
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADO COM LICENÇA DE USO DE 
PROGRAMA DE COMPUTADOR 

 

 
Resumo do Contrato 

Objeto Prestação de Serviços Contábeis, Fiscais, Trabalhistas, Previdenciários e Licença 
de Uso de Programa de Computador. Abertura de Empresa e Endereço Fiscal. 

Prazo de vigência 12 (doze) meses. Após, renovação por prazo indeterminado 
Aviso Prévio 30 (trinta) dias na vigência do contrato por prazo indeterminado 
Termo Inicial É a data do aceite da proposta feita por Você na Plataforma Tecnológica 
Termo Final Fidelidade de 12 (doze) meses iniciais. Depois, no término do aviso prévio. 
Plano básico  R$ 199,90 mensais: Regime tributário Simples Nacional; Limite 4 Notas Fiscais 

mês; Limite de faturamento mensal no valor de R$12.000,00 mês. 
Plano profissional  R$ 269,90 mensais: Regime tributário Simples Nacional; Notas Fiscais ilimitadas; 

Limite de faturamento mensal no valor de  R$25.000,00 mês. 
Plano avançado R$ 349,90 mensais: Regime tributário Lucro Presumido; Notas Fiscais ilimitadas; 

sem limite de faturamento mensal  
Plano avançado – 
sócio adicional 

Para cada sócio adicional no plano avançado será somado o valor de R$ 150,00 
na mensalidade  

Preço do Serviço (2) R$ 49,90 mensais: se Você optar pelo “endereço fiscal” 
Preço do Serviço (3) R$ 989,90 valor único: se Você optar pela “abertura de empresa”. Desconto de 

100% na contratação dos serviços mensais (1) por 12 meses (fidelidade). 
Meio de Pagamento Cartão de crédito. 
Dia de pagamento Conforme o ciclo mensal do seu cartão de crédito. 
Multa Moratória 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre a parcela não paga. 
Juros Moratórios 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso. 
Reajuste Anual, pela variação positiva acumulada do IPCA/IBGE 
Foro eleito São Paulo, SP 

 

 
Contratante (denominada “Você” e, em conjunto com as Contratadas “Partes”) 

O nome e a qualificação completa do Contratante (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço 
completo, cidade, estado, e-mail, telefone e whatsapp) estão informados no Cadastro do Usuário, feito por 
Você no momento da aceitação da nossa proposta de prestação de serviços e licença de uso de programa de 
computador. E será a partir dessas informações que será estabelecida a nossa comunicação formal. 
 

Contratadas (denominada “Nós” e, em conjunto com a Contratante, “Partes”) 
Nome KRS CONTABILIDADE LTDA (ou “KRS CONTÁBIL) 
CNPJ 41.138.525/0001-75 

E 
Nome      DR. FINANCAS TECNOLOGIA LTDA (OU “PLATAFORMA TECNOLÓGICA”) 
CNPJ      46.058.976/0001-16 

E 
Nome RED WORKING SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (OU “RED WORKING”) 
CNPJ 41.147.533/0001-88 

 

VOCÊ (Aceitante), ao manifestar sua vontade autônoma, livre e independente de ACEITAR os “Termos e 
Condições” de nossa proposta (NÓS, Proponente), forma e perfectibiliza o presente “Contrato de Prestação 
de Serviços cumulado com Licença de Uso de Programa de Computador”, que contém as seguintes cláusulas 
e condições, que as partes reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam, a saber:



 

I. OBJETO 
 

1. Nós prestaremos para Você os serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários aqui descritos, por 
meio de programa de computador (software) armazenado e gerenciado em nuvem (cloud computing ou 
computação em nuvem), em nossos computadores centrais (datacenters) e mais o serviço de “abertura de 
empresa” e/ou de “endereço fiscal”, se Você optar por esses serviços. 

2. Esses são os Serviços Contábeis que Nós prestaremos para Você: 

2.1. Classificação e Escrituração dos fatos contábeis; 

2.2. Emissão de Notas Fiscais de Serviços eletrônicas; 

2.3. Escrituração do Livro Diário, do Razão e das fichas de lançamentos comprobatórios; 

2.4. Apuração de Balancetes Mensais; 

2.5. Apuração de Balanço Anual e de Resultado Econômico; 

2.6. Elaboração de Demonstrações Contábeis; 

2.7. Realização da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos da Lei e do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), determinada pelo Governo Federal e administrada pela Secretaria da 
Receita Federa do Brasil (RFB). 

§ 1º Os Serviços Contábeis serão realizados por meio de sistema de contabilidade eletrônico, com base na 
escrituração uniforme dos livros da sociedade, em correspondência com a documentação respectiva 
e em atenção ao disposto no art. 1.179 do Código Civil e às leis, normas e princípios contábeis que 
regem e regulam a atividade contábil; 

§ 2º   Serão escriturados o Livro Diário (art. 1.180 do Código Civil) e os demais livros contábeis exigidos por 
lei e os necessários, no conjunto da organização contábil, para o levantamento dos balanços e 
demonstrações contábeis; 

§ 3º Os Serviços Contábeis serão realizados sob responsabilidade técnica do Contador titular da KRS 
Contábil, profissional legalmente habilitado e inscrito no CRC-1SP-292958/O-0, em atenção ao 
disposto no artigo 1.182 do Código Civil e de Lei Especial que regula o exercício da profissão. 

