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CONTRATO DE SERVIÇOS 

CONTRATANTE, (seu nome) _________________________________ com sede 

em ___________________________ (cidade/estado), à Rua 

_______________________, nº __________.  

CONTRATADO, (nome da forma pensamento) 

_____________________________________________________________, 

criado por (Se tiver, nome do mago que criou a forma pensamento. É importante para deixar 

evidente qual forma pensamento você está falando) 

_____________________________________________________. 

1.         O objeto deste contrato é a realização dos seguintes serviços: (descreva quais 

serão as funções da forma pensamento da melhor forma o possível) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________, com prazo 

de execução de ________________ (dias ou meses) a partir desta contratação. 

2.         O CONTRATADO executará os serviços técnicos com zelo e dentro dos 

prazos solicitados pelo CONTRATANTE, assumindo por si as obrigações para 

execução da empreitada. 

3.         Em remuneração pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá da 

CONTRATANTE o seguinte pagamento: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________, Pago da 

seguinte forma: 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. O preço acima referido constituirá, a qualquer título, a única e completa 

remuneração da CONTRATADO pela adequada, perfeita e aceita execução deste 

contrato. 

5. Fica facultado ao CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços, executá-los 

diretamente, ou por terceiros. Nestes casos, o CONTRATADO fará jus ao 

pagamento dos serviços até então executados, nos termos e condições deste contrato. 

6. Fica estabelecido que são obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido no presente contrato. 

b) Fornecer ao CONTRATADO materiais e informações indispensáveis ao seu 

serviço, facilitando a prospecção dos negócios. 

d) Fica vedado ao CONTRATANTE negociar abatimentos, descontos ou dilações 

de prazo para o pagamento a execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e 

autorização do CONTRATADO. 

7. Fica estabelecido que são as obrigações do CONTRATADO: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 

b) Obedecer às instruções do CONTRATANTE, sobre os termos dos serviços a 

serem prestados. 

c) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como informações a 

respeito do contrato, a menos que isto seja primordial para o cumprimento dos 

serviços.  

8. O presente contrato será rescindido sem nenhuma formalidade, face o 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato. 
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Estando assim justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento: 

Local e data: _________________________________, ____/____/______ 

Fase da Lua: _________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________                   _______________________ 

              CONTRATANTE                                    CONTRATADO 

                 (Assinatura)                                                      (sigilo) 


