
CONTRÃTO N" 012lM22
PRESTAçÃO DE SERVIÇOS PARÂ REALIZAçÃO DE CURSO DE CÂPACITAçÂO.

^MEOSC- 
ASSOCI^ÇÃO r)os MT NICÍPrOS DO ETTREMO

OESTE DE SANTÀ CATÁ-RINÀ com sede à Rua Owaldo Cruz, n' 167, centro, MunicÍpio dc São

Miguel do Oeste (SQ, inscrito no CNPJ sob o n" 83-829.267/0001-13, neste ato representado pelo seu

Presidenre fVÂN JOSÉ CÀNCI, Prefeito do l!Íuoicípio de Anúiea e Presidente da AMEOSC,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n" 625.835.909-44, residente e domiciliado na Linha São

Marcos, Município de Ânchieta - SC, cloravante clenominado de CONTRÂTANTE e de outro lado a

empresa LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIÂDOS inscrite no CNPJ sob o n"
Y.772.535/Ci001-00, ct»m sede na Rua Dt. Ântônio Haffnet,577, zlpt<t 1007 - Torre B bairro da Velha

na cidade de Blumenau/SC - CEP 89.036-662, represento.l, pela diretora e soclâ, MÁRCIA ZILÁ
LONGEN, brasileira, solteira, advogeda inscrita na OÀB/SC 55.524 inscrita no CPF sob n.

479.583.169-68, portadora do RG 1.226.214-5, expedido pela SSP/SC, residente e domici.liada na rua

Dr. Anónio Hafftrer, 577, apto 1fi)7 - Torre B, bairo da Velha na cidade de Blumenau/SC - CEP
89.036-662, denominada de CONTRATADÀ, de comum acordo e com ,unPâlo legat resolvem

contÍatâÍ o obieto presente pelas seguintes cláusulas e condiçôes:

clÁusur-A PRTMEIRÂ - DO OBJETO
1.1.O objeto do presente contrato consiste na realizado de curso de capacitação para os sen'idores

públicos municipais na área tributária com vistas a prognósticos mais assenivos e eÍiciências pelo poder
público.

1.1.1, Os conteúdos a serem abordados na capacitação serão:

O Município como ente ributante.
Dclimitaçào da competôncia municipd c as cspécics tributárias nele comprccndidas. Rcsponsabiüdadc

6scal- Instituição, lançamento e cobrança de cede uma das especies tribuárias. O Código Tribuúrio
Municipal. O papel da e da jurispnrdência oa aplicação da lei tributária- Ân:áIise do sistema tributário
naciond e municipal à luz da atual jurisprudêncie telecionada aos tributos municipais.
O Imposto Sobre Sewiços de Qrelquer Natureza - ISSQN:
Hipótese de incidência e fato çrador. Os serviços tribuáveis na üsa de Serviços. O local da presta$o
e a de6nição do local de recolhimento do imposto. As espécies de serviços segundo o local de sua

prestâÉo. O estabelecimento Prestâdor. A suiei@o passiva: o contribuinte e o reçonúvel.
Respr»nsabilidade tributária - obrigeção de reter e recolher. Base de cálculo. Estimativa e atbitramento.

Aíquotas mínima e máxima sobre o preço do serviço. ISS fixo - requisitos, cálculo e lânçamento.

Estudo de questôes contÍovertides e de conÍlitos entÍe entes tributantes. O ISSQN oo contexto do

Simples Nacional. Às obripgçôcs accssóús dos prestadores e tomadotes de sen-iços. t-egislaçâo

aplicárc1
O Imoosto Predial e Territorid Urbano - IPTU:
A hipótese de Incidência e o fato gerador. Suieito passivo: o proprietário e o possüdor. Base de cálculo:

valor venal e planta de valotes. Aliquotas. Ptogressividade fiscal e no tempo' kgislação aplicável
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Hipótese de incidência e fato gerador. Suieito pa-ssil'o. O valor venal, a base de cálculo e a alíquota -
análise dos aspectos legais confugados com a iurisprudência recente, inclusive Recurso Repetitiv<.r Tema
1.113 do Superior Tribunal de Justiça STJ. À imunidade na integraliza$o do capital social - requisitos
e aferição - anáüs€ à luz do Tema 796 Repercussão Geral/STF. kgislação aplicável'

Conttibuição dc Melhoda:
Hipótese de incidência e âto gerador. Obta púbüca e vdorização imobiüáú. O suieito passivo da

contribuição de melhoria. À delimiaçâo ü zone àe influência da obra. O cálculo do valor exigível.