3. Esses são os Serviços Fiscais que Nós prestaremos para Você: 

3.1. Escrituração dos registros fiscais do ISSQN; 

3.2. Elaboração das Guias de Informação e de Declarações de rendimentos (algumas anuais); 

3.3. Elaboração das Guias para Recolhimento dos Tributos, tais como: ISSQN, IR, CSLL, PIS, COFINS; 

3.4. Elaboração da documentação que, para Você, nos termos da legislação de regência, constitui 
obrigação tributária acessória; 

3.5. Realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos da Lei e do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), determinada pelo Governo Federal e administrada pela Secretaria da 
Receita Federa do Brasil (RFB). 

Parágrafo Único: Nós elaboramos as Guias para o Pagamento (Recolhimento) dos Tributos (Impostos, 
Taxas e Contribuições) inerentes à sua atividade econômica (ao seu negócio), mas a obrigação de realizar 
o pagamento desses tributos nos prazos devidos é obrigação única e exclusiva sua. E, para que Nós 
possamos cumprir nossa obrigação de elaborar essa guias nos prazos legais, Nós precisamos que Você 
nos envie os documentos/informações nos prazos estipulados e que estão identificados neste 
documento. 

4. Esses são os Serviços Trabalhistas e Previdenciários que Nós prestaremos para Você: 

4.1. Elaboração de Pró-Labore;



 

4.2. Cálculo e Elaboração da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS); 

4.3. Cálculo e Elaboração da Guia de Arrecadação da Contribuição Previdenciária Patronal (DARF); 

4.4. Cálculo e Elaboração da Guia de Arrecadação da Contribuição Previdenciária dos Empregados; 

4.5. Realização da Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), 
obrigada por Lei e administrada pela Secretaria da Receita Federa do Brasil (RFB); 

Parágrafo Único: Nós elaboramos as Guias para o Pagamento (Recolhimento) dos Tributos (Impostos, 
Taxas e Contribuições) inerentes à sua atividade econômica (ao seu negócio), mas a obrigação de realizar 
o pagamento desses tributos nos prazos devidos é obrigação única e exclusiva sua. E, para que Nós 
possamos cumprir nossa obrigação de elaborar essa guias nos prazos legais, Nós precisamos que Você nos 
envie os documentos/informações nos prazos estipulados e que estão identificados neste documento. 

5. Você, ainda, poderá contratar o serviço de “abertura de empresa”, que consiste na criação da pessoa 
jurídica de direito privado de sua titularidade, com endereço comercial, CNPJ (Receita Federal) e 
regularização na Junta Comercial e Prefeitura Municipal, incluindo cadastros para emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica e opção pelo regime tributário Simples Nacional, preenchidos os requisitos legais e registro no 
Conselho Regional de Medicina. 

5.1. Você declara-se ciente de que: i) o processo de abertura de empresas envolve uma série de etapas 
e procedimentos em diferentes órgãos públicos; ii) Você deve apresentar diversos documentos 
pessoais e comerciais em cada uma dessas etapas; iii) se Você não apresentar os documentos no 
tempo, no modo e na forma adequados, isso gerará pendências processuais e provocará atraso no 
prazo de abertura da empresa e, até mesmo, no pagamento de novas taxas para os órgãos públicos; 
iv) Você tem que pagar as taxas decorrentes da “abertura da empresa” e da sua regularização nos 
órgãos públicos competentes; v) Nós não temos ingerência sobre os órgãos públicos e nem nos 
responsabilizamos ou respondemos por prazos, fases e processos desses órgãos. 

6. Você, ainda, poderá optar em contratar o serviço de “endereço fiscal”, mantido e gerenciado pela “Red 
Working”, que consiste no endereço do domicílio tributário (fiscal) da sua empresa, isto é, aquele que 
constará no CNPJ da Receita Federal, nos registros da Junta Comercial, da Prefeitura Municipal (inclusive 
IPTU) e de outros órgãos públicos. 

7. Quaisquer outros serviços que não os especificados nos artigos 2, 3, 4, 5 e 6, não integram o objeto deste 
contrato e, para obrigar as Contratadas, deverá ser contratado por escrito, inclusive com fixação de preço, 
prazo e demais condições de realização. Uma relação de exemplos de serviços que não integram o objeto 
deste contrato e que podem ser contratados à parte, de forma avulsa, estão especificados no Anexo I 
deste contrato. 

8. Licenciamento do programa de computador. O programa de computador (software) é um conjunto de 
instruções, regras e procedimentos que descrevem uma tarefa a ser realizada por uma máquina 
(computador) e essas instruções são elaboradas em uma linguagem de programação específica, que 
constituem um código fonte e este, uma vez compilado, gera um arquivo executável. Esse executável é 
armazenado em computadores com elevada capacidade de processamento de dados (datacenters) e é 
disponibilizado para Você em nuvem (cloud computing) e acessado por meio de usuário (login) e senha e 
é onde Nós fazemos o armazenamento, o processamento e o gerenciamento de seus dados, documentos 
e informações. 

