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Ilmo. Sr.(a) 
 
Prezado Senhor (a): 

 
Assunto:  Proposta - Contrato de Prestação De Serviços Contáb eis  
 
Conforme contato, estou encaminhando proposta de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS , onde o mercado requer um profissional que atue dentro dos limites 
estabelecidos pelas legislações vigentes, e que domine efetivamente, a situação 
econômica e financeira da instituição à que presta seus serviços, a fim de que possa 
orientar seu gestor a conduzi-la da melhor maneira possível.  

 
 

Benefícios de nossos Serviços? 
 

Nossos serviços visam fornecer às instituições 
contratadas todas as ferramentas contábeis 
necessárias para uma gestão de sucesso, 
oferecendo, para tanto, atendimento personalizado 
com elaboração de relatórios, controle de gastos, 
informações quanto à investimentos, entre outros 
serviços. Esses dados possibilitarão um 
planejamento adequado em cada situação, e, 
consequentemente, uma melhor aplicação dos 
recursos financeiros.  
 
 
Aguardamos seu contato. 
 
 

 

 

 

Contador: 

 

Luiz Gonzaga Chaves Marinho. 

CRC MT n.º 009873/O-4 

Bacharel Ciências Contábeis desde 2004 

Especializado em Controladoria e Auditoria Empresarial.   
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OBJETO:  
 
O objeto da presente PROPOSTA é sobre as 
ABERTURA E ALTERAÇÃO DE EMPRESA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , referente ao exercício 
social em que vem iniciando sua atividade. 
 

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E SOCIETÁRIO OBRIGATÓRIOS: 
 
CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE INDIVIDUAL 

� Capa de Processo  
� Requerimento de Empresário  
� Cópia autenticada da RG e CPF do administrador (autenticado)  
� Guia de Recolhimento/Junta Comercial; 
� DARF/Cadastro Nacional de Empresas  
� Autenticação e Reconhecimento de Firma 
� Inscrição Estadual 
� Simples Nacional 

 
 
CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE LIMITADO ou EIRELI 

� Capa de Processo  
� Contrato social, assinado pelos sócios;  
� Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1 e 2.;  
� Cópia autenticada da RG e CPF do administrador (autenticado); 
� Guia de Recolhimento/Junta Comercial; 
� DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621); 
� Autenticação e Reconhecimento de Firma; 
� Inscrição Estadual; 
� Simples Nacional. 

 
Documentos Necessários: 

 
� RG e CPF ou CNH 

� IPTU 

� Endereço Completo com CEP 

� Definir CNAE 

� Definir 3 Nomes Razão Social 

� Definir Nome Fantasia 

� 3 e-mail e Telefone 

 

DEFINIÇÃO 
 
 
Valor:   

 
Forma:   

 
Incluso:   

 
Não incluso:   
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FORMA DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIBUTAÇÃO 

SIMPLES 
NACIONAL 

LUCRO 
PRESUMIDO 

 
LUCRO REAL 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
ESCRITURAÇÃO FISCAL  

� Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, 
estaduais ou municipais; 

� Escrituração dos Registros Fiscais de todos os Livros obrigatórios perante o Governo 
estadual, bem como as obrigações que se fizerem necessárias. 

� Escriturações do Registro Fiscal do ISSQN, bem como as que se fizerem 
necessárias. 

� Declarações Mensais (Sped Fiscal e Contribuições, DCTF, Destda, Sintegra) 
� Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como de eventuais 

procedimentos fiscais. 
 

DEPARTAMENTO PESSOAL 
� Folha de Pagamento, Pro labore; Férias, Rescisões, Contrato Trabalho, Seguro 

Desemprego;  
� Contrato de experiência. 
� Comunicação de admissão e demissão ao Ministério Público. 
� Recibo de Férias. 
� Carta de apresentação de empregados. 
� Recibo de responsabilidade de salário-família. 
� Recibo de Vale Transporte. 
� Guia Sindical Patronal e Empregado. 
� Comprovante de Rendimento (empregado e empregador). 
� Quadro de Horário de Empregado. 
� Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como de eventuais 

procedimentos contábeis. 
� Assessoria na contratação de funcionários para início das atividades e cumprimento 

de todas as exigências da legislação trabalhista e previdenciária Demissão de 
empregados, homologações com representação perante o Sindicato da categoria, 
justiça do trabalho e DRT; 

� Atualização de CTPS; 
� Atualização de Livros e/ou Ficha de Registros de Empregados;  
� Encargos Sociais (PIS, INSS, FGTS);  
� Caged – Informatizado; 
� RAIS – Informatizado; 
� Advertência, Suspensão, comunicado ou avisos a funcionário. 
Obs.:  A transmissão de arquivos do FGTS somente com Conectividade Social, obtida 
pela CEF e as transmissão das declarações serão somente com Certificado Digital RFB; 
 