Reqüsitos para a exiçncia tributária. t*gjslaçâo aplicável.

Ta:as Municipais:
Ànálise das principais taxas c<;bradas pek-rs municípios. Hip<xese de incidàciâ e fato Srador. Às

atiridades que ensejam a criaçâo de taxas. Poder de policia municipd e reslxctivo exercício. Serviços

específicos e diüsíveis. Suieito passivo das taxas municipais. Ctiação da taxa, câculo, lânçâmeÍrto e

cobrança. trgislaçào aplicávcl Â cxigência de taxas de ücença pelos municípios após a ki de LiberdrÁe

Econômica.

1.1,2. Os principais objetivos ü calpaicitaçào são: Âperfeiçoar sen'idores para a gestâo tributária-

Conheccr os tributos da competência municipal, compreendendo todos os aspectos legais e práticos

relacionados à instituição, lançamento e cobrança de cada um. Prerisào no Código Tributário MuniciPat,

quais os principais procedimentos fiscais relacionados, os reqüsitos clo lançamento, os métodos de

monitoramento, Êscalização e controle cóiveis;

1.1.3 O curso de capaciaso a ser minisrado deverá ter carga horária total de 12 horas, distribúdas

em 02 (dois) dias, sendo rcdjzado no pdmeiro d;^ - 26.05.2022 - durânte o período mâtutino e
vespertino, no horário compreendido cntre 08:00 à 12:00 horas e das 13:00 àls 17:00 horas e no segundo

ü^ - 27 -05.2022 - no período mâtutino no horário de 08:00 à 12:00 horas.

1.1.4. O Curso de capacitação deverá ser ministrado no auditório do CEfiESMO/EPÀGRI'
locdizedo na I-inha Cruzinhas Municipio de São Miguel do Oeste -SC.

1-1.5. Os t€rnas a serem óordados no cuÍso de cepacia$o sedo minisrados em aulas expositivas e

dialogades, com apresentação oral do conteúdo programático pelo mioisüante do curso, com auxílio

de apresentação lisual, utüzação de apostilas, citaçôes de aemplos púticos e estudos de casos,

incitando o debate eotre os participantes, buscando a integração entre â teoria e a pática, com estímulo

à participação dos participantes na construção do conhecimento, sendo resenado tempo para debate e

solução de dúüda-s.

crÁusurâ sEGr.rNDA - DO PREçO
2.1. Pela presteção dos serviços agui referidos a GONTRÂTÂNTE, pagará a GONTRÂTADA o ralor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dém de despesas de estadia e alimentaSo nos dias em que o curso será

ministrado, sendo de responsabi.lidade de CONTRÂTADÂ toda e qudquet despesa referente ao seu

deslocamento.
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3.1. O palpmento será eferuado Í!o pÍazo de até 10 (dez) dias após a aptesentaçào da respectiva Nota
Fiscal contendo o detalhamento da prestaçào dos serviços.

3.1.1. O faturamento do cuÍso setá feito a Empresa LONGEN & NÂSCIMENTO ÂDVOGADOS
ASSOCTADOS CNPJ 34.772.53s/0001-00.
3.1.2. Â ÂMEOSC não se responsabiliza pelo atrâso do P€âmcnto no caso de não apresentação da

rcspective nota fiscal.
3.1.3. A nota fiscd deveú ser dEvidamente preenchid4 bem como informar os dados de CNPJ,

Endereço, Nome da Cootratada, nrirnem da Açncia e Conta Baocáliâ (em nome da pessoa lurídica) na

gual será efetuado o depósito pâra o pâgâmento do obieto.
3.1.4. No caso de nota fiscal eletrônica §F-e) o arquivo XML deverá ser encaminhado no e-mail:

ameoscí@ameosc.org.b. para 6ns de arqüvemento.