Parágrafo Único:   Nós, por meio deste contrato, licenciamos este programa de computador para Você, de 
forma gratuita, para uso não exclusivo e temporário, restrito aos usuários cadastrados, tudo para que Você, 
dele fazendo uso, realize os fins definidos no objeto deste contrato.



 

II. DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OBJETO DESTE CONTRATO 
 

9. Para iniciar nossas atividades, Você deve preencher o Cadastro por Nós disponibilizado na Plataforma 
Tecnológica, momento em que Você definirá login (usuário) e senha (de seu exclusivo conhecimento) que 
o identificará de forma única em nosso sistema/plataforma. 

10. É pela Plataforma Tecnológica que ocorrerá todas as nossas comunicações formais, como envio de 
documentos, informações, notas fiscais, guias de recolhimento de tributos e outros. Toda a nossa 
comunicação ocorrerá sempre on-line, de forma digital, pela Plataforma Tecnológica, que realizará todos 
os controles necessários. Você concorda que poderá receber e-mails, whatsapp ou SMS de alertas para 
acesso à Plataforma quando documentos estiverem disponíveis. 

9.1. Na ocorrência de qualquer instabilidade tecnológica da Plataforma – e somente em casos de 
inviabilidade de usá-la – Você pode enviar os documentos contábeis, fiscais, trabalhistas e 
previdenciários diretamente para o e-mail da Plataforma Tecnológica. 

11. Você se obriga a adquirir, às suas expensas exclusivas, o Certificado Digital Modelo A1 e Você se declara 
ciente de que sem esse Certificado Nós não conseguiremos prestar os serviços objeto deste contrato, em 
especial, não conseguiremos entregar declarações e nem transmitir documentos e informações para as 
Autoridades Fiscais e Tributárias, em especial a Receita Federal e a Fazenda Municipal, o que sujeitará Você 
a penalidades financeiras e Nós por elas não nos responsabilizaremos. 

12.  Você se obriga a fornecer e manter atualizados na Plataforma Tecnológica todos os seus usuários e senhas 
dos sistemas da Prefeitura Municipal, Receita Federal e do Certificado Digital (caso Você altere qualquer 
dessas informações, Você tem que atualizar a Plataforma Tecnológica) para a transmissão eletrônica das 
informações contábeis da empresa para os órgãos competentes, ficando certo que se Você assim não 
proceder, Nós não nos responsabilizaremos pela não entrega dessas informações e nem pelas penalidades 
pecuniárias (multas) e outras delas decorrentes. 

13. Você deve fornecer, antes do encerramento de cada Exercício Social, Carta de Responsabilidade da 
Administração, nos termos do artigo 3º da Resolução CFC nº 1.590/2020 do Conselho Federal de 
Contabilidade, a qual será disponibilizada junto à Plataforma Tecnológica para leitura e aceite. 

14. Você se obriga a acessar mensalmente a Plataforma Tecnológica para verificação das informações e 
comunicados referentes à empresa, bem como cumprir todos os requisitos dos termos assinados junto à 
Plataforma Tecnológica. 

15. Você se responsabiliza pelo correto arquivamento de todos os documentos, incluindo comprovantes de 
despesas e notas fiscais recebidas. 

16. Sempre que for necessário, Você pode solicitar a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (NFes) pela 
Plataforma Tecnológica e elas serão emitidas em 1 (um) dia útil da data de solicitação e será enviada para 
o e-mail do Tomador de Serviço que Você informar, com cópia para o seu e-mail e também será 
disponibilizada na Plataforma Tecnológica. 

 
III. DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES NO PRAZO 

 

17. Para que Nós possamos cumprir os prazos legais e executar nossos serviços com qualidade, Você precisa 
nos enviar os documentos, informações e dados no formato eletrônico/digital e nos prazos por Nós 
solicitados por e-mail, pela Plataforma Tecnológica ou por qualquer outro meio idôneo. 

18. Todo e qualquer dado, informação e/ou documento que Você nos enviar deverá ser no formato digital, 
inclusive documentos físicos em posse do antigo Contador, se aplicável (Você deverá digitalizá-los). 

19. Você deverá nos entregar toda a documentação solicitada, no formato definido e no prazo requerido 
(solicitado) e somente a contar da data desse recebimento é que Nós teremos a responsabilidade técnica 
contábil pelas atividades decorrentes e objeto deste contrato.



 

20. Você se declara ciente de que o atraso na entrega dos documentos poderá gerar pendências legais e 
multas e Nós não nos responsabilizaremos pelas mesmas. 

21. Se Você, em decorrência dessas pendências ou multas, precisar de Nós para a regularização, Você poderá 
contratar os serviços adicionais descritos no Anexo I, nos termos ali especificados. 

