
coNTRATo DE PRESTAçÃo os sERVrços

TDENTT FrcnçÃo DAs nARTES coNTRATANTES

CONTRATANTE: CLUee nfLÉflCO YPIRANGA, sediado na Rua do Manifesto, ne 475,

Bairro lpiranga, São Paulo, PP, CEP 04209-000, inscrita no CNPJ sob o no

61.902.862fr0}1-02, neste ato representado pelo Sr. Antonio Elias Abud, brasileiro,

casado, empresário, carteira de ldentidade ns5.777.806.L, CPF ne 763.295.008.78.

CONTRATADO: RP TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM CONTROLADORIA E

FINANçAS LTDA., com sede em São Paulo - SP, na Rua Amaral Gama, 58, Bairro Santana

- CEP 02018-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n" 07.969.794tO001-

45, neste ato representado pelo seu diretor Sr. Luciano Perrone, Brasileiro, Casado,

Profissional de Contabilidade e Empresário, Carteira de ldentidade ne 24.1.60.118-6,

CPF n" 1.62.502.638-29.

As partes

Prestação

preço,

acima identifÍcadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de

de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de

forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA L3. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Diagnóstico e

Adoção lnicial de IFRS, conforme detalhamento abaixo:

L Diagnóstico inicial: consultas em documentos e levantamento de dados.

ll. Compilação, tratamento e análise dos dados coletados.

lll. Geração de relatório demonstrando aderência a Lei 12.97y1,4 e aos CPCs

ou Seções no caso de IFRS PME, além de apresentação de opo
de melhorias e recomendações.

lV. Formalização da Adoção lnicial.
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oBRTGAçÕrs oo coNTRATANTE

CLAUSULA 2?. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO uma lista com os

documentos e informações solicitados para as análises e apresentações sejam

realizadas como eficácia e qualidade. Dentre os documentos necessários, destacam-se:

Demonstrações Financeiras, Apurações de Tributos, Contrato e Alterações

Sociais/Estatutos Sociais, entre outros de natureza contábil, fiscal e previdenciária.

CLÁUSULA 3e. É dever do CONTRATANTE, efetuar o pagamento da remuneração dos

serviços prestados, conforme descritos na CLÁUSULA 7e.

oBRTGAçÕES OO CONTRATADO

CLÁUSUL A 4t. É dever do CONTRATADO desenvolver todos os serviços de diagnóstico e

adoção inicial destacados em proposta técnica e no presente termo.

CLAUSULA 5a. É dever do CONTRATADO oferecer ao CONTRATANTE a cópia do presente

instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

CLÁUSULA 6e. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente aos

serviços prestados, para o CONTRATANTE, até sete dias antes do vencimento da

remuneração.

PARÁGRAFO ÚNICO: É dever do CONTRATADO, realizar a prestação de serviços descrita

na CLÁUSULA 18.

DO PREçO E DAS CONDTçÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULAT?. O presente serviço será remunerado pela quantia de RS 3.600,00 (três

mil e seiscentos reais), referentes aos serviços descritos na CLÁUSULA 13, devendo ser
pagos em quatro parcelas iguais de RS 900,00 (novecentos reais), sendo a primeirc nffi
início dos trabalhos, a segunda após 30 dias, a terceira após 60 dias e a quarta após 9Q,A\\

\I
dias. O pagamento deverá ser por meio de depósito em conta bancária como segue: -\
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banco ltaú, agência, 2969, conta corrente 13459-8, RP Treinamento í /,
Desenvolvímento, CNPJ 07.s;s.7s4froo1.4s. mediant" "r,::r" :. 

.fy fiscat. 
,#/f.*'h\\ I



DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO

CLÁUSULA 8e. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao

pagamento do serviço prestado, haverá suspensão da prestação de serviços até o
momento da regularização do pagamento conforme cláusula 7a.

CLAUSULA 9e. Em caso de cobrança judicial, deverão ser acrescidas custas processuais

e 20% de honorários advocatícios.

DO PRAZO

CLÁUSULA 11e. O CONTRAIADO assume o compromisso de realizar o serviço em torno
de 60 a 90 dias corridos, contados a partir do recebimento dos documentos e

i nformações solicitados.

DA CONFIDENCIALIDADE

CLÁUSUL A !2e O CONTRATADO deverá manter o mais absoluto sigilo a respeito de
qualquer informação ou documento confidencial ou segredo comercial a que tenha
acesso por força do presente Contrato.

CLAUSULA 13e A divulgação de quaisquer das informações referidas na cláusula
anterior apenas poderá ser realizada em caso de determinação legal ou judicial, e
deverá ser a mais restrita possível.

CLAUSULAT4? Os termos deste Contrato também serão mantidos como confidenciais
por ambas as Partes por período indeterminado, não podendo qualquer parte do seu

conteúdo ser divulgada a quaisquer terceiros sem a prévia e expressa aprovação por--' 
,§tescrito de ambas as Partes. t a fiN.'///t i\

DAS CONDIçÔES GERATS

trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os

encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de

§'a
(,

relação de su bordinação.
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CLÁUSULA 15e. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de íínculo



CLÁUSULA 16a. Fica a critério do CONTRATANTE, registrar esse contrato no Cartório de

Registro de Títulos e Documentos.

DO FORO

CLÁUSUL A !7?. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as

partes elegem o foro da comarca de São Paulo;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias

de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 0l- de junho de 20t7.

CONTRATANTE

SR. Antonio Elias Abud
NTO

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)
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