CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
Preencher com a razão social da empresa

nº do CNPJ

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos,
assinado entre (empresa)............................................................................................................
................................................................................................................inscrita no CNPJ sob
o nº ....................................-............/......, estabelecida com
atividade de.................
.................................................................................................................................,na cidade
de........................................................à (Rua/Av).. ..................................................................
..............................................................................,nº............,complemento.............................,
Bairro.............................................................................................., CEP:.................-............,
adiante designada EMPRESA, e Dr (a)...............................................................................
inscrito no CRMV-SP sob o nº ......................, residente e domiciliado .à
(Rua/Av)....................................................................................................................................
........,nº............,complemento.............., Bairro.........................................................................,
CEP:.................-............, adiante designado CONTRATADO fica ajustado o seguinte:

atividade
principal da
empresa

nome do
responsável técnico

endereço atual do
responsável
técnico

1.

O CONTRATADO exercerá para a EMPRESA as funções de Responsável Técnico
obrigando-se a fazer o serviço atinente à sua função.

2.

A Responsabilidade Técnica é indelegável e caracteriza-se, além da aplicação de
conhecimentos técnicos, por completa autonomia técnico-científica, conduta elevada
que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão e atendimento às
normas e legislações em vigor como parte diretamente responsável perante as
autoridades sanitárias e profissionais.

3.

Pelo efetivo desempenho da atividade de Responsável Técnico, a EMPRESA obrigase a pagar ao CONTRATADO até o dia ............................. de cada mês, uma
remuneração
na
importância
de
R$
.......................
(......................................................................................................................................).
valores expressos em reais - não será
aceito valores estipulados em salário
mínimo

4.

O horário de funcionamento do estabelecimento é das ..........h às ............. h, de
segunda à sexta-feira; sábado das ..............h às ................h e domingo das .............h às
...............h.

5.

A jornada de trabalho do CONTRATADO será desenvolvida em ..................
(..............................................................................) horas semanais.
quantidade de horas semanais verificar manual de RT

6.

O CONTRATADO representará a EMPRESA perante o CRMV-SP nos assuntos
Deve constar uma duração
referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas, revalidações, etc...
determinada de no máximo de 01 ano,
conforme informado na ART. Se o RT
tiver cédula provisória, respeitar o
vencimento da cédula.

7.

O prazo de vigência do presente contrato é de:
(..........................................................................................................).

......................

8.

Quando da rescisão do presente Contrato, ficam o CONTRATADO ou EMPRESA,
obrigados a comunicar imediatamente e por escrito tal decisão ao CRMV-SP,
juntando documento comprobatório.

9.

A EMPRESA proporcionará ao CONTRATADO todas as condições técnicas
necessárias ao desempenho das suas atividades profissionais.

10.

As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e contratuais,
submetendo-se o infrator às penas da Lei, ressarcindo os prejuizos que porventura
venha a causar à outra parte.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em duas (2) vias, diante das
testemunhas abaixo mencionadas.
data deve ser idêntica à informada na
anotação de responsabilidade técnica

......................................, ......... de ...................... de ...........
responsável legal da empresa

Contratante: .........................................................................
assinatura

.............................................................................
nome

RG: .............................; CPF ...............................
responsável técnico da empresa -

assinatura deve ser idêntica à cédula
Contratado: ..........................................................................
emitida pelo CRMV-SP

(assinatura e carimbo)

TESTEMUNHAS: 1) ..........................................................................................
assinatura

..........................................................................................
nome

RG ..................................; CPF ........................................

2) ..........................................................................................
assinatura

..........................................................................................
nome

RG ..................................; CPF ........................................