22. Você deverá entregar para Nós, na Plataforma Tecnológica e por e-mail, para que possamos executar o 
objeto deste contrato de forma correta e dentro do prazo (tempestiva), sempre que solicitado por e-mail 
e TODO MÊS, ATÉ O 3º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, os seguintes documentos, sempre em formato eletrônico: 

22.1. Notas fiscais de compra (entradas), bem como comunicação de seu eventual cancelamento; 

22.2. Extrato Bancário Mensal. Você deve importar para a Plataforma Tecnológica o extrato bancário 
mensal de todas as contas, inclusive aplicações, no formato definido por Nós 

22.3. Documentos relativos aos lançamentos. Você deve importar para a Plataforma Tecnológica todos 
os documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, comprovantes de pagamentos, 
contratos de crédito, e outros; 

22.4. Pró-Labore. Você deve fornecer para Nós os dados para a elaboração do Pró-Labore. 

23. Você declara-se ciente de que é sua obrigação a identificação das receitas e despesas correspondentes aos 
documentos importados. 

24. Você declara-se ciente de que se obriga a responder tempestivamente (no prazo) a todas as solicitações 
de informações que Nós fizermos sobre movimentações financeiras que impactam os registros contábeis 
e, se não o fizer, Você e sua empresa poderão incorrer em multas ou outras pendências legais pela 
transmissão de informações incompletas ou imprecisas às autoridades administrativas, fiscais e tributárias. 

25. Se, por qualquer motivo, a Plataforma Tecnológica estiver indisponível, Você, obrigatoriamente, terá que 
enviar sua documentação dentro do prazo solicitado (requerido) e poderá enviá-las para o e-mail da 
Plataforma Tecnológica constante no preâmbulo deste contrato. Essa indisponibilidade, em hipótese 
alguma, flexibiliza o prazo para a entrega dos documentos, que continua sendo os mesmos assinalados 
neste contrato. 

 
IV. DA FIDEDIGNIDADE E DA PRECISÃO DOS DADOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

 

26. Você declara, sob as penas da lei, que as informações fornecidas para escrituração e elaboração das 
demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela 
fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos, precisos e 
correspondem à realidade operacional da sua empresa/negócio. 

27. Você declara, também sob as penas da lei, que: i) Você é responsável pelas decisões de seu negócio e pelos 
controles internos de sua empresa e que estes são adequados para o volume de transações ao tipo de 
atividade de seu negócio; ii) sua atividade não é ilegal pelas leis vigentes; iii) todos os documentos que 
você gera e gerará e encaminhará para Nós prestarmos os serviços são idôneos e que Você se 
responsabiliza pela precisão e legalidade deles, inclusive de todos os documentos necessários para a 
“abertura da empresa”; iv) Você faz a gestão de estoque, contando-o, avaliando-o e levantando-o 
fisicamente e nos informa e continuará nos informando de forma precisa e de acordo com a lei e com os 
critérios corretos de mensuração e que condizem com a realidade; v) as informações registradas no sistema 
de gestão e controleinterno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de 
sua inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados; vi) Você 
não tem conhecimento de nenhum fato ocorrido no período que possa afetar as demonstrações contábeis 
ou que, ainda, possam afetar a continuidade da operação da empresa,



 

responsabilizando-se por manter-nos informados por todo e qualquer evento que possa surgir no decorrer 
de nossa relação contratual; vii) não houve qualquer fraude ou violação de leis, normas ou regulamentos 
cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar 
origem ao registro de provisão para contingências passivas, ou, ainda, fraudes envolvendo terceiros ou 
praticadas por você, por algum membro da administração ou funcionário em cargo de responsabilidade ou 
confiança cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou 
mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas; viii) Você autoriza que Nós 
possamos armazenar e alterar suas senhas, logins e cadastros juntos aos órgãos públicos, bem com criar 
novos acessos solicitados pela legislação; ix) Você terá que outorgar para Nós, por meio do seu Certificado 
Digital, uma procuração eletrônica para o fim específico de cumprir qualquer obrigação regulatória, fiscal 
ou contábil, inclusive superveniente à assinatura deste Contrato, seja em nome da empresa ou dos sócios 
(quando necessário), em especial, mas não se limitando, às Prefeituras Municipais. 

 
V. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

28. O preço dos serviços objeto deste contrato são os constantes do quadro resumo no preâmbulo deste 
contrato (e também está disponibilizado na Plataforma Tecnológica por tipo de serviço contratado) e Você 
deve pagá-lo para a Plataforma Tecnológica, por meio de Cartão de Crédito. Você também poderá optar 
por pagar por meio de Boleto ou Débito em Conta, se essas modalidades estiverem disponíveis. 

29. Você autoriza expressamente que a Administradora do seu Cartão de Crédito efetue para Nós, todo mês, 
de acordo com o ciclo de cobrança do seu cartão, o pagamento dos serviços contratados, nos valores 
ajustados e enquanto viger este contrato (“serviço de recorrência”). 

30. O preço aqui ajustado engloba todos os tributos incidentes na prestação de serviços. 

31. Dos valores recebidos, a Plataforma Tecnológica repassará para a “KRS Contábil” e para a “Red Working” 
os valores devidos, previamente negociados e decorrentes dos serviços que cada Contratada presta para 
Você e, ainda, cada Contratada, individualmente, emitirá para Você, tomadora dos serviços, as respectivas 
Notas Fiscais de Serviços eletrônica. 

