
 

 

MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________________,  

com sede à Rua___________________________________, Bairro __________________________________,  

Cidade______________________________, UF _____, CEP: __________________,  doravante   denominada   

CONTRATANTE  e ________________________________________________ ( Nome completo do arquiteto),  

CPF nº ____________________________, Registro CAU  nº_____________________, doravante denominado  

CONTRATADO, tem justo e combinado celebrar o seguinte Contrato que se regerá pelas cláusulas abaixo: 

1º - Objeto do Contrato: 

O contratado será Responsável Técnico por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, 
contempladas no âmbito de suas atribuições legais.  

2º - O CONTRATADO fará jus à  quantia mensal de _____ salários mínimos, que lhe será paga até o 5º dia  útil 
do mês subsequente, reajustado de acordo com a Lei 4950-A de 22/04/1966.  
OU 
2º - O CONTRATADO fará jus à quantia mensal de R$ ______, reajustada de acordo com a LEI 4950-A de 
22/04/1966, que lhe será paga até o 5º dia útil do mês subsequente.  

 

3º - O CONTRATADO  cumprirá a jornada diária de trabalho de ____ horas de segunda à sexta-feira. 
OU 
3º - O CONTRATADO cumprirá jornada diária de trabalho de ____ as ____ horas de segunda à sexta-feira. 

 

4º - O presente Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e vigorará, por prazo indeterminado. 
OU 
4º - O presente Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura pelo prazo de ____, e será prorrogado 
automaticamente por iguais períodos sucessivos. 

 
5º - A parte que deseja rescindir este contrato, deverá comunicar    sua intenção    à outra, por    escrito,       
com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

6º - Fica eleito o Foro desta Cidade, com exclusão de  qualquer outro    por mais   privilegiado   que    seja, para 
dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente Contrato, regendo-se pela legislação em 
vigor, todos os casos não previstos no presente instrumento contratual. 

 
E assim, justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, para os devidos fins de direito. 

 

                        Rio de Janeiro, _____ de __________________________ de 2019. 
 

                                                                                                             Nome, assinatura do CONTRATADO 

                                                                                                     Nome, assinatura e cargo do CONTRATANTE 

 

Duas testemunhas -  Deverá constar nome completo, assinaturas e o número do CPF de cada. 

Obs.: Deverá constar rubrica em todas as folhas. 