crÁusur,e quenr,r - DAs oBRTGAÇÕES Oe CONrnereoe
4.1. Constituem obdgaçôes da CONTRÂTÀDA:
4.1.1. Prcstar os sewiços contratados nas exetas disposições consantes neste instrumento;

4.1.2. Disponibiliza, â Srà MÁRCIÀ ZILÁ LONGEN com f<.rrmaçào de nÍr,el superior e conhecimento

técnico na fuea ttibutária para ministfâÍ o cuÍso de capacitação contratado;

Fomecer a ÀI!íEOSC sempre qrrc solicitado quaisquer informaçôes e/ou esclarecimento sobre os

serviços a serem prestados;
4.1.3. Promover ó pagamento de impostos, tributos e demais encargos que Porventurâ incidirem sobte

os serviços contatos no obieto deste contrato;

CIÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGÀçÔES DA AMEOSC.
5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
5.1.1. ReâIizeÍ a impiesúo das apostibs do curso, com base nos arquil'os digitais enüados pela

CONTRAT^DÀ disponibilizando-as aos panicipantes no inlcio do evento;

5.1.2. DisponibilizaÍ espâço 6sico e recursos pedagogicos pxa. z realiza$<; do evento para um bom

ambicnte dc eptcndizado;
5.1-3- Confeccionar os Ceniftcados de Participeção aos participantes do curso, desde çe os mesmos

atiniam uma frequência mínima de 757o (setenta e cinco por cento) de assiduidade, compro,'adas por

lista de presença ou ouüo instÍumento de contrcle eqúvalente;

5.1.4. Efetuer o pagâmento aiustado.

CIÁUSUI.A SETTA- DÂVIGÊNCIA DO CONTRÂTO
6.1. O prazo de viçncia do presente conrâto é restrito ao cumprimento das cláusulas constantes neste

instrumento, especidmente quanto e execuFo do obieto conUatado e o respectivo pagâmento'

restando extinto após o cumprimento total das obriSaçôes aqú assumidas pelas partes.

cráusuu sÉTrMÀ - DÂ RESCISÁO
7.1. A rescisão do presente contrato podeú ser determinada pot ato unilateral e escrito da

CONTRÁTÁNTE, ,rã, .rso, enumerados nos incisos I a )OI e XVII do art. 78 da Lei 8.66ó/93, de

forma amigável por acord6 eotÍe es Pertest reduzido a termo, bem como Por determinação iudicial,
nos tennos da legislaçâo-
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7.1.1. Ressalvad<;s os motivos de fotça-maiot devidamente comprovâdos, é estabelecida multz de 7lo/o
(dez por cento) sobre o ralor global do contrato, pela rescisão sem iusto motivo por parte da
CONTRÀTÁNI E ou CONI RATÀDÀ

CLÁUSULA OITAVA- Do FoRo
8.1 Às partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de São Mtruel do Oeste - SC,
para dirimir qualquet dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contÍato.

E por estarem justos e contratados, ass.inam o pieseote, por si e seus sucessores, em 02 (guato) r,ias

iguais e tubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testernunhas.

São Miguel do Oeste - SC, 12 de ebnl de 2fr22.

IVAN JOSE Assinado de forma digital por IVAN
JOSE CANO:62583590944

CANCI:62583 590944 o"ao', 2022.04.12 í555:r6-03'oo'

ÀssoclÂÇÃo Dos MUNICÍPIoS Do EXTREMO OESTE DE SÁNTÂ CÂTÂRINÀ
rvÂNlosÉ cANcr - PRESTDENTE
CONTRÂTÁNTE

MARCIA ZILA A'sinadode íorm. dieitar p". ÉDEMlLsoN ^*ô"*.dF,
UAÂCIA ZLÂ LONGEN MÁRCELINO DO ffii*''*

LONGEN Dãdos:2022.o4.r 2 2.2:34:03 {3'00' NASCTMENTO 
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LONGEN & NÂSCIMENTO ADVOGADOS ÁSSOCIÀDOS
UÁNCTE ZNá LONGEN . REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATÂDÂ

\, Testemunha-s:

AIRTON Àú4'JflOlgdPrliu

FONTANA563391 60930

Nome: AIRTON FONTANA
CPF: 563.391.609-30

CPF n"071.135. 80
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