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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, a saber: 

I.  CONSTRUTORA OAS L TDA. pessoa jurídica de direito privado e sociedade empresarial limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 14.310.577-0001104, com sede na Av. Angélica, 2346 - 7° andar -
Consolação - CEP 01228-200, doravante designada Contratante e neste ato representada em 
conformidade com seus atos constitutivos, e 

11.  JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado e sociedade 
simples limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 03.008.230/0001-95 e na Prefeitura do Município 
de São Paulo (FDC) sob O nO 2.766.066-4, com sede na Av. República do Líbano, 1.827 -
lbirapuera - CEP 04501-002 - São Paulo - SP, também neste ato representada em conformidade 
com seus atos constitutivos, doravante designada Contratada. 

têm entre si. justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e 
Consultoria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula la - Do Objeto. 

o presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria 
empresarial a ser efetuada à Contratante pela Contratada 

Cláusula 2a - Dos Serviços. 

Os serviços, acordados neste instrumento, consistirão na execução das seguintes atividades: 

i)  Desenvolvimento de assessoria e consultoria para a obtenção de cooperação, de parcerias e 
relações empresariais e institucionais com países do MERCOSUL e demais países da 
América Central e do Sul; 

ii)  Desenvolvimento de assessoria e consultoria na elaboração de estudos de viabilidade 
econômica, para o desenvolvimento e implantação de empreendimentos nacionais e 
estrangeiros no território nacional e no exterior; 

iii)  Participação da Contratada, quando convidada. em viagens para o desenvolvimento de 
atividades vinculadas ao escopo do presente contrato, cujas despesas correrão por conta e 
ordem da Contratante: 

iv)  Permanência da Contratada à disposição da Contratante, durante a vigência contratual, 
para prestar quaisquer informações relativas ao desenvolvimento dos serviços ora 
contratados. 
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Cláusula 3a- Da Execução dos Serviços. 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados pela Contratada, sem subordinação jurídica 
com a Contratante, sendo realizados por seu quadro funcional ou por ela contratado, respondendo 
individual, exclusiva e pontualmente por toda e qualquer obrigação atribuída neste Contrato. 

Cláusula 4a - Das Obrigações da Contratante. 

§ 10 - A Contratante deverá fornecer à Contratada todas as informações necessárias à realização 
dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos; 

§ 2° - A Contratante se obriga a apresentar à Contratada, quando solicitado, todos os documentos 
necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria e consultoria empresarial; 

§ 30 - A Contratante deverá efetuar o devido pagamento à Contratada, em conformidade com as 
Cláusulas 9a e 11a do presente instrumento. 

Cláusula 5a - Das Obrigações da Contratada. 

Sem prejuízo das disposições contidas neste Instrumento, a Contratada fica obrigada a: 

a) Realizar todos os atos relacionados aos serviços de consultoria e assessoria empresarial, 
descritos na Cláusula 2a do presente Instrumento; 

b) Utilizar técnicas condizentes com os serviços de consultoria e assessoria empresarial a serem 
prestados, efetuando todos os esforços necessários para a sua consecução; 

c) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem 
com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

d) Respeitar a reputação da Contratante, obtendo sempre sua prévia autorização por escrito para 
utilizar seu nome, marcas ou logomarcas, respondendo por danos decorrentes do uso indevido 
das referidas informações; 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato; 

f)  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possa ser vítima, quando nas dependências 
da Contratante, ou em qualquer outro local onde esteja prestando os serviços objeto deste 
Contrato; 

g)  Solucionar eventuais problemas pertinentes ou relacionados à execução dos serviços objeto do 
Contrato, mesmo que, para isso, outra solução, não prevista neste, tenha que ser apresentada 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante; 
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h) Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de 
sua demora ou sua omissão na condução dos serviços objeto deste Contrato. 

Cláusula 6a - Da ConfidenciaJidade. 

A Contratada e a Contratante, por pessoas interpostas ou controladores. diretos ou indiretos, e/ou 
por pessoas relacionadas não revelará, sob as penas da lei. a quaisquer terceiros, quaisquer 
informações ou dados de qualquer natureza dos quais tenha tomado conhecimento em virtude da 
prestação de serviços ora contratada. exceto as necessárias a consecução dos objetivos dispostos 
no presente Contrato e desde que autorizadas pela Contratante. 

Cláusula 7a - Das Viagens e Deslocamentos. 

A Contratada permanecerá à disposição da Contratante, para realizar eventuais viagens e demais 
deslocamentos necessários ao atendimento de demandas e ações relativas à execução dos serviços 
objeto do presente Contrato. 

§ 1° - Caberá a Contratante custear as despesas de viagem como passagens aéreas, hospedagem,  
deslocamentos e alimentação;  
§ 2° - A Contratada deverá prestar contas a Contratante, em até 05 (cinco) dias após o término do  
período de viagem, mediante o fornecimento dos comprovantes originais das despesas realizadas.  

Cláusula sa - Das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias. 

As Partes serão individualmente responsáveis pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias derivadas da relação entre si e seus empregados e/ou contratados, de 
forma que não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre os empregados 
e/ou contratados de uma Parte em relação à outra, cabendo, ainda, a cada Parte, a 
responsabilidade pela condução, coordenação e remuneração de seu pessoal. 

Cláusula ga - Do Valor dos Serviços. 

Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará a Contratada, a quantia total de R$. 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil Reais), em 24(vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas no valor de 
R$. 50.000.00 (cinquenta mil Reais) cada uma, após o aceite e atesto dos serviços realizados. 