32. Se Você não pagar para a Plataforma Tecnológica o preço ajustado na data definida, a Plataforma 
Tecnológica cobrará de você uma multa moratória (por atraso) no valor equivalente a 10% (dez por cento) 
do preço e mais juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso. 

33. O preço deste contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, pela 
variação positiva acumulada do IPCA/IBGE nesse período, ou outro que o substitua e seja adequado para 
corrigir nossos serviços, se assim a Plataforma Tecnológica entender. 

34. O pagamento do preço objeto deste contrato será devido mesmo que sua (Você) empresa fique inativa 
(sem movimentação) ou com baixa movimentação, pois as obrigações contábeis, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias permanecem existindo, com ou sem movimentação e, por isso, Nós continuaremos a 
prestar nossos serviços normalmente. 

35. Caso ocorra alguma mudança legislativa, regulatória, governamental, nos nossos sistemas ou na nossa 
operação ou qualquer outro tipo de problema que impacte em nossos custos e torne inviável 
economicamente para Nós a manutenção dos serviços no preço aqui ajustado, Nós faremos para Você uma 
nova proposta de preço para reequilibrar a base econômica deste contrato e exporemos para Você os 
fundamentos dessa proposta e caso Você não concorde com este novo preço, Nós poderemos extinguir 
este contrato e sem que isto incida em qualquer penalidade contratual, após 30 (trinta) dias da data que 
Nós avisarmos Você dessa nossa decisão. Em isso ocorrendo, nesse período, transferiremos, sem qualquer 
custo para Você, todas as informações e documentos para o Contador que Você nos indicar.



 

36. Nós poderemos ceder os direitos de crédito decorrente deste contrato para terceiros ou terceirizar 
procedimentos de cobrança, com os que Você concorda expressamente. Você concorda, também, que, 
para estas finalidades específicas, seus dados sejam cedidos a terceiros. 

37. Se Você aceitar/celebrar a/o proposta/contrato por 12 (doze) meses – período de Fidelidade – Nós 
isentaremos Você do pagamento do preço da “abertura da empresa”, ou seja, Você receberá um desconto 
de 100% (cem por cento) do preço da “abertura da empresa”, ficando certo, porém, que se Você rescindir 
este contrato durante o período de fidelidade (12 meses iniciais do contrato, a contar da data de aceite), 
independentemente de motivo, Você se obriga a pagar para Nós o valor equivalente a 3 (três) vezes o 
preço mensal dos serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários. 

37.1. Na hipótese de ocorrer a rescisão do contrato dentro do período de fidelidade, como descrito na 
cabeça (caput) deste artigo, Você autoriza que Nós possamos cobrar este valor do seu Cartão de 
Crédito. 

 
VI. DO PRAZO, DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

38. Este contrato é celebrado para viger pelo prazo certo de 12 (doze) meses, a contar da data que Você aceitar 
a proposta e neste período as partes não poderão desistir de suas obrigações, sob pena de incidir as 
penalidades aqui estipuladas. 

39. Se Você solicitar o término deste contrato (resilição) antes do termo final de 12 (doze) meses, Você deve 
(obriga-se) a pagar para Nós, a título de multa contratual, o valor equivalente a 3 (três) vezes o preço 
mensal dos serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários. 

40. Após o período inicial de 12 (doze) meses deste contrato, ele transforma-se por prazo indeterminado, 
podendo qualquer das partes que quiser rescindi-lo, avisar a outra parte com antecedência de 30 (trinta) 
dias, sendo certo que, ao final desse prazo de aviso prévio, este contrato estará extinto. 

41. Na hipótese de não cumprir este aviso prévio, a parte faltosa deverá pagar para a outra parte o valor 
equivalente a 1 (uma) vez o preço mensal dos serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários, 
a título de aviso prévio indenizado. 

42. Ocorrendo hipótese de rescisão deste contrato, Você fica responsável de, no prazo do aviso prévio, 
fornecer para Nós as informações do Contador para o qual serão transferidos os dados, documentos e 
informações que Você tem conosco. 

43. Se Você, independentemente de motivo, não informar para Nós, no prazo assinalado, o novo Contador 
que será responsável pelas atividades objeto deste contrato, Você fica desde já ciente que Nós, a partir do 
término do aviso prévio, não teremos mais nenhum tipo de responsabilidade técnica, jurídica ou 
administrativa para com Você e sua empresa. 

44. Se Você estiver com pagamentos atrasados ou por vencer durante o aviso prévio, Você terá que realizar o 
pagamento de todos esses valores até a data de término do aviso prévio. 

45. Em caso de rescisão deste Contrato, independentemente de motivo, os seus documentos e Livros 
Contábeis serão disponibilizados a Você para entrega ao novo responsável técnico, sendo sua a 
responsabilidade pela referida entrega. A partir da data da rescisão, Nós não teremos mais nenhuma 
responsabilidade técnica, nos termos da Resolução CFC nº 1.590/2020 

46. Se Você não pagar o preço até 30 (trinta) dias após o vencimento (inadimplemento), Nós poderemos 
SUSPENDER a execução dos serviços, independentemente de notificação ou prévio aviso, até 
adimplemento (pagamento). 

