CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente contrato particular de prestação de serviços, a pessoa jurídica
___________________________________________________________________
registrada junto a Receita Federal sob CNPJ nº ____ . _____ . _____ / ______ - ___
com sede situada no endereço __________________________________________
___________________________________________________________________
e tendo como responsável legal _________________________________________
______________________________, ora denominado Contratante; e o profissional
___________________________________________________________________
registrado junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo sob nº _______________,
residente à __________________________________________________________
___________________________________________ ora denominado Contratado,
têm justo e avençado os seguintes termos:
Cláusula Primeira
O Contratado responsabilizar-se-á por todas as obras e/ou serviços que
forem executados pela Contratante, durante o período de vigência deste contrato.
§ 1º – O Contratado terá absoluta autonomia no que diz respeito à
responsabilidade técnica ora assumida.
§ 2º – Ambos, Contratante e Contratado, comprometem-se a cumprir o
estabelecido na lei nº 12.378, de 31/12/2010, e respectiva regulamentação.
Cláusula Segunda
O período de vigência deste contrato é ______________________________,
podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, mediante
aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.
Cláusula Terceira
O Contratado receberá mensalmente a quantia de R$ __________________
( ________________________________________________________ ) que serão
pagos até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido.
§ Único – Em nenhuma hipótese o Contratado receberá remuneração inferior
ao salário mínimo profissional, conforme previsto na Lei nº 4.950-A, de 22/04/1966 e
no art. 4º da Resolução nº 38 de 09/11/212 do CAU/BR.
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Cláusula Quarta
O Contratado exercerá sua função no período diários, das _____ às ______
horas; e das _____ às _____ horas; OU; durante _______ ( ___________________
________________ ) horas semanais; OU; durante _______( _________________
___________________ ) horas mensais.
§ Único: O preenchimento do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)
de Cargo e Função contendo o valor salarial, bem como a carga horária
apresentada neste contrato é de total responsabilidade do Contratado, ficando a
cargo da Contratante a responsabilidade pelo pagamento da taxa referente a este
registro.
Cláusula Quinta
O presente contrato será regido pelo Código Civil Brasileiro e Legislação
suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre
os contratantes.
Estando em pleno acordo, firmamos o presente contrato, elegendo o foro da
cidade de _________________________________ para resolução das pendências
porventura dele oriundas.
________________________, ______ de _____________________ de _________

_____________________________________________
Carimbo e Assinatura do Contratante
_____________________________________________
Assinatura do Profissional
Testemunhas:
__________________________________________
Nome
__________________________________________
Nome

______________________
Assinatura
______________________
Assinatura
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Declaração do Profissional
(
) Não exerço atividade em órgãos públicos ou privado, com exceção
da pessoa jurídica supra;
(
) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo especificada(s):
____________________________________, CNPJ ___ . ____ . ____ / _____ - ___
com carga horária de ________ horas _________________; e;
____________________________________, CNPJ ___ . ____ . ____ / _____ - ___
com carga horária de ________ horas _________________ .
Declaro, mais, que resido à ________________________________________
____________________________________________________ sendo-me possível
participar efetivamente das atividades da pessoa jurídica no Estado de Goiás.

________________________, ______ de _____________________ de _________

_____________________________________________
Assinatura do Profissional
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