
                                                                                                                                            
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço de 

Responsabilidade Técnica, que entre si fazem, de um lado, a empresa 
__________________________________, inscrita no CNPJ sob Nº _______________________, 
estabelecida na _____________________________, __________, neste ato representada por seu 
Presidente, Sócio-Gerente, Diretor ou Titular, o Sr(a). _____________________________, CPF(MF) 
Nº ___________________, de agora em diante designado simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado, o Sr(a). ____________________________, Médico(a) Veterinário(a), devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí, sob o Nº ______VP, de 
agora em diante designado simplesmente CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte: 
 
1 - O contratado obriga-se a prestar assistência Médica Veterinária, como Responsável Técnico à 

contratante, estando obrigado ainda, ao cumprimento das normas éticas, demais disposições que 
regem a profissão e principalmente a Resolução Nº 722/02, do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. 

  
2 - A contratante pagará ao contratado, o equivalente a R$ ________ (01 Salário Mínimo Vigente 

(valor mínimo aceitável). 
 
3 - O contratado prestará os serviços de forma autônoma, sem subordinação ao cumprimento de 

jornada de trabalho, ficando de já ciente de que tudo o que ocorrer no estabelecimento no que se 
refere as atividades peculiares a Medicina Veterinária é de sua inteira responsabilidade. 
 

4 - O contratado prestará os serviços com zelo, urbanidade, atendendo aos fins para os quais foi 
contratado. 

 
5 - O presente contrato terá duração de 01 ano tendo início no dia __/__/____. 
 
6 - Fica o contratado responsável pelas condições de higiene, sanitário e tecnológico da firma 

contratante e de seus produtos, e ______________. 
 
7 - A contratante obriga-se a prestar toda a facilidade e presteza, para o bom desempenho da 

atividade do contratado. 
 
8 - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que seja a outra 

comunicada, por escrito, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 
 
9 - Este contrato será submetido à homologação pelo CRMV-PI, conforme determina a Legislação 

aplicável à espécie. 
 

E por estarem justos e contratados, mandaram datilografar o presente, na presença 
de duas testemunhas, para um só efeito legal, e nomeiam o Fórum de Teresina-PI, para dirimir 
qualquer eventualidade que por ventura venha existir. 

 
__________________, _______ de ________________ de ___________ 
 

______________________________________ 
CONTRATANTE 

 
______________________________________ 

CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: NOME:__________________________________________ RG ______________ 
 
 NOME:__________________________________________ RG ______________ 
 

 


