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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2015 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA DO DISTRITO 
FEDERAL CORECON-DF E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTÁBEIS.  

 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 
CORECON-DF, registrado no CNPJ/MF sob o número 01.467.797/0001-02 com sede no 

Setor Comercial Sul - SCS Edifício EMBAIXADOR segundo andar - BRASÍLIA/DF, CEP 
nº 70.300-907, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE , neste ato 
representado pelo seu presidente, economista Carlos Eduardo de Freitas, portador da 
Cédula de Identidade Profissional nº 251 Corecon-DF e do CPF 026.864.907-30, residente 
nesta Capital, no uso das atribuições que lhe confere o § 4º do Art. 8º, da Lei nº 1.411, de 
13 de agosto de 1951, publicado no D.O.U., do dia 18 de agosto de 1951, alterada pelo art. 
3º da Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, publicada no D.O.U. do dia 21 de junho de 
1978 e de outro lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X, 
pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, com sede no 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-  inscrita no CNPJ/MF sob o número 
xxxxxxxxxxxxxx, cadastro fiscal do Distrito Federal CF/DF N° xxxxxxxxxxxxxx 
representada neste ato pelo sócio administrador abaixo-assinado, denominada neste ato 
simplesmente CONTRATADA , têm, entre si, acordados os termos deste contrato de 
prestação de serviços, conforme especificações constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA nº 001/2015, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações e demais normas legais, regulamentares, técnicas e 
administrativas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Prestação de serviços profissionais na área de contabilidade para o Conselho Regional 
de Economia do Distrito Federal 11ª Região – Corecon-DF, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência nº 001/2015. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
2.1 - Este instrumento de contrato guarda inteira conformidade com o contido no Termo de 
Referência nº 001/2015, como se aqui transcritos estivessem, vinculando-se, ainda, à 
proposta da contratada e o disposto na Lei nº 8.666/93, cujos princípios e disposições serão 
aplicados na solução dos casos omissos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA  ao CONTRATANTE , são 
apoios às áreas de departamento de pessoal, contabilidade fiscal, contabilidade comercial e 
auditoria com consultoria nas respectivas áreas, compreendendo: 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Apoio às áreas do departamento de pessoal, contabilidade fiscal, contabilidade pública e 
auditoria com consultoria nas respectivas áreas, compreendendo: 
ÁREA TRABALHISTA: 

a. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros 
aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 

b. Elaboração de folha de pagamento mensal dos empregados, até 10 funcionários 
(mensal); 

c. Emissão de contracheques (mensal); 
d. Emissão de guias de tributos trabalhistas (mensal); 
e. Emissão de relatórios para débito/crédito em conta corrente (mensal); 
f. Admissões de empregados; 
g. Afastamentos; 
h. Demissões.  

 
ÁREA FISCAL. 

a. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, 
estaduais ou municipais; 

b. Emissão de guias de tributos em geral. 
 
ÁREA CONTÁBIL 

a. Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios 
contábeis vigentes 

b. Elaboração de relatórios circunstanciados sobre a evolução das receitas e despesas a 
partir do sistema em uso no conselho; 

c. Elaboração de balancete mensal; 
d. Elaboração do livro diário; 
e. Elaboração do livro razão; 
f. Elaboração da DIPJ; 
g. Elaboração do processo orçamentário do exercício subseqüente; 
h. Elaboração do processo de prestação de contas do exercício. 

 
ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 

a. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes; 
b. Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos; 
c. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de 

eventuais procedimentos de fiscalização.  
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 - Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA , em obediência 
às seguintes condições:  
4.2 - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 
3ª será fornecida pela CONTRATANTE , consistindo, basicamente, em:  
4.2.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;  
4.2.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos 
relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, 
descontos, avisos de créditos, débitos, etc;  
4.2.3 – Notas fiscais de compra (entradas) e de venda (saídas), bem como comunicação de 
eventual cancelamento das mesmas; 
4.2.4 - Controle de freqüência dos empregados e eventual comunicação para concessão de 
férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.  
4.3 - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em 
boa ordem nos seguintes prazos:  
4.3.1 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos 
itens 4.2.1, 4. 2.2. e 4.2.3, acima;  
4.3.2 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 4.2.4, 
para elaboração da folha de pagamento;  
4.3.3 - No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de 
férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de 
Empregados.  
4.4 - A CONTRATADA  compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 
legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos 
abaixo: 
4.4.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à 
CONTRATANTE  se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.  
4.4.2 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais 
obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos 
documentos mencionados no item 4.2.4. 
4.4.3 - A entrega de Balancete se fará até o dia 20 do 2° (segundo) mês subseqüente ao 
período a que se referir.  
4.4.4 - A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os 
dados necessários à sua elaboração, cuja execução é de responsabilidade da 
CONTRATANTE .  
4.4.5 - A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob 
protocolo.  
Parágrafo Único. Os arquivos fiscal, contábil e de pessoal serão mantidos nas 
dependências da contratante. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 - A CONTRATADA  desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com 
todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os 
interesses da CONTRATANTE , sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, 
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sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado 
pela Resolução N° 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.  
5.2 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA  por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE , em caso de culpa ou dolo.  
5.3 - A CONTRATADA  assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais 
decorrentes de imperfeições ou atrasos 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 5.6. 
5.3.1 - 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.  
5.4 - Obriga-se a CONTRATADA  a fornecer à CONTRATANTE , no escritório dessa e 
dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos 
serviços ora contratados.  
5.5 Os serviços serão executados nas acomodações e com suporte técnico da 
CONTRATANTE por um profissional habilitado , durante um período de oito horas 
semanais, não havendo nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de prestação de serviço 
individual entre o contador cedido e a CONTRATANTE , sendo apenas parte do objeto do 
presente instrumento de contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, 
devidamente identificadas e qualificadas. 
5.6 - 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, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo 
comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de 
seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.  
5.7 - A CONTRATADA  não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de 
informações, declarações ou documentações inidôneas ou incompletas que lhe forem 
apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE  ou decorrente do 
desrespeito à orientação prestada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. Para a fiel execução deste Contrato, o CONTRATANTE , se obriga a: 
6.1.1. comunicar à CONTRATADA  todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços; 
6.1.2. assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados. 
6.2 - Fornecer à CONTRATADA  todos os dados, documentos e informações que se façam 
necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil. Nenhuma 
responsabilidade cabendo a esta, acaso recebidos intempestivamente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS P RODUTOS 
7.1 - Os produtos deverão ser entregues no Conselho Regional de Economia do Distrito 