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
� Elaboração e emissão de balancetes trimestrais, semestrais ou anuais, relatórios de 

prestação de contas, etc...; 
� Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis 

vigentes. 
� Conciliação Caixa/Banco 
� Manutenção dos comprovantes de pagamento das despesas mensais; 
� Conferência das receitas e despesas por movimentação bancária (através dos 

extratos bancários); 
� Arquivamento dos balancetes, após aprovação da Administração interna, pelo 

período da gestão. 
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SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E SOCIETÁRIO OBRIGATÓRIOS AN UAIS 
� Emissão de Certidões (Receita Federal, INSS, FGTS, ICMS, Prefeitura)  
� IRRF - Imposto de Renda Pessoa Física (Somente do Diretor Proprietário) 
� IRRJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica / Declaração do Simples 
� GIA / DACON / DCTF / RAIS / SPED’s   
Obs.: As transmissões das declarações serão somente com Certificado Digital RFB 

 
� OUTROS SERVIÇOS 

♦ Orientação sobre o fluxo de documentos da empresa; 

♦ Orientação aos departamentos geradores de fatos contábeis e fiscais a fim de 
facilitar os trabalhos sob nossa responsabilidade; 

♦ Atendimento às fiscalizações pertinentes as áreas sob nossa responsabilidade; 

♦ Manutenção do Controle de Ativo Fixo da empresa. 
 
 
Etapas para uma contabilidade eficiente: 
 

� Apresentamos de forma resumida os serviços que serão prestados; 
� Esclarecemos os pontos mais importantes; 
� Apresentamos soluções para possíveis problemas; 
� Equipe eficiente para desenvolver com qualidades de sua empresa na prestação de 

serviço. 
 
 
DA FORMA DE EXECUÇÃO  

Os trabalhos serão desenvolvidos, nos escritórios da MAC – Marinho Assessoria & 
Contabilidade  sob a responsabilidade do Departamento de Contabilidade – MAC.   

Além da supervisão, o Profissional Contábil dará o suporte necessário para solução de 
problemas nas áreas contábil, fiscal e de pessoal. 

O processamento dos dados pertinentes a escrituração contábil, fiscal e de Departamento 
de Pessoal será realizado com utilização de equipamentos e software da MAC. 

 
DOS HONORÁRIOS 
 
Pelos serviços descritos, cobraremos a importância mensal de R$ ________ (____________ 
reais) , podendo sofrer alteração, os custos dos serviços contábeis, foram elaborados ante 
os atuais encargos, obrigações e  responsabilidades  impostas pela legislação vigente, em 
observância à exigência do código de defesa do consumidor e da legislação e ética 
profissional, cabendo ao contabilista  seu reconhecimento e aplicação na execução de seus  
serviços, através de fatura a ser emitida com vencimento para o dia 10 de cada mês, tendo 
seu reajuste com base no Salário Mínimo Anual. 
 
Observação: 
 
Eventuais taxas e débitos e o registro na prefeitur a, não esta incluso no valor do 
honorário do profissional.  
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Para definição dos honorários tomamos como parâmetros os dados abaixo: 
 

• Constituição Individual............................ ..............Taxa Mínima..........................   

• Constituição Limitada.............................. ..............Taxa Mínima..........................   

• Escrituração Contábil.............................. ..............Taxa Mínima..........................   

• Escrituração Fiscal ............................... ................Taxa Mínima........................ ..  

• Departamento de Pessoal............................ ..........Taxa Mínima..........................  

                Total Mensal ...................... .....................................................................R$  
 
 
OBS:  No mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a um honorário 
mensal a ser pago até o dia 15 (quinze) daquele mês, por conta da elaboração das 
Demonstrações Contábeis Anuais, Declarações Anuais, Documentos para Assembléia, 
Correção monetária, recibos de 13º salário dos funcionários da Empresa, e outras 
informações anuais, sem prejuízo da remuneração normal daquele mês. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OS NOSSOS VALORES: 
 
Rigor - Acreditamos no rigor que advém da simplicidade e que pauta a organização e 
postura da nossa equipe; 
Flexibilidade  - Que, aliada ao compromisso, possibilita um trabalho individualizado; 
Resultados - Procuramos que sejam concretos, reais e objetivos e se encontrem com as 
expectativas de todos os nossos parceiros de negócio. 
Missão - A nossa missão é satisfazer todos os nossos parceiros proporcionando todos os 
dias segurança e tranquilidade. 
 
Aproveitamos do ensejo para agradecer a oportunidade que nos foi concedida de 
apresentarmos a presente proposta e subscrevemo-nos, 
 
 

 
Luiz Gonzaga C Marinho 
Contador - CRC nº 009873-o4 
 

 


