
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SECRETARIA REMOTA 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:  
 
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 

Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 
Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato 

de Prestação de Serviços de Designer Gráfico, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente.  

 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação, pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos serviços de apoio administrativos como 
preparação de documentos, ______________, _________ e __________. 

 
Cláusula 2ª. O contrato de prestação de serviço iniciará a partir da assinatura do 

presente contrato, e  terá o prazo de __________, e poderá ser renovado ao seu término, 
caso haja interesse de ambas aas partes. 

 
Cláusula 3ª. Trabalhos adicionais serão objeto de nova proposta comercial. Sendo que 

qualquer mudança de quantidade, variações e afins podem alterar os valores e prazos, e 
deverão ser renegociados. 

 
Cláusula 4ª. As partes declaram não haver entre si quaisquer vínculos de natureza 

empregatícia/trabalhista, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer 
tipo de relação de subordinação, sendo observados os artigos 593 e seguintes do Código 
Civil. 

 
Cláusula 5ª O compartilhamento das informações do CONTRATANTE dar-se-á 

exclusivamente entre este e a CONTRATADA, obrigando-se a CONTRATADA a não as 
compartilhar com terceiros sem a devida anuência. 
 

 
 

DO PAGAMENTO 
 
Cláusula 6ª. Pela prestação dos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO a quantia de R$ _____________, até o dia______ de cada mês, 
 
Cláusula 7ª. Serviços de terceiros contratados serão de responsabilidade do 

CONTRATANTE, bem como a responsabilidade dos pagamentos a fornecedores.  



 
DA RESCISÃO 

 
Cláusula 8ª. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento pelas 

partes, devendo a quem o pretender avisar à outra com 15 (quinze) dias de antecedência. 
Contudo, não haverá ressarcimento do valor pago com antecedência 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de desistência por ocorrência de caso fortuito ou 

força maior pelo CONTRATANTE, antes do início da prestação de serviços, no direito de 
rescindir o presente contrato, fica estipulada a multa de 20% sobre o valor total. 

 
Cláusula 9ª. Este contrato também será rescindido caso haja o descumprimento de 

qualquer das cláusulas pelas partes.  
 

 
DO FORO 

 
Cláusula 10ª. Fica eleito o foro da Cidade de ______ para dirimir qualquer dúvida 

originária do presente instrumento.  
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias 

de igual teor.  
 

 

Contratante: 

Nome:__________________________________________________________________ 

Assinatura_______________________________________________________________  

  

Contratada:  

Nome:__________________________________________________________________ 

Assinatura_______________________________________________________________  

 

 

   

 

 

 

 

____________, _____ de ________________________ de 2020. 

   

 

  

 


