
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

PROFISSIONAIS CONTABEIS 


CONTRATADA' ELIARA QUEVEDO GOULART, tec)1ica em contabilidade, inscrita no 
CRClSP sob nQ lSP218149/0-6, portadorll da cedula de identidade nQ 1031358029-SSP/RS e 

CPF nQ 462.823.350-00, com escrit6rio contabil estabelecido aAv. Conselheiro Rodrigues Alves 
n"- 516/ Cj. 13 - Macuco, CEP. 11015-202, em Santos/SP. 

CONTRATANTE: ASSOCIAC;Ao DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL, 
inscrita no CNPJ sob nQ 68,018050/0001-30, estabelecida aRua Julio Concei~ao nQ 53-Vila 
Mathias, CEP. 11075-200 em Santos/SP, neste ato representada pOl' seu representante legal 

JOSE CARLOS DOS SANTOS, portador da Cedula de Identidade nQ 7.586.923 /SSP-SP, 

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificndas, doravante 
denominadas simplesmente CONTRA TADA e CONTRA TANTE, na melhor forma de dire/to, 
sendo cnpazes, ajustam e contratam a presta~iio de servi~os profissionais, segundo as clausulas e 
condi~i5es adiante arroladas. 

Fica esclarecido entre as partes que pam efeitos destr instrumento contratual, 11 ul' iliza~ao do 
termo "Codigo Civil em vigor" corresponde n. Lei no. 10.406 , de 10 de janeiro de 2002 e em 
vigor desde 11 de ja neiro de 2003. 

CLAUSULA ill - DO OBJETO 
o objeto do presente consiste na presta~iio pela CONTRATADA n. CONTRATANTE, dos 
segLLintes servi~os profissionais indicndos nos ztens abaixo elencl1dos. 

1.1 - AREA CONTABIL 
1.1 .1 - Cll1ssifzcl1~ifo e escriturn~ifo da contl1bilidade de acordo com as normas e 

principios contabeis vigentes; 

1.1 .2 - Apura~iio de balancetes; 

1.1.3 - Elabora~ifo do Balan~o Anual e Demonstrativo de Resultados; 

1.2 - AREA FISCAL 

1.2.1 - Onel1ta~iio e controle dl1 I1plica~ifo dos dispositivos legais vigentes, seJa111 
federais , estl1dul1is ou municipais; 

1.2.2 - Escritura~no dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elabornqno das guias de 
informl1~iio e de recolhimento dos tributos devidos; 

1.2.3 - Atendimento das demais exigencias previstas em atos nonnativos, bem como de 
eventuais procedimentos de fiscaliza~iio tributaril1. 
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1.3 - AREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOAJURiDICA 

1.3.1 - Oriel1ta~iio e controle de nplicaqiio dos dispositivos legais vigentes; 

1.3.2 - Ela/JOrngiio da declara gl10 anual de rendimentos e documcntos correialos; 

1.3.3 - Atendirnento das dernais exigencias previstas em atos norrnativos, bem como de 
eventuais procedimentos de fiscaliza~iio. 

1.4 - AREA TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 

1.4.1 - Orientaqiio e controle da aplicaqiio dos preceitos da Consolida~iio dns Leis do 
Tmbalho, bern como aqueles atinentes aPrevidencia Social, "PIS ", "FGTS" e outros apliclzveis 
as relaqaes de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 

1.4.2 - Manutenqiio dos Registros de Empregados e servi~os correlatos; 

1.4.3 - Elabomqiio da Folhn de Pagnmento dos ernpregados e de Pro-Labore, bern como 
dns guias de recolhirnento dos encargos sociais e tributos afins; 

1.4.4 - Atendimento das demais exigencias previstas na legisla~iio, bern como de 
eventuais procedimentos de fiscaliza~iio. 

1.5 - Este contra to tern prazo indetenninado e sua rescisiio obedecerlz ao disposto na Clausula 5 

CLAUSULA 213 
- DAS CONDIC;OES DE EXECUC;AO DOS SERVIC;OS 

Os serviqos serao executados nas dependencias dn CONTRATADA, em obediencia as seguintes 
condiqaes.· 

2.1. - A documentn~ao indispensrivel pam 0 desernpenho dos servi~os anolados na clllUsula 1a 

sera jornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em: 

2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes; 

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancririas, inclusive aplicn~aes; e 
documentos relativos aos lan~amentos, tais como depositos, capias de cheques, borderos de 
cobrrmqa, descontos, contratos de cnidito, avisos de cnidztos, debitos, etc; 

2.1.3 - Notas-Fiscais de compra (entmdas) e de venda (saidas) , bem como comunica~iio 
de eventual cancelamento dns mesmas; 

2.1.4 - Con trole de frequencia dos empregados e eventual cornunicaqiio pam concessiio 
de jerias, ndmissao ou rescisiio contratual, bem como corre~aes salariais espontiineas. 
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2.2. - A documenta~iio devera ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa 
ordem nos seguintes prazos: 

2.2.1 - Ate 5 (cinco) dias apos 0 encerramento do mes, os documentos relacionados nos 
iten::; 2.1.1 e 2.1.2, acima; 

2.2.2 - Semanalmente, os documen tos 111encionados no item 2. 1.3 acima, sendo que os 

relativos aultima se111ana do mes, no 1Q (primeiro) dia util do mes seguinte; 

2.2.3 - Ate 0 dia 25 do mes de referencia quando se tratar dos documentos do item 2.1.4, 
para elabora~iio da fo lha de pagamento; 

2.2.4 - No minimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunica~iio para da~iio de aviso 
de jerias e aviso previo de rescisiio contratual de empregados, acompanhados do Registro de 
Empregados. 