47. Você, no período de SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, exonerará a Nós de qualquer responsabilidade técnica 
pelos serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários desde a data em que constatado o 
inadimplemento e Você está ciente de que Você será a única responsável por qualquer multa ou



 

penalidade fiscal ou administrativa. 

48. Se Você não pagar o preço até 60 (sessenta) dias após o vencimento (inadimplemento), Nós entenderemos 
que este contrato estará RESOLVIDO/EXTINTO por sua culpa exclusiva (resolução por inadimplemento 
absoluto), independentemente de notificação ou prévio aviso, sendo que se esse fato ocorrer no período 
de fidelização (12 meses iniciais do contrato), você se obriga ao pagamento de multa contratual no valor 
equivalente a 3 (três) vezes o preço mensal dos serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários. 

49. Se Você ficar com pendências financeiras com Nós ao encerrar este contrato e posteriormente Você quiser 
recontratar nossos serviços, Você só poderá fazê-lo após o integral pagamento dessas pendências, inclusive 
dos encargos moratórios delas decorrentes. 

50. Você declara-se ciente e de acordo que seus débitos financeiros decorrentes deste contrato podem ser 
enviados para escritório de cobrança por Nós contratado para a recuperação desse crédito, hipótese que 
serão devidos, a título de honorários de cobrança extrajudicial, o valor equivalente a 15% (quinze por 
cento) incidentes sobre o valor atualizada do débito, que poderá ser reduzido para 10% (dez por cento), 
em caso de acordo. Na hipótese de cobrança judicial, os honorários advocatícios serão de 20% (vinte por 
cento) incidentes sobre o total da dívida atualizada. 

 
VII. DA SEGURANÇA, DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS, DA CONFIDENCIALIDADE, DO SIGILO E 

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

51. Você poderá ser solicitado para confirmar sua identidade conforme critério técnico exclusivo definido por 
Nós. 

52. Ao assinar este contrato, Você está autorizando que Nós acessemos e usemos todas as informações por 
Você fornecidas durante o Cadastro e durante o nosso atendimento. 

53. Nós não compartilharemos suas informações com terceiros, salvo se: i) expressamente autorizado por 
Você; 2) forem solicitadas por órgãos governamentais, administrativos ou judiciais, inclusive o Conselho 
Regional e/ou Federal de Contabilidade; 4) forem necessárias para instruir processo administrativo ou 
judicial; e 5) forem necessárias - e no limite da necessidade - para contratar empresas especializadas em 
cobrança no caso do seu (Você) inadimplemento conosco. 

54. A Plataforma Tecnológica será acessada por meio de usuário (login) e senha criados por Você e o acesso às 
informações disponibilizadas na Plataforma Tecnológica deve ser gerenciado exclusivamente por Você. É 
por esta razão que Nós não nos responsabilizamos por qualquer problema causado por pessoas que 
tenham acesso ao seu usuário (login) e senha, pois é sua responsabilidade a guarda, o controle e o 
gerenciamento dos mesmos. 

55. Você é o único responsável pela assinatura e/ou confirmações de todo e qualquer termo ou documento 
disponível na Plataforma Tecnológica. 

56. Nós garantimos que a Plataforma Tecnológica funcionará de acordo com a Documentação fornecida por 
Você. Esta garantia não se aplicará: i) Se uma falha na Plataforma Tecnológica resultar de acidente, 
violação, mau uso ou de sua culpa exclusiva ou de terceiro; ii) Na ocorrência de problemas, erros ou danos 
causados por uso concomitante de outros softwares que não tenham sido licenciados ou desenvolvidos 
por Nós; e iv) Em decorrência de qualquer descumprimento do presente Contrato por Você. 

57. Você declara sua ciência e concordância de que o funcionamento adequado da Plataforma Tecnológica 
dependerá de sistemas operacionais e de infraestrutura, tais como acesso à Internet e serviços de 
telecomunicações, fornecidos por terceiros, cuja responsabilidade de contratação é exclusivamente sua, 
não podendo Nós sermos responsabilizados pelo funcionamento inadequado da Plataforma Tecnológica 
em razão de problemas decorrentes de tais sistemas operacionais e infraestrutura fornecidos por



 

terceiros, inclusive equipamentos e navegadores de internet. 

58. Nós envidaremos nossos melhores esforços para resolver, interromper ou cessar, problemas decorrentes 
de modificações, acréscimos, atualizações, customizações e novas versões da Plataforma Tecnológica. 
Você, entretanto, concorda e reconhece que Nós não temos como nos responsabilizar por eventuais 
problemas na Plataforma Tecnológica decorrentes de ataques de programas de terceiros à Plataforma 
Tecnológica, com ou sem o seu conhecimento e/ou consentimento, incluindo vírus e ação de 
hackers/crakers. 

59. NÓS NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDAS E DANOS INDIRETOS, DE QUALQUER 
NATUREZA, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS, CUSTO DE FORNECIMENTO 
DE BENS SUBSTITUTOS, DE SERVIÇOS OU TECNOLOGIA ALTERNATIVOS, CUSTOS COM PARALIZAÇÕES. 
Nossa responsabilidade total por danos de qualquer espécie decorrentes da licença e do fornecimento da 
Plataforma Tecnológica e da “Documentação” É LIMITADA AOS DANOS DIRETOS EFETIVAMENTE 
INCORRIDOS E COMPROVADOS POR VOCÊ E EM NENHUM CASO EXCEDERÁ A QUANTIA PAGA POR VOCÊ 
DURANTE A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO. 

