
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET 
 
 

         
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 Buffet, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente. 
           
         
Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE dos serviços de Buffet, em evento que se realizará na data de (...), às (....) 
horas, no salão de festas (.....), situado à Rua (.............................................), nº (....), Bairro 
(.................), na cidade de (.................), no Estado de (....). 
         
         
Cláusula 2ª. O evento, para cuja realização são contratados os serviços de buffet, é um 
xxxxxxxxxxxx x CONTRATANTE, e contará com a presença de (....) pessoas. 
         
Parágrafo único. O evento realizar-se-á no horário e local indicado no caput da cláusula 1ª, 
devendo o serviço de buffet ser prestado até às (....) horas. 
            
       
Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações 
necessárias à realização adequada do serviço de buffet, devendo especificar os detalhes do 
evento, necessários ao perfeito fornecimento do serviço, e a forma como este deverá ser 
prestado. 
                                         
       
Cláusula 4ª. É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de buffet de acordo com as 
especificações da CONTRATANTE, devendo o serviço iniciar-se às (....) e terminar às (....) 
horas. 
         
Parágrafo único. A CONTRATADA está obrigada a fornecer aos convidados dos 
CONTRATANTES produtos de alta qualidade, que deverão ser preparados e servidos dentro 
de rigorosas normas de higiene e limpeza. 
         
Cláusula 5ª. A CONTRATADA será responsável pela organização do local do evento, 
fornecendo os seguinte materiais necessários para o melhor desempenho da prestação do 
serviço.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx 
         


