
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATANTE:  CPM  EMEF  ....................................................................  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  situado  à 
Rua ...................................................., Bairro: ................, Caxias do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob nº ..............................., neste 
ato representado por seu (sua) presidente ......................................................, CPF n.º ..........................., e seu (sua) diretor (a) 
…....................................., CPF nº ….............................. .
CONTRATADA: …............................................................, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua ….........................., 
Bairro …..............................., em Caxias do Sul/RS, inscrita no CGCMF sob no. …................................. e no CRCRS sob no. 
…...................., neste ato representado por seu representante legal o Técnico em Contabilidade …..............................................., 
CRC/RS ….................., brasileiro, maior, casado, portador da C. de Ident. …........................... e CPF …................................ .

Pelo  presente  instrumento  particular,  as  partes  acima  devidamente  qualificadas,  doravante  denominadas  simplesmente 
CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de 
contabilidade, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA  1 - DO OBJETO
O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos serviços profissionais de contabilidade 
abaixo descritos:

1.1 - ÁREA FISCAL
1.1.1 -  Orientação  e  controle  de  aplicação  dos  dispositivos  legais  vigentes  sejam  federais,  estaduais  ou 

municipais;
1.1.2 - Escrituração dos registros fiscais, e elaboração das guias de informação e dos tributos devidos;
1.1.3 -  Atendimento  das  demais  exigências  previstas  em  atos  normativos,  bem  como  de  eventuais 

procedimentos de fiscalização tributária.
1.2 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.2.1 - Orientação  e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
1.2.2 - Elaboração da declaração de rendimentos - IRPJ , DCTF E DIRF e documentos correlatos;
1.2.3 -  Atendimento  das  demais  exigências  previstas  em  atos  normativos,  bem  como  de  eventuais 

procedimentos de fiscalização tributária.
1.3 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.3.1 - Elaboração de GFIP/SEFIP, bem como das guias  dos encargos sociais e tributos afins a serem recolhidos 
devido ao recebimento de notas fiscais com retenção de INSS;

1.3.2 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de 
fiscalização.

1.3.3 - Elaboração anual da RAIS 

CLÁUSULA 2 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

DOS DOCUMENTOS
2.1 - A documentação indispensável para o desenvolvimento dos serviços arrolados na cláusula 1 será fornecida pela 

CONTRATANTE, consistindo basicamente em: 
2.1.1 - Notas Fiscais de compras mercadorias  e serviços (entradas);

DOS PRAZOS
2.2 - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes 

prazos :
2.2.1 - Em 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados no item  2.1 acima;

DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS
2.3 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos 

serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

                      2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos  à CONTRATANTE se fará com antecedência 
de no mínimo 02 (dois) dias do vencimento da obrigação; 

DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

2.4 - A  remessa de documentos entre os contratantes será feita mediante protocolo.
2.4.1 -  A  CONTRATANTE  entregará  e  retirará  no  escritório  da  CONTRATADA  todos  os  documentos 

referentes ao objeto da cláusula 1.

CLÁUSULA 3 - DOS DEVERES DA CONTRATADA
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DOS SERVIÇOS À EXECUTAR
3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo o zelo , diligência e honestidade, 

observada a legislação vigente,  resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissional, sujeitando-se ainda às normas do Código de Ética do Contabilista, aprovado pela Resolução n. 803/96 do Conselho 
Federal de Contabilidade.

DA RESPONSABILIDADE
3.2 -  Responsabilizar-se-á  a  CONTRATADA  por  todos  os  prepostos  que  atuarem  nos  serviços  ora  contratados, 

indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1 -  A  CONTRATADA  assume  integral  responsabilidade  por  eventuais  multas  fiscais  decorrentes  de 
imperfeição na execução ou atraso nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, 
assim definidos em Lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.4.

3.2.1.1 -  Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção 
monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim, recomposição e remuneração do 
valor não recolhido. 

DAS INFORMAÇÕES
3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, no escritório da primeira e dentro do horário normal 

de  expediente,  todas  as  informações  relativas  ao  andamento  dos  serviços  ora  contratados  nos  prazos  já  estabelecidos 
anteriormente.

3.4 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto 
permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou 
quaisquer pessoas que a eles tenham acesso, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso 
fortuito ou força maior.

CLÁUSULA 4 - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES
4.1 - Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se 

façam necessário  ao  bom desempenho dos serviços  ora  contratados,  em tempo hábil,  nenhuma responsabilidade,  cabendo a 
segunda, acaso recebida intempestivamente.
         

 DOS HONORÁRIOS
4.2 - Para a execução dos serviços constantes na cláusula 1 a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os honorários 

profissionais correspondentes a R$ ........... (..................................) mensais, via nota fiscal de prestação de serviços, até o dia 10 
do mês seguinte ao de referência.

4.2.1 - Os honorários pagos após a data avançada no item 4.2 acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de 
multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e correção monetária.

DOS SERVIÇOS EXTRAS
4.3 – Para os serviços relacionados à alteração do presidente do CPM, quando solicitados pela CONTRATANTE, será 

cobrado o valor de R$ …..................., via nota fiscal de prestação de serviços. 

CLÁUSULA  5  -  DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente contrato vigorará dentro do ano civil, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

5.1.1 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária desrespeitando o pré-
aviso previsto  ficará  obrigada  ao pagamento  de  multa  compensatória  no valor  de 02 (duas)  parcelas  mensais de  honorários 
vigentes à época.

DA TRANSFERÊNCIA
5.2 -  Em caso  de  rescisão  contratual,  a  CONTRATADA obriga-se  a  transmitir  dados  e  informações  necessárias  à 

continuidade dos serviços para a nova empresa indicada pelo CONTRATANTE.

DA RESCISÃO
5.3 - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extra-judicial, caso 

qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ora convencionada.
5.3.1 - Fica estipulada a multa contratual  no valor de duas parcelas mensais vigente relativa aos honorários, 

exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada. 

DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS
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 5.4  –  Operada  a  rescisão  a  CONTRATANTE  terá  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  efetuar  a  retirada  de  toda  a 
documentação junto à CONTRATADA.

5.4.1  –  Não  havendo  a  retirada  dos  documentos  na  forma  como  estabelecido  no  item  5.6,  ficará  a 
CONTRATADA, independentemente  de  notificação  da  CONTRATANTE,  isenta de  qualquer  responsabilidade  em relação  à 
guarda dos documentos.

5.4.2 – A critério da CONTRATADA poderá utilizar-se de quaisquer meios judiciais ou extra-judiciais, contra a 
CONTRATANTE ou na pessoa de qualquer de seus sócios, para fins de formalizar a devolução dos documentos não retirados, 
após extinto o contrato.

CLÁUSULA 6  -  DO FÓRUM
6.1 - Fica eleito o fórum de Caxias do Sul - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

para dirimir questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito na presença de 
02 (duas) testemunhas instrumentais.

    Caxias do Sul, …... de …...................... de 2013.

                                                    
 ASSINATURA 

PRESIDENTE DO CPM DA EMEF..............................................

ASSINATURA
DIRETOR (A) DA EMEF …..............................

               
ASSINATURA

EMPRESA CONTRATADA                   
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