60. Nós seremos responsáveis por eventuais multas decorrentes da entrega de declarações fora do prazo legal 
e pagamento de impostos atrasados, DESDE QUE DECORRENTES DA NÃO EXECUÇÃO POR CULPA 
EXCLUSIVA NOSSA. 

61. Nós ficaremos isentos do pagamento das multas acima caso Você tenha dado causa, por qualquer 
motivo, incluindo o atraso na entrega de documentos e declarações ou por ações e omissões de 
entidades e pessoas externas que não sejam nossos empregados ou prestadores de serviços, bem como 
nos casos em que não houver tempo hábil para a execução dos serviços e/ou que Nós não estivermos de 
posse das informações e documentações necessárias para realização da atividade, considerando tempo 
hábil o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. 

62. Nós não nos responsabilizamos pelos entendimentos dados por órgãos representativos de classe ou 
regulatórios quanto às atividades exercidas por Você. 

63. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE. As partes contratantes obrigam-se a manter sob sigilo todas as informações a 
que possam ter acesso em função da prestação dos serviços deste contrato, comprometendo-se a 
disponibilizá-las apenas aos usuários expressamente autorizados ou em face de ordem judicial, 
reconhecendo as partes, entretanto, que o eventual vazamento de informações decorrente de atos 
criminosos de origem externa, que superem as barreiras convencionais de segurança, são circunstâncias 
absolutamente fora do controle das partes, caracterizando-se como caso fortuito, para todos os efeitos 
legais. 

 
VIII. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (Direitos Autorais: Moral e Patrimonial) 

 

64. O Programa de Computador licenciado por Nós para Você, por meio deste contrato, é de propriedade 
exclusiva da Plataforma Tecnológica Ltda, titular de todos os direitos autorais, e é protegido pela Lei nº 
9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Lei do Software – independentemente de registro no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 

65. Nós somos titulares do direito autoral (de propriedade e moral) incidentes sobre as marcas, imagens, 
produtos e serviços que Você tem acesso em razão deste contrato e todos são protegidos pela legislação 
aplicável, em especial pelas Leis nº 9.279/96 (propriedade industrial), nº 9.609/98 (programa de 
computador) e nº 9.610/98 (direito do autor), constituindo a violação dessas proteções ou das condições 
pactuadas no presente contrato, responsabilização cível e penal. 

 
IX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

66. Qualquer tolerância ou omissão das partes em exigir o rigoroso cumprimento de qualquer cláusula ou



 

condição deste contrato não será interpretada como novação, renúncia a direito ou direito adquirido, 
nem prejudicará o direito das partes de posteriormente exigir o cumprimento dessa ou de qualquer outra 
cláusula ou condição deste contrato. 

67. Ao celebrar este Contrato você declara que tomou conhecimento da Lei nº 9.613/1998 que dispõe sobre 
lavagem de dinheiro e que seguirá fielmente suas disposições. 

68. Este contrato torna sem efeito quaisquer tratativas, propostas ou negócios anteriores, escritos ou verbais, 
referentemente ao objeto do presente instrumento. 

69.  Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente negócio jurídico somente será válida 
se feita por escrito e assinada pelas partes, valendo, para esse efeito, a assinatura digital, a assinatura 
eletrônica, inclusive a manifestada por meio de login (usuário) e senha. 

70. Se percebermos que Você está ou se tivermos indícios de que Você esteja, ao nosso exclusivo julgamento, 
praticando atos contrários à legislação e à boa-fé contratual, como a tentativa e(ou) concretização de 
evasão fiscal (sonegação), a falsificação de documentos, a tentativa e (ou) concretização de pagamentos 
e(ou) oferta de vantagens a agentes públicos com o intuito de obtenção de vantagem ilícita e (ou) que 
impeçam o regular exercício da Contabilidade e (ou) às normas contábeis ou à atuação do Contador e(ou) 
a oferta ou concretização de pagamentos e(ou) oferta de vantagens aos nossos funcionários para que 
pratiquem atos contrários às políticas internas e (ou) para que infrinjam leis, regulamentos, normativas, 
instruções e semelhantes Nós poderemos e iremos terminar o seu Contrato e retirá-lo de nossa base de 
clientes e faremos a sua rescisão contratual, sem que você tenha direito a aviso prévio. 

 

71. Se constatarmos que Você não está cumprindo com o acordado conosco neste contrato, como atrasar a 
entrega de documentos, preencher informações imprecisas ou equivocadas, ou qualquer outro 
descumprimento, nós poderemos terminar o seu Contrato e retirá-lo de nossa base de clientes e 
faremos a sua rescisão contratual, sem que você tenha direito a aviso prévio. 

 

72. Você autoriza que Nós possamos lhe enviar notificações, alertas e cobranças por SMS, e-mail, whatsapp, 
correspondência convencional no seu domicílio ou qualquer outro meio idôneo, constante ou não do 
Cadastro que Você fez na Plataforma Tecnológica, sendo qualquer dessas correspondência suficientes 
para dar-lhe ciência de todo o conteúdo da informação e constituir Você em mora. 

