
CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Nesta seção você deve identificar cada uma das partes, com nome, Nesta seção você deve identificar cada uma das partes, com nome, 
endereço, CPF/CNPJ e inscrição estadual, e identificar quem figurará como 
CONTRATANTE e como CONTRATADA. Quando o contrato envolver pessoas 
jurídicas (seja sua empresa ou seja a empresa que lhe contratará), é 
necessário incluir também a identificação dos representantes legais de cada 
parte.

(Nome da Contratante), na condição de CONTRATANTE, situado (a) à Rua (Nome da Contratante), na condição de CONTRATANTE, situado (a) à Rua 
(..........................................), nº (....), bairro (.............), CEP nº (.................), no 
Estado (....), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (.............), e no Cadastro Estadual sob 
o nº (.......), neste ato representada pelo seu diretor (......................), 
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº 
(......................), e CPF nº (.............................), residente e domiciliado na Rua 
(........................................), nº (...), bairro (...........), Cep nº (...................), Cidade 
(...............), no Estado (...);

(Nome da Contratada), na condição de CONTRATADA, com sede em (Nome da Contratada), na condição de CONTRATADA, com sede em 
(..................), na Rua (............................................), nº (....), bairro (...........), CEP nº 
(.....................), no Estado (....), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (................), e no 
Cadastro Estadual sob o nº (............), neste ato representada pelo seu diretor 
(......................), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de 
Identidade nº (....................), e C.P.F. nº (........................), residente e domiciliado 
na Rua (..............................), nº (....), bairro (................), Cep nº (.......................), 
Cidade (....................), no Estado (....);

Para os devidos fins, o CONTRATANTE E A CONTRATADA estabelecem por 
meio deste documento:

Neste tipo de contrato, você ou sua empresa de consultoria é a responsável 
pela redação e apresentação do documento ao cliente. Então o cabeçalho 
deve trazer seu nome/razão social, CPF ou CNPJ e endereço. É interessante 
acrescentar nesse timbre também informações de contato, como endereço 
de e-mail e telefone, para o cliente ter à disposição caso necessite.
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DO OBJETO DO CONTRATO

Aqui você deve descrever o trabalho que será prestado. Se houver 
necessidade, podem ser incluídas outras cláusulas. Mas, geralmente, usa-se 
apenas uma, onde são descritas todas as matérias:

Cláusula única. É objeto do presente contrato a prestação de serviço de Cláusula única. É objeto do presente contrato a prestação de serviço de 
consultoria por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, nos seguintes 
aspectos:

O descritivo desta listagem vai depender da natureza da consultoria que O descritivo desta listagem vai depender da natureza da consultoria que 
será prestada. Quando se trata de uma consultoria organizacional, por 
exemplo, é mais eficiente fazer uma descrição em texto corrido, explicando 
o que será feito. Caso se trate de uma consultoria técnica específica, você 
pode listar ponto a ponto cada uma das matérias.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Neste ponto você vai listar suas obrigações enquanto consultor. As Neste ponto você vai listar suas obrigações enquanto consultor. As 
informações abaixo são apenas exemplos e, mesmo que sirvam para sua 
proposta, é importante saber que sempre devem ser avaliadas caso a caso. 
Como o próprio professor Luiz Affonso Romano ressalta no curso 
“Introdução à Consultoria: primeiros passos para uma nova carreira”, cada 
trabalho é único.

(Note que a numeração das cláusulas segue em ordem crescente ao longo (Note que a numeração das cláusulas segue em ordem crescente ao longo 
do contrato e não é iniciada uma nova contagem a cada ponto)

Cláusula 2ª. São deveres da CONTRATADA:

a) Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à 
consultoria, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma
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b) Disponibilizar uma equipe tecnicamente capacitada para a realização de 
pesquisas e desenvolvimento do projeto no âmbito da matéria da 
consultoria devida e nomear um coordenador desta equipe, responsável 
pela administração das atividades.

c) Fornecer equipamentos, laboratórios, dependências e serviços que se 
fizerem necessários para a execução da consultoria, mediante 
remuneração.

d) Administrar o presente contrato.d) Administrar o presente contrato.

e) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los 
quando exigidos por quem de direito.

f) Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as 
atividades do projeto, com recursos deste.

g) Fornecer relatórios, constando resultados técnicos e estatísticos sobre a g) Fornecer relatórios, constando resultados técnicos e estatísticos sobre a 
consecução do projeto, devendo ser entregue mensalmente para a 
CONTRATANTE todo dia (...) a começar do mês (.....).

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Valem aqui as mesmas instruções de preenchimento dadas para o ponto 
anterior:

Cláusula 3ª. São direitos e deveres da CONTRATANTE:

a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4ª deste contrato.a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4ª deste contrato.

b) Participar, através de pessoa especialmente credenciada, das reuniões 
referentes a este contrato.

c) Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas estabelecidas neste 
contrato.
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d) Pagar as despesas de viagens, por via aérea ou terrestre, incluindo gastos 
com hospedagem, dos representantes da CONTRATADA, previamente 
autorizadas pela CONTRATANTE, encontrando o referido representante a 
serviço do presente contrato.

DO CUSTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Aqui você vai especificar como cobrará pelo serviço. É importante, além de Aqui você vai especificar como cobrará pelo serviço. É importante, além de 
apresentar a forma de pagamento e os valores, apresentar a cobrança 
detalhada (valor pelo serviço, deslocamento de equipe, elaboração de 
materiais etc.). Assim, o CONTRATANTE pode ter mais clareza sobre o que 
está sendo cobrado e negociar valores, se for o caso, para não inviabilizar 
sua proposta. Outro detalhe importante é incluir aqui uma previsão de 
cobrança e possíveis sanções pelo não cumprimento do acordado, caso não 
queira abrir um ponto específico sobre penalidades.

