Importante: Este contrato é um modelo e deve ser usado com cautela. Leia com atenção
todas as suas cláusulas e faça os devidos ajustes de acordo com as suas necessidades e as
do seu cliente. Assessoria jurídica especializada é recomendada para garantir sua validade
legal. Selecione e apague este parágrafo antes de começar a editar.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN

CONTRATANTE: [NOME DO CONTRATANTE/EMPRESA] inscrito sob o CPF/CNPJ [NÚMERO
DO CPF/CNPJ], com sede no endereço [RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE,
ESTADO] doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. Representado neste ato
por [NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATANTE], [ESTADO CIVIL], RG nº
[NÚMERO DO DOCUMENTO], CPF [NÚMERO DO CPF], residente e domiciliado [RUA,
NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO].
CONTRATADO: [SEU NOME/NOME DA SUA EMPRESA DE DESIGN], inscrito no CNPJ sob
número [NÚMERO DO CNPJ], com sede em [RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO,
CIDADE, ESTADO], doravante denominado simplesmente CONTRATADO. [NOME DO
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA], [ESTADO CIVIL, RG nº [NÚMERO DO
DOCUMENTO], CPF [NÚMERO DO CPF], residente e domiciliado [RUA, NÚMERO,
COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO].
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no mesmo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação, pelo CONTRATADO, de
serviços de [DESCRIÇÃO DO SERVIÇO] para o CONTRATANTE.
Parágrafo único: Os serviços ora contratados não englobam a execução material do
projeto, parcial ou integralmente, ou trabalhos de terceiros fornecedores. [VOCÊ PODE
REMOVER OU MODIFICAR ESTE PARÁGRAFO À VONTADE PARA INDICAR AS LIMITAÇÕES
RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]
Cláusula 2ª. O presente contrato celebra uma prestação de serviços de natureza eventual
do CONTRATADO para o CONTRATANTE. Dessa forma, não implica o estabelecimento de
vínculo empregatício entre as partes e suas respectivas consequências.
Cláusula 3ª. O presente serviço está detalhado no documento anexo I [ADICIONAR A
REFERÊNCIA AO DOCUMENTO QUE DETALHA O SERVIÇO, COM BRIEFING OU EDITAL QUE
DEVERÁ SER ANEXADO AO CONTRATO]
Cláusula 4ª. O CONTRATADO apresentará ao CONTRATANTE alternativa criada para o
projeto que deverá ser validada pelo CONTRATANTE, sendo essa decisão atestada
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mediante documento com assinatura das partes presentes neste contrato ou
representantes das mesmas mediante procuração, e suas respectivas testemunhas.
Cláusula 5ª. As decisões tomadas entre CONTRATADO e CONTRATANTE via meios de
comunicação não presenciais são consideradas válidas para o andamento do projeto.
Cláusula 6ª. Aplicam-se à relação entre CONTRATADO e CONTRATANTE, além das normas
dispostas pelo Código Civil Brasileiro, o disposto na lei nº 9279/96, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial.
Parágrafo 1º. Caso o registro de propriedade industrial sobre o objeto deste contrato seja
de interesse do CONTRATANTE, o CONTRATADO cederá os direitos de propriedade
industrial.
Parágrafo 2º: O CONTRATADO não se responsabiliza pelo processo de registro de marcas
e patentes, cabendo ao CONTRATANTE através de serviços especializados para este fim.
Parágrafo 3º. O CONTRATADO poderá utilizar o objeto deste contrato para fins
institucionais, nos quais atestará o seu crédito criativo.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula 7ª. O CONTRATADO se obriga a desenvolver todos os atos necessários à
consecução do objeto.
Parágrafo Único. O CONTRATADO se obriga, ainda, ao fornecimento de relatório,
constando os resultados e técnicas apresentadas durante todo o período contratual até a
efetiva conclusão do objeto caso o mesmo seja solicitado pelo CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula 8ª. O CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO todos os
documentos e informações necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato,
quando solicitado ou por iniciativa própria.
Cláusula 9ª. O CONTRATANTE se obriga ao ressarcimento dos gastos previamente
autorizados e necessários ao cumprimento do presente contrato efetuados pelo
CONTRATADO, mediante apresentação de recibos, comprovantes ou nota fiscal.
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