2.3. - A CONTRATADA compremete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legisla~iio 
de regencia quanto aos servi~os contratados, especificando-se, porem, os prazos abaixo. 

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas iz 
CONTRATANTE far -se-a com antecedencia de 2 (dois) dias do vencimento da obriga~iio 

2.3.2 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de jerias e 
demais obriga~i5es trabalhistas far -se-a ate 72 (setenta e duas) horns apos 0 recebimento dos 
documentos menciol1ados 110 item 2.1.4. 

2.3.3 - A entrega de Balancete far-se -a ate 0 dia 20 do 2Q (segundo) mes subsequente ao 
periodo a que se referir. 

2.3.4 - A entrega do Balan~o Anual far-se-a ate 30 (trinta) dias apos a entrega de todos 
os dados necessarios a sua elaborn~iio, principalmente 0 Inventario Anual de Estoques, pOl' 
escrito, cuJa execu~iio e de responsabilidade da CONTRATANTE. 

2.4. - A remessa de documentos entre os contratantes devera ser feita sempre sob pretocolo. 

2.5. A partir de 11 de Janeiro de 2003 seriio utillzadas as disposi~i5es da Lei n.o. 10.40612002, no 
que couber, ao obJeto deste contrato, em especial no que conceme acaracteriza~iio e inscri~iio do 
Empresario, sua capacidade, os diferentes tipos de sociedade, inclusive niio personificadas, seus 
reg7stros no Registro Publico de Empresa ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, no caso de 
sociedade simples; ainda, 1111S transforma~i5es, i71corpora~8es, jusoes e cisoes das sociedades, 
nome empresarial, prepostos, gerentes, contabilistas e outros auxiliares e escritura~iio. 

CLAuSULA 3Jl - DOS DEVERES DA CONTRATADA 

3.1 - A CONTRATADA desempenh(mi os servi~os enumerados na clnusula 1fl com todo zelo, 
diligencia e honestidade, observada a legisla~iio vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem preJuizo da dignidade e independencia profissionais, suJeitando-se, 
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ainda, as norma.5 do Cadigo de Etica Projzssional do Contabilista, aprovado pela Resolu~iio NQ 
803/96 do Conselho Federal de Contabilidade. 

3.2 - Responsabilizar-se-a a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos 
servi~os ora contratndos, indenizt1ndu aCONTRliTANTE, elll casu de culpa au dolo. 

3.2.1. - A CONTRATADA assume integrnl respo11sabilidade pOl' eventunis multas 
fiscais decorrentes de imperjei~oes ou atrasos nos servi~os ora con tratados, excetuando-se os 
ocasionlldos por jor~a maior ou caso jortuito, nssim definidos em lei, depois de esgotndos os 

procedimentos de dejesa ndministmtivn, sempre observado 0 disposto no item 3.5. 

3.2.1.1. - Nao se incluem nil responsilbilidnde assumidl1 pela CONTRATADA os Juras 
e n corre~iio monetaria de qualquer nnturezn, visto que nao se tratmn de apenamento peln mora, 
mas sim recomposi~ao e remunera~iio do valor nao recolhido. 

3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a jornecer a CONTRATANTE, no escritario dessa e dentro 
do horario 110rmal de expediente, todas as injonna~oes relativas ao andamento dos servi~os ora 
contratados. 

3.4 - Responsnbilizar-se-a a CONTRATADA pOl' todos os documentos a eln entregues peln 
CONTRATANTE, enquanto permnnecerem sob sua guarda para a consecu~iio dos servic;os 
pnctundos, respondendo peio seu mau uso, perda, extravio ou inutiliza~iio, salvo comprovado 
caso jortuito ou jor~a maioI', mesmo se tal oconeI' pOl' a~ao ou omissao de seus prepostos ou 
quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 

3.5 - A CONTRATADA nilo I1SSlime nenhuma responsnbilidade pelas conseqiiencins de 
injorma~oes, declara~oes ou documenta~iio inidoneas ou incompletas que the jorem apresentadns, 
bem como por omzssoes praprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespcito a 
orienta~ao prestada 

CLAuSULA 4Il - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

4.1. - Obrign-se a CONTRANTE a jornecer a CONTRATADA todos os dados, documentos e 
injormn~oes que se fa~am necessarios ao bom desempenho dos servi~os ora contratndos, em 
tempo habil, nenhuma responsabilidnde cabendo Ii segunda ncaso recebidos intempestivamentc. 