Cláusula 4ª. O desenvolvimento completo do projeto por parte da 
CONTRATADA possui custo de (....) a ser pago pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA da seguinte forma: (......) (valor por extenso) em (......) parcelas, 
pagas a cada dia (.....) de cada mês, até quitadas todas as parcelas, iniciando 
a primeira no mês de (.......).

DO PRAZO

Este ponto do contrato deve estar baseado no seu cronograma. Mesmo Este ponto do contrato deve estar baseado no seu cronograma. Mesmo 
assim, o texto deve prever a possibilidade de ampliação dos prazos 
conforme necessidade e em comum acordo entre as partes, porque 
processos de consultoria podem gerar novas demandas ao longo do 
caminho.

Cláusula 5ª. O prazo do presente contrato será de (........), podendo ser 
prorrogado, se for do interesse das partes.
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Parágrafo único. Caso seja prorrogado o presente contrato, deverá constar 
no mesmo o termo aditivo com os novos valores de remuneração que vigerá 
a partir de então.

DA RESCISÃO, DENÚNCIA E DISTRATO

Neste ponto você deve incluir as regras para suspensão do contrato, seja 
qual for a natureza. É importante que tudo fique bem claro, para evitar 
brechas.

Cláusula 6ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada Cláusula 6ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada 
notificará a outra, por escrito, com antecedência de XX dias. 

Cláusula 7ª. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e 
obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

Cláusula 8ª. Pagará multa de (.....) do valor deste contrato, corrigido no 
momento do pagamento, qualquer das partes que der causa à rescisão do 
presente contrato por não cumprir as obrigações aqui assumidas.

DAS PENALIDADESDAS PENALIDADES

Esse tópico é opcional, caso você inclua cada penalidade já no tópico a que 
ela se refere. Por exemplo: multa por atraso no pagamento pode ser incluída 
no tópico sobre pagamento; multa de rescisão pode ser tratada no tópico 
sobre rescisão, deúncia e distrato.

Cláusula 9ª. A CONTRATANTE pagará multa de (.....) do valor corrigido de Cláusula 9ª. A CONTRATANTE pagará multa de (.....) do valor corrigido de 
cada parcela referida na cláusula 4ª deste contrato em caso de atraso no 
pagamento de qualquer parcela sem prejuízo de juros de mora à base de 1% 
(um por cento) ao mês, calculados pro-rata tempore entre a data do 
vencimento e a data do efetivo pagamento, além da correção monetária.
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DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Ou: DOS DIREITOS AUTORAIS

Este tópico versa sobre direitos de propriedade intelectual de forma geral. Este tópico versa sobre direitos de propriedade intelectual de forma geral. 
Ou seja, regula a forma como você e a CONTRATANTE tratarão os direitos 
sobre materiais gerados durante a consultoria e também as informações às 
quais você terá acesso (sobre esse aspecto, é muito importante que haja um 
tópico específico chamado “DA CONFIDENCIALIDADE”)

Cláusula 10ª. Será produzido um relatório constando os resultados técnicos Cláusula 10ª. Será produzido um relatório constando os resultados técnicos 
e estatísticos desta consultoria que somente poderão ser utilizados pelas 
partes para os fins do trabalho aqui contratado, salvo ajuste expresso em 
contrário.

Cláusula 11ª. Caso da consultoria resulte invenção, descobertas, Cláusula 11ª. Caso da consultoria resulte invenção, descobertas, 
aperfeiçoamentos ou inovações, os direitos de propriedade pertencerão à 
CONTRATADA e aos autores do trabalho que gerou desenvolvimento 
tecnológico, nos termos da Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade 
Industrial) ou legislação aplicável.

Cláusula 12ª. A equipe envolvida neste projeto se compromete a manter Cláusula 12ª. A equipe envolvida neste projeto se compromete a manter 
sigilo sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente 
contrato, salvo a CONTRATANTE autorize em contrário.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Aqui você incluirá as cláusulas diversas, avulsas, que não se encaixam em Aqui você incluirá as cláusulas diversas, avulsas, que não se encaixam em 
nenhum dos pontos anteriores, mas precisam constar no contrato. Abaixo 
você tem alguns exemplos. Mas poderá incluir quantas mais desejar ou for 
necessário.

Cláusula 13ª. O trabalho prestado pela CONTRATADA à CONTRATANTE não 
configura vínculo empregatício, não cabendo desse modo à relação entre 
ambas as condições existentes entre empregado e empregador.

DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Ou: DOS DIREITOS AUTORAIS

Este tópico versa sobre direitos de propriedade intelectual de forma geral. 
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Cláusula 14ª. É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do 
âmbito deste contrato.

DO FORO

Como em todo contrato, você deve estabelecer a comarca jurídica onde 
poderão correr demandas relacionadas a este contrato:

Cláusula 15ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as 
partes elegem o foro da comarca de (....................);

Em comum acordo em relação às cláusulas descritas, assinam este Em comum acordo em relação às cláusulas descritas, assinam este 
documento a CONTRATADA, a CONTRATANTE e duas testemunhas:

(Local, data e ano).

 
(Nome e assinatura do Representante legal da Contratante)

 
(Nome e assinatura do Representante legal da Contratada)

  
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

 
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

IMPORTANTE: Se você alterar (acrescentar ou diminuir o número de 
cláusulas neste exemplo, lembre-se de verificar ao final a ordem da 
numeração e fazer os ajustes necessários.


