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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Dados do Contratante
Nome Completo:
Endereço:							Nº:
Cidade:				Estado:
País:			
CNPJ/RG:							IE/CPF:
Dados do Contratado
Nome Completo:
Endereço:							Nº:
Cidade:				Estado:		 País:			
CNPJ/RG: 							IE/CPF:

CEP:

CEP:

O presente contrato foi elaborado para resguardar ambas as partes
contratantes.
O CONTRATANTE acompanhará o desenvolvimento do trabalho pelo
CONTRATADO, fornecendo as orientações que julgar necessárias, por
meio de correio eletrônico.
O CONTRATADO prestará serviços editoriais conforme orçamento aprovado
e material fornecido pelo CONTRATANTE, autor ou detentor dos direitos
autorais respectivos.
Objeto do contrato: criação e desenvolvimento do projeto gráfico de:
A. _________________________________________________________
B. _________________________________________________________
C. _________________________________________________________
Remuneração do CONTRATADO: total R$ _________________________
Prazo de vigência e finalidade para uso do projeto gráfico: ______________
Prazo de entrega do trabalho: ___________________________________
FORMA DE ENTREGA DO SERVIÇO AO CONTRATANTE
O serviço será entregue por documento eletrônico (arquivos DOC, PDF, CDR,
AI, PSD, JPEG, MP4, entre outros, por e-mail) contendo todos os arquivos e
versões finais do trabalho.
Caso o serviço exija aplicação material envolvendo: embalagem, mídia ou
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produto gráfico; será entregue pelos Correios com a adição da taxa de
envio fornecida pelo site www.correios.com.br.
DATA DE ENTREGA
O prazo de entrega combinado contará a partir da data da aprovação do
orçamento e envio do material, e consequentemente a confirmação do
depósito em conta corrente.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Formas de pagamento: à vista, ou em parcelas a serem negociadas.
Os pagamentos das parcelas poderão ser realizados por tranferências
bancárias ou depósitos disponíveis no dia do vencimento à conta indicada
pelo CONTRATADO. Os comprovantes dos pagamentos das transferências
quitam as respectivas parcelas e apenas cada uma delas.
Qualquer outro tipo de interferência no trabalho será negociado entre o
CONTRATADO E CONTRATANTE e deve ser objeto de termo aditivo.
O presente contrato não inclui pagamento ou cessão dos direitos autorais
sobre o trabalho. Todos os direitos estão reservados ao autor.
Este contrato, devidamente afirmado pelas partes, ou tacitamente aceito,
constitui título executivo em caso de qualquer inadimplência.
Fica eleito o foro de São Paulo/SP para quaisquer demandas provenientes
deste contrato.
Nos termos das condições negociadas, fica implícita a aceitação tácita deste
contrato, do qual é dada ciência ao CONTRATANTE no ORÇAMENTO que
lhe foi feito no início das negociações.
O presente instrumento é firmado pelas partes e pelas testemunhas, em
duas vias de igual teor.
São Paulo,
CONTRATANTE: __________________________________
CONTRATADO: ___________________________________

