargos
previdenciários, fiscais/ trabalhistas e comerciais resultantes da execução desta contratação.
4.5. O CONTRATADO deverá manter sigilo sobre quaisquer dados, informações e
documentos do CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob
qualquer pretexto divulgá-las, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois
de encerrada a presente contratação.

CLUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇO DOS SERVIÇOS
^
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5. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, como honorários pmfíjpi<H»i
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.
\. Os honorários

mediante entrega, pelo CONTRATADO, de nota fiscal de prestação de serviços ou documento
fiscal equivalente.
5.2. Além dos honorários profissionais, o CONTRATANTE deverá ainda arcar com todas as
despesas, taxas, emolumentos e, quando houver necessidade, diárias e indenização de
transporte em valor suficiente para arcar com despesas de deslocamento do CONTRATADO
para outras localidades fora do perímetro urbano de Campo Grande-MS.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar ao
CONTRATADO as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
CONTRATANTE, garantidos a ampla defesa e o contraditório:
6.1. Advertência: aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, que
não causem prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com a penalidade de multa;
6.2. Multa: aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, que
causem prejuízo à CONTRATANTE, no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre
o valor global atualizado deste Instrumento, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
6.3. Rescisão: aplicada quando ocorrer a reincidência no descumprimento das obrigações
assumidas;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

7. A vigência deste Contrato é de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser renovado por igual período, mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

8. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na
Cláusula Quinta:
8.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:
8.1.1. o não-cuinprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, trabalhos técnicos ou
prazos;
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8.1.2. a lentidão ou atraso injustificado na prestação dos serviços;
8.1.3. paralisação dos serviços/ sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.4. subcontratação dos serviços previstos no presente Contrato;
8.1.5. associação do CONTRATADO com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;
8.1.6. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
8.1.7. cometimento de falhas na execução deste Contrato;
8.1.8. alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO,
que prejudique a execução deste Contrato;
8.1.9. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, caso fortuito ou
força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato e
devidamente justificadas pela CONTRATANTE;
8.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE.
8.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
8.4. O presente Contrato ainda poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes,
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias. Neste caso, o CONTRATADO fica
obrigado a ultimar todos os serviços iniciados, de forma a não prejudicar os interesses da
CONTRATANTE. Na falta deste por qualquer das partes, será devido à parte prejudicada o
valor equivalente a 3 (três) meses de honorários, a título de multa contratual, e que deverá ser
paga integralmente no ato da rescisão.
8.5. Fica convencionado entre as partes que a falia de prestação de serviços por parte do
CONTRATADO, desde que por motivo de força maior devidamente comprovado e que não
resulte em multa ou penalidade para o CONTRATANTE, não será motivo para rescisão do
presente instrumento, permanecendo em vigor todas as cláusulas e condições.
CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO
9. Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da
seguinte classificação orçamentaria: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria
Consultoria.
A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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11. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/fSsJ
dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justas e CONTRATADAS assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas
abaixo assinadas.

Campo Grande (MS), 16 de janeiro de 2012.

CONTRATANTE:

OSVALB0 ABRÃO DE SOUZA
PRESI0ENTE DO CAU/MS
CONSELHO DE AKQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

CONTRATADO:

JUL4G CÉSAR MI

TESTEMUNHAS:
2)

CPF:: f