4.2. - Para a exew~iio dos servi~os constantes da clausuln 1a a CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA os honorarios profissionais correspondentes a R$ 600,00 (seiscentos reais) 
mensais, ate 0 dia 10 (Dez) do mes subsequente ao vencido, podendo n cobran~a ser veiculada 
atraves da respectivn duplicnta de servi~os, mnntidn em carteira ou via cobran~a bancaria. 

4.2.1 - Alem da pm-cela acima aven~nda, a CONTRATANTE pagani a 
CONTRATADA uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parceia mensnl, para 
atendimento ao acrescimo de servi~os c en cargos praprios do periodo final do exercicio, tais como 
o el1cerramento das demonstra~oes contabeis anuais, Declara~ao de Rendimentos da Pessoa 
Juridzca, elabora~iio de injormes de rendimento, "RAIS", Folhas de Pagamento do 1Y (decimo 
terceira) Salario, "DIRF" e demais. 
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4.2.1.1. - A mensalidade adicional mencionada no item anterior smi paga em duas 
parcelas venciveis nos dins 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercicio e seu valor sera 
equivalente ao dos honorarios vigentes no mes de pagamento. 

4.2.1.2 - 0 nao pagamento das prestaqaes nas datas aprazadas facultara iz 
CONTRATADA, alem do direito iz rescisao com (l CONTRATANTE, protesto dos titulos e 
venClmento antecipado de valores devidos, a cobr(m~a de multa de 2%(dois por cento), juros 
legais de 1% (um porcento) por mes de atraso c pro mta, bem como, honorarios contrat14ais de 
projissional habilitado acobran~II, desde jli jixados em 10% (dez par cento) do valor devido . No 

CIISO de a CONTRATADA dever algum valor 110 CONTRATANTE, em respeito ao C6digo de 
Defesa do CO/1sumidor, as mesmos dispositivos acima aplicar-se-ao Ii CONTRATADA. 

4.2.1.3 - De acordo com a art. 1.425, II, do C6digo Civil em vigor (Lei n.o. 10.406102), 

even tuais d£vidas collsiderar-se-ao vencidas se 0 CONTRATANTE mil' em insolvencia, se 
pessoa jisica, ou falir, se pessoa juridica. 

4.3 . .A CONTRATANTE compete, (linda, em confonnidade com as arts. 1169 a 1176 do 
C6digo Civil em vigor (Lei 10.406102), a indicar por escrito a preposto, gerente ou nao, 
encarregado de tratar diretamente com a CONTRATADA os assuntos ligados ao objeto deste 
instrumento. Caso n CONTRATANTE nao indique preposto, dentro dos principios de 
probidade e boa-fe contratuais, nao pode a CONTRATADA ser considemda culpada pOI' tmtar 
com pessoa inabilitada para prntica do ato. 

5. DA RESCISAO CONTRATUAL 

5.1 - 0 presente instrwnento pode ser rescindido sem justa causa ou pOl' justa causa, l1a 
confonnidade do disposto a seguir. 

5.1..1 -A rescisao sem justa causa podera ser efetivada a qualqua momenta, desde que precedida 
de aviso previo par escrito de no minima trinta dias sendo devida, em tal caso, alem do mes 
trabalhado, a paJ'cela adicional anual, paga proporcionalmente ao periodo dos ultimos 12 meses. 
Caso niio se tenha transcorrido tal lapso temporal, 0 numero de 12 meses sera considerado para 
calculo proporcional da parcela adicional anual. 

5.1.2 - A rescisiio par justa causa podera verificar-se a qualquer momento, desde que verificada, 
por qualquer das partes, a desobedecer de qualquer das clausulas repousantes neste Termo. 
Configurar-se-a perdao tncito a afastar 0 direito de rescisiio par justa causa, 0 nao exercicio 
expresso, pela parte atingida, no prnzo de dez dias a can tar da ciencia do fato, do direito iz 
rescisiio por justa causa. 

5.1.3 - A rescisiio pOl' justa causa nao afasta eventual apura~iio judicial de perdas e danos 
sofridos. 

6. DAS DISPOSIC;OES GERAIS 
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6.1 - As partes comprometem-se a envidar esfor~os reciprocos para resolverem de forma 
amigavel eventuais desaven~as porventura advindas do deslindar contratual. 

6.2 - Este contra to, desde que assinado pOl' duas testemunhas, em consoniincia com 0 art. 585 do 
C6digo de Processo Civil em vigor, constitui-se titulo executivo extrajudicial apto a ensejnr 
execu~iio com 0 intuito de reaver valores devidos. 

7. DO FORO 

7.1 - As partes elegem 0 foro da Comarca de Santos/SP para dirimirem-se as duvidas oriundas 

deste instrumento contratual, com, renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

E, sendo capazes e encontmndo-se de acordo, assinmn 0 presente instrumento em duas vias de 

igual teor e forma, assinando a LWima folha e rubricando as demais, com duas testennl71has, 
pnra maiores conseqiifncias juridicas. 

Santos, 02 de janeiro de 2008. 
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Contratante 

Contratado / r / J/ v-wM A 1/7.#// '/1 / 
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