73. VOCÊ DECLARA QUE LEU, ENTENDEU E ACEITA TODAS AS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO E NÃO FAZ 
NENHUMA OPOSIÇÃO, RESERVA OU RESSALVA AO SEU CONTEÚDO e, ao firmar seu ACEITE 
ELETRÔNICO, você está manifestando sua vontade autônoma e perfectibilizando este contrato. 

 
X. DO FORO 

 

74. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo ou o Foro do domicílio do Contratante (Você), com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da 
interpretação e execução do presente contrato. 

 
Este contrato é assinado eletronicamente por Você, mediante seu ACEITE eletrônico na nossa Plataforma 
Eletrônica (usuário-login e senha), o que perfectibiliza este contrato e poderá, logo após o aceite, ser 
feito o download para o seu dispositivo (computador, notebook, smartphone ou outro), em formato PDF. 
Esse contrato, após esses procedimentos, ficará armazenado offline pela Plataforma Eletrônica e poderá 
ser requisitado por Você, por e-mail, a qualquer momento e Nós lhe enviaremos, por e-mail, uma cópia 
idêntica, em formato PDF.



 

ANEXO I – SERVIÇOS ADICIONAIS QUE NÓS PODEREMOS PRESTAR PARA VOCÊ: 
 

1. São exemplos de Serviços que NÃO estão incluídos no objeto deste contrato e que Nós poderemos prestar 
para Você, de acordo com sua necessidade:1) Alteração Apenas na Receita; 2) Alteração contratual (dados da 
empresa/sócios, mudança de endereço na mesma cidade e atividade); 3) Alteração Contratual (outras 
necessidades); 4) Alteração contratual de 2 instâncias (mudança de endereço em cidades e(ou) estados 
diferentes ou alteração do tipo de empresa - ME, EIRELI, LTDA, etc); 5) Alteração de escrituração Contábil - 
Reabertura do Balanço, Alteração na folha de pagamento, Auxílio em emissão de documentos para licitação; 
6) Baixa de empresa - para clientes com contrato ativo conosco há 6 meses ou mais; 7) Baixa de empresa - 
para clientes com contrato ativo conosco há menos de 6 meses; 8) Balanço de Abertura, Compensação de 
GPS; 9) Comprovante de rendimentos do sócio (DECORE); 10) Consultoria tributária; 11) Conversão de 
extratos (PDF para OFX); 12) CPOM/CEPOM - Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios; 13) 
Declaração de ausência de faturamento; 14) Declaração de faturamento; 15) Declaração de previsão de 
faturamento; 16) Demonstrações Contábeis; 17) Demonstrações Contábeis / Índices de Liquidez; 18) Emissão 
de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA); 19) Formulários diversos (banco, fornecedores, etc); 
20) Liberação de guia de parcelamento; 21) Obtenção de alvará; 22) Parcelamento de Débitos - Lucro 
Presumido; 23) Parcelamento de Débitos - Simples Nacional; 24) Programa Especial de Regularização 
Tributária - Simples Nacional (PERT-SN); 25) RAIS Negativa, Reabertura de Mês Contábil - Lucro Presumido; 
26) Reabertura de Mês Contábil - Simples nacional; 27) ReDARF on-line; 28) Reemissão de guia de imposto do 
Lucro Presumido; 29) Reemissão de guia de imposto do Simples Nacional; 30) Reemissão de guia de imposto 
FGTS para períodos anteriores a nossa competência; 31) Reemissão de guia de imposto FGTS para períodos 
da nossa competência, Reemissão de guia GPS (INSS); 32) Regularização completa; 33) Regularização 
Completa LP; 34) Regularização e Alteração somente na Prefeitura; 35) Regularização Fiscal; 
36) Repasse pagamento de impostos; 37) Verificação de pendências - Enquadramento SN; 38) Verificação de 
pendências – Orçamento; 39) Registro e/ou Proteção de Patentes de Invenção, Modelo de Utilidade e Marca 
de Serviço em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); 40) Acompanhamento presencial 
de fiscalização; 41) Coordenação e/ou acompanhamento de vistorias e avaliações do Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e demais órgãos; 42) Certidões negativas, salvo se puderem ser obtidas on- line; 43) 
Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física; 44) Elaboração de peças contábeis arroladas nos 
artigos 51 e 105 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência). 

2. Você poderá contratar qualquer desses serviços diretamente na Plataforma Tecnológica, com seu usuário 
(login) e senha, apondo seu aceite no serviço que pretender contratar, expressando sua concordância com o 
preço proposto, o prazo de execução e outras condições do serviço discriminadas na Plataforma Tecnológica. 
Nós só consideraremos a contratação desde que Você manifeste seu Aceite na proposta formulada na 
Plataforma Tecnológica. 

3. Aceita por Você, a proposta passa a integrar o Contratado de Prestação de Serviços Cumulado com Licença 
de Uso de Programa de Computador para todos os efeitos legais e como se nele estivesse integralmente 
transcrito. 