Federal, situado no Setor Comercial Sul - SCS Edifício EMBAIXADOR segundo andar - 
BRASÍLIA/DF, consoante especificações anteriormente definidas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
8.1 - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE  pagará à 
CONTRATADA  os honorários profissionais correspondentes a R$ xxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) mensais, até o dia 05 (cinco) do mês subseqüente ao 
vencido, podendo a cobrança ser veiculada mediante duplicata de serviços, mantida em 
carteira ou via cobrança bancária.  
8.1.1 - Caso a contratante não receba o aviso bancário deverá a mesma contatar a 
CONTRATADA  para que a devida cobrança seja enviada, não sendo aceito o argumento 
de que o pagamento não foi efetuado pela falta de recebimento da cobrança. 
8.1.2 - Ocorrendo atraso de pagamento nos honorários profissionais pactuados, os serviços 
prestados serão suspensos sem nenhum aviso, e não será a contratada responsabilizada 
pelos danos que vierem ocorrer no período da inadimplência da contratante. 
8.2 - Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA,  
um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao 
acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o 
encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa 
Jurídica, D.F.C., elaboração de informes de rendimento, "RAIS", Folhas de Pagamento do 
13° (décimo terceiro) Salário, "DIRF" e demais.  
8.2.1 - A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas 
vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício e seu valor será 
equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.  
8.3 - Os honorários pagos após a data avençada no item 8.1 acarretarão à 
CONTRATANTE  o acréscimo de multa de 6% (seis por cento), sem prejuízo de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.  
8.4 - Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e 
informações fornecidas pela CONTRATANTE , como segue: quantidade de funcionários, 
quantidade de pagamentos (boletos de economistas), quantidade de lançamentos contábeis. 

 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
9.1 – Os pagamentos diferidos no tempo, relativos à prestação de serviços de garantia, 
poderão ser reajustados, mediante termo aditivo, por mútuo acordo das partes, obedecido ao 
disposto na Lei 8.666, de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - O CONTRATANTE nomeará um fiscal, para executar a fiscalização deste 
Contrato, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 
10.2 - Da mesma forma, a CONTRATADA  deverá indicar um preposto para, representá-la 
na execução do Contrato; 
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
10.4 - A existência e a atuação da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE  em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA , no que 
concerne a fiel execução deste Contrato. 
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CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS SANÇÕES 
11.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, à CONTRATANTE  poderá, 
garantida prévia defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA , as seguintes sanções: 
11.1.1. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, pela recusa em receber a nota de empenho, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n. º 8.666/93; 
11.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 
(cinco) dias, caracterizando inexecução parcial; 
11.1.3. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, 
caracterizando inexecução total do mesmo; 
11.2 - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei n. º 8.666/93, inclusive responsabilidade da 
CONTRATADA  por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE . 
11.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE . 
11.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à CONTRATADA  o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.6 - Às sanções na forma dos itens anteriores, caberá recurso, na forma do art. 109 da Lei 
nº. 8.666, de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  
11.1 - O presente Contrato terá vigência de execução pelo prazo de 12 meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por mútuo 
acordo das partes, obedecido ao disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1 - Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE  a qualquer tempo, 
independentemente de notificações e interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n.º 8.666/93. 
13.2 - A rescisão contratual determinada por ato unilateral enseja, na forma do art. 79, I e 80, 
III e IV da Lei n. º 8.666/93, o direito de a CONTRATANTE  executar o valor das multas e 
indenizações devidas, bem como reter os créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 
prejuízos experimentados, em especial, os créditos previdenciários devidos pela 
CONTRATADA . 
13.3 - A falência ou a concordata da CONTRATADA facultará a rescisão do presente pela 
CONTRATANTE , independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando 
incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159, 
do Decreto-Lei 7.661/45 e demais decorrentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO 
14.1. As cláusulas deste instrumento contratual poderão ser alteradas, justificadamente, e por 
escrito, unilateralmente pela CONTRATANTE ou mediante acordo entre as partes, 
formalizadas em TERMO ADITIVO e observados os princípios legais estabelecidos no art. 
65, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1 - Este contrato regula-se pela Lei 8.666/93, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
16.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, 
nos termos do Parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal. 
17.2. E por estarem de pleno acordo, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado 
de acordo, será assinado pelas partes CONTRATANTES  e pelas testemunhas abaixo, dele 
sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original. 

 
 
Brasília/DF,  

 
 

  

       
CARLOS EDUARDO DE FREITAS 
PRESIDENTE DO CORECON-DF 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ASSESSORIA CONTÁBIL 

 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS : 
 
 
Nome:  Nome:  
CPF:   CPF:  

 