Cláusula Ioa - Do Faturamento. 

o faturamento se dará ao final de cada mês, mediante a emissão da respectiva nota fiscal, que 
deverá ser encaminhada pela Contratada, para: 

CONSTRUTURA OAS LTDA.  
Av. Angélica, 2346 - 7° andar - Consolação.  
01228-200 - São Paulo - SP  
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Cláusula 11a - Do Pagamento. 

o pagamento dos serviços será efetuado imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal de 
Serviços, mediante depósito bancário para a conta-corrente abaixo indicada: 

Titular: JD Assessoria e Consultoria ltda 
Banco: 001- Banco do Brasil S/A. 

Agência: . 1506-7 - Borba Gato 
Conta-Corrente: 14.049-X 

§ 10 - A Contratante, por força da legislação em vigor, efetuará as retenções de impostos, 
contribuições e encargos incidentes sobre a presente prestação de serviços, as quais serão 
descontadas do montante devido à Contratada 

§ 20 - A Contratante deverá fomecer à Contratada. dentro dos prazos legais estabelecidos ou, ainda, 
a requerimento desta. os comprovantes das retenções de impostos, contribuições e encargos 
efetuadas. 

Cláusula 12a - Do Prazo 

o prazo do presente Contrato será de 24(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se for do interesse das Partes. 

§ Único - Caso haja prorrogação deste instrumento, deverá constar em seu lermo aditivo os valores 
de remuneração a serem considerados após a dilatação do prazo do presente instrumento. 

Cláusula 13a - Da Rescisão. 

o presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito caso qualquer das Partes não cumpra 
suas obrigaçCes. arcando, ainda, a Parte inadimplente com os prejuízos que seu inadimplemento der 
causa. 

§ 10 - Caso haja interesse na rescisão do Contrato, a Parte interessada notificará a outra, por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias: 

§ 2° - Antes do encerramento do período de 30 (trinta) dias, deverão ser quitadas todas as 
pendências provenientes deste Contrato: 

§ 3° - A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações, decorrentes da 
celebração deste Contrato e adquiridos durante sua vigência. que as Partes tenham entre si e 

com terceirOs. \ \ 
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Cláusula 14a - Da Inexistência de Impedimento 

A assinatura deste Contrato importa na afirmativa, pela Contratada. sob as penas da lei, da 
inexistência de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com a 
Contratante. 

Cláusula: lSa - Da Comunicação 

Todas as comunicações decorrentes e produzidas pela presente relação contratual, serão 
endereçadas, mantidas e centralizadas em cada uma das partes. na seguinte forma: 

Para a Contratada: 

Em atenção de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva 

Endereço : Av. República do Líbano, 1.827 - Ibirapuera - CEP 04501-002 - São Paulo - SP. 

Telefones: (011) 5081-9300/ (011) 9483-1677 

e-mail: 

Para a Contratante:  

Em atenção de Marcos Paulo Ramalho  

Endereço: Av. Angélica. 2346 - 70 andar - Consolação. 

Telefones: (011) 2124-1431 

e-mail: mramalho@oas.com 

Cláusula 16a - Das Disposições Gerais 

§ 10 - Salvo expressa autorização da Contratante, não pode a Contratada transferir ou sub contratar 
os serviços previstos neste instrumento. sob o risco de ocorrer à rescisão imediata do mesmo; 

§ 2° - Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as Partes, será objeto de termo aditivo 
ao instrumento original: 

§ 3° - Todas as notificações. avisos ou comunicações decorrentes deste Contrato, por uma das 
Partes à outra. serão efetuados por escrito. através de carta protocolada ou registrada. fac-símile, 
telegrama, e-mail ou através das vias cartorária ou judicial. Qualquer notificação. aviso ou 
comunicação entregue. por qualquer via que não a cartorária ou a judicial. será considerada 
recebida 48 (quarenta e oito) horas depois do seu despacho. em caso de fac-símile. telegrama ou e-
mail. e 10 (dez) dias, após despacho, no caso de carta registrada, ou ainda na data de recebimento 
assinalada no protocolo. em caso de carta protocolada; 
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§ 4° - As notificações, avisos ou comunicações a que se relere o parágralo anterior serão enviados às 
Partes nos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento ou nos endereços em que uma 
Parte indicar por escrito à outra: 

§ 5° - A eventual declaração de nulidade ou a ineliciência de qualquer das avenças contidas neste 
Contrato não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, 
obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a acordar-se validamente para 
obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz; 

§ 6° - Este Contrato, firmado e rubricado nesta data, constitui até esta data o inteiro entendimento 
das Partes quanto a contratação neste ato efetivada, registrando fielmente as intenções das Partes, 
substituindo · integralmente quaisquer outros documentos ou comunicados de qualquer espécie 
anterionTlente trocados ou assinados entre as Partes: 

§ 70 - Qualquer alteração ou aditamento do presente instrumento somente será válido e eficaz se 
efetuado por escrito e firmado pelas Partes contratantes. ou seus sucessores. 

Cláusula 17a - Do Foro 

Fica desde logo eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias 
oriundas deste instrumento. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual forma e teor, para um só efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo, a tudo 
presentes. 

São Paulo, 2 de Julho de 2012. 

STRUTORA OAS L T A.CO JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 
José Adelmáno Pinheiro Filho Luiz Eduardo de Oliveira e Silva 

Testemunha: Testemunha:  

Nome: Nome:  
RG: RG:  
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