INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que celebram
entre si, de um lado________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito
privado,
estabelecida
nesta
cidade
de
___________________,
sito
à
Rua/AV
____________________________________________________________, Bairro__________________ inscrita no CNPJ sob
nº__________________________________________ devidamente
registrada no Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Rondônia sob nº____________, por seu representante legal
Sr(a).__________________________________________________________,
inscrito(a)
no
CPF
do
MF
sob
nº_____________________________________ e RG nº____________________ de ora em diante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado o Médico Veterinário, Sr.__________________________________________,devidamente
inscrito no CRMV/RO sob nº____________________, inscrito no CPF do MF nº______________________________e
RG_________________________, residente e domiciliado nesta cidade de __________________________.De ora em diante
denominado simplesmente de CONTRATADO,que após justos e combinados celebram o presente nas
cláusulas e condições a seguir elencadas:
Cláusula primeira: O objeto do presente instrumento é a Prestação de serviços de assessoramento dentro
de sua área de atuação profissional na qualidade de Responsável Técnico de acordo com o manual de
orientação e procedimentos do RT CRMV/RO e Resolução nº 683 de 16 de março de 2001;
Cláusula segunda: A carga horária semanal para a prestação dos serviços aqui contratados é
de___________horas semanais.
Cláusula terceira: o presente instrumento é feito pelo prazo de_____________com início em
________/________/_____________ e término em ___________/__________/___________
Cláusula quarta: Pela prestação dos serviços, o Contratante pagará ao Contratado a importância de
R$_________________até o dia 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido, mediante recibo ou Nota Fiscal;
Cláusula quinta: O Contratante disponibilizará todos os meios necessários para a prestação dos serviços
contratados.
Cláusula sexta: Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, devendo a rescisão ser por
escrito com antecedência de 30 dias encaminhando cópia ao CRMV/RO;
Parágrafo único: Existindo pendência no que concerne aos honorários aqui pactuados, o presente
instrumento terá força de título executivo extrajudicial nos termos da legislação pertinente, podendo a parte
lesada promover a competente cobrança judicial, cabendo a parte devedora arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios a razão de 20% ( vinte por cento) do débito atualizado.
Cláusula sétima: Uma cópia do presente instrumento será encaminhada ao CRMV/RO, para apreciação e
Homologação , nos termos da Resolução 683/2001.
Cláusula oitava: As partes elegem o foro da comarca de__________________________, para dirimir eventuais
dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem justos combinados e contratados, celebram o presente em 03
exemplares de igual teor e forma, ficando um para o Contratante, um para o Contratado e um será
encaminhado ao CRMV/RO, para apreciação e homologação.
___________________/RO _____/_____/_________
_____________________
CONTRATANTE

Testemunhas: 1._____________________________________

______________________
CONTRATADO

2._____________________________________

