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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS CONTABEIS.
CONTRATADA: AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA, empresa contébil, estabelecida é Rua
Dezenove de Julho, n* 185 - Vita Aurora, CEP 15.014-360, em Séo José do Rio Preto/SP, Inscrita
no C.R.C.(SP) sob o n* 2SP022662/o-3, e no C.N.P.J. sob o n* 05.385.043/0001-56, neste ato
representada pela diretora administrativo Sra. Raquel Sotello Azevedo, portador da Cédula de
Identidade Rg N° 18.552.365-1-SSP/SP e CPF. 121.502.178-05.
CONTRATANTE : CRAMI - CENTRO REGIONAL DE ATEN$AO AOS MAUS TRATOS NA
INF NCIA, Organizagao da Sociedade Civil, estabelecida a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544
- 3* Andar — Vita Universitaria, CEP 15090-000, em Sgo José do Rio Preto - SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 56.357.650/0001-43, neste ato representada pelo Presidente Sra.Aline Barbosa Maia,
portadora do RG. 24.343.640-3 a CPF: 250.235.918-08.
Peto presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante
denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito,
ajustam e contratam a presta5ao de servi os profissionais, segundo as clausulas e condigoes
adiante arroladas.

CLAUSULA 1* - DO OBJETO.
0 objeto do presente consiste na prestaséo pela CONTRATADA é CONTRATANTE, dos
seguintes servi5os profissionais:
1.1 - AREA CONTABIL
1.1.1 - Classificagéo e escritura go da contabilidade de acordo com as normas e principios
contébeis vigentes de forma analitica;
1.1.2 - Apura$éo de balancetes;
1.1.3 - Elaboraqao do Balango Anual e Demonstrativo de Resultados.
1.1.4 - Apura s* o das lmunidades.(lRPJ,CSLL, PIS, COFINS,INSS), se houver.

1.2 - AREA DA ESCRITURA$AO CONTABIL FISCAL - ECF.
1.2.1 - Orienta5ao e controle de aplica5éo dos dispositivos legais vigentes;
1.2.2 - Elaboraqéo da declara5éo anual de rendimentos e documentos correlatos;
1.2.3 - Atendimento das demais exigéncias previstas em atos normativos, bem como de
eventuais procedimentos de fiscaliza5ao.
1.3 - AREA DE RECURSOS HUMANOS.
1.3.1 — Orienta'?éo e controle de aplica$éo dos dispositivos legais vigentes;
1.3.2 - Elaboragéo da Folha de Pagamento Mensal;
1.3.3 - Admisséo e demissao de funcionarios, em conformidade com o E-Social.
A responsabilidade pela escrituraqéo fiscal e Departamento Pessoal (RH) séo de exclusiva
responsabilidade da Contratante, respondendo civil e criminalmente pela idoneidade das
informagoes e documentos prestados e enviados a Contratada para a elabora5éo dos servi5os
acima estipulados.
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PRESTACAO DE CONTAS

1.4.1 - A Presta5éo de Contas, junto ao érgéo Municipal, dar-se-é, mediante entrega da
documentaqéo, conforme Convénios/Termos de Colaboragéo/Subvengoes firmados entre a
entidade e o Municipio e/ou Estado e/ou Uniao, até o 10* dia subsequente do més a ser prestado
contas.
1.4.2 - A documentagéo devera ser entregue, em conformidade com as regras da
Presta5éo de Contas, ou seja, com os carimbos de recebimento das mercadorias/servigos,
quitaséo nas notas fiscais e ou boleto quitado, e n0meros de convénio jé impressos nas notas
fiscais pelos fornecedores.
1.4.3 - Os extratos bancérios deverao acompanhar as respectivas notas fiscais, separadas
as contas bancarias por convgnios/Termos; em se tratando em mais de uma parceria;

1.5- EMISSAO/RENOVA AO DE CERTIFICADOS DE ISEN$AO DE IMPOSTOS/TAXAS
1.5.1 - A certificagéo e ou renovagéo de certificados junto aos orgéos Municipal, Estadual
e Federal, séo de inteira responsabilidade da Entidade, ficando a Contratada, responsavel no
suporte da elaborasao das certifica$oes/renovaqoes.
1.6 - CERTIFICADO DIGITAL
1.1 - A Contratante fica responsavel pela compra/manuten$éo do Certificado Digital, onde toda
puni$éo pela falta de entrega de qualquer decIara§éo pela falta do mesmo, seré de inteira
responsabilidade da Contratante;
1.2 - Fica a Contratante responsavel em fornecer a Contratada o login e senha do Certificado
Digital, para atender a Legislagéo vigente.
1.7 - A elaboraqéo/atualizaséo de Estatutos e Atas, bem como o controle dos vencimentos dos
mandatos da Diretoria, é de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, ficando a
CONTRATADA no suporte é mesma.
1.7.1 — A Contratante é responsével por levar é registro em Cartorio o Estatuto/Ata, e a
comunicar é CONTRATANTE de todas as alteraqoes promovidas em seu Estatuto/Ata, para
atualizagao na base da Receita Federal do responsavel pela entidade, quando assim ocorrer.
CLAUSULA 2* • DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
Os servi$os seréo executados nas dependéncias da CONTRATADA, em obediéncia is seguintes
condiqoes:
2.1. - A documentagao indispensével para o desempenho dos serviqos arrolados na cléusula 1.4
seré fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:
2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;
2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancarias, inclusive aplicasoes; e
documentos relativos aos lan$amentos, tais como depésitos, cépias de cheques, borderos de
cobran§a, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;
2.2. - A documentagéo devera ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa
ordem nos seguintes prazos:
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