TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADO: NOME, pessoa física, inscrita no CPF sob o n° 000.000.000-00, com
endereço à NOM, Nº 000, bairro NOME CEP 00.000-00, no município de ...
CONTRATANTE: NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº XX,
com endereço à XX, CEP: XX, no município de ...
OBJETO
O presente instrumento visa à prestação de serviços de ILUSTRAÇÃO pelo CONTRATADO
para a CONTRATANTE, tendo como objetivos:
•

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMBINADAS
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O CONTRATADO deverá utilizar de seu conhecimento a fim de prestar os serviços, fazendo
uso da melhor técnica e buscando o melhor resultado.
O CONTRATADO terá total autonomia para desenvolver o trabalho pactuado, desde que
respeitadas às exigências da Cláusula anterior, eis que não há subordinação, exclusividade
ou habitualidade entre as partes.
A CONTRATANTE deve fornecer todas as informações necessárias para a execução do
serviço contratado, através da forma escrita em formulário de solicitação anexo a este e no
prazo de 3 dias anterior a execução para que o CONTRATDO possua tempo hábil de
execução. No caso de conteúdos para metodologia o prazo deverá ser de 7 dias anterior ao
prazo de entrega.
DO PRAZO
O CONTRATADO deverá realizar o serviço pactuado neste instrumento, com início a contar
da data da assinatura deste contrato.
Parágrafo Único. O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado ou encerrado
mediante vontade das partes, através de aviso prévio de 30 dias para ajustes, e sem incidir
em multa para nenhuma das partes.

DA CONFIDENCIALIDADE
O CONTRATADO se compromete a manter a confidencialidade de toda e qualquer
informação relativa ao serviço a ser realizado, de que não esteja autorizada pela
CONTRATANTE a divulgar.
DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
Os materiais do serviço prestado pelo CONTRATADO, de que trata o presente instrumento,
serão de propriedade da CONTRATANTE, sendo cedidos os direitos autorais patrimoniais
que a eles estejam vinculados, para que a CONTRATANTE disponha deles como melhor lhe
convir, sem a necessidade de pagamento adicional ao pactuado no presente instrumento
contratual.
DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE fica obrigada a pagar o valor de R$ 000,00 (XX reais) ao CONTRATADO
por meio de depósito bancários, sendo 50% DO VALOR NA ASSINATURA DO CONTRATO
E O RETANTE (conforme acordo)
A CONTRATANTE poderá solicitar o desenvolvimento de outros materiais não constantes na
quantidade especificada neste instrumento, ficando definido o valor mediante orçamento
prévio.
No caso de atraso de pagamento do valor supracitado dentro dos prazos pactuados, será
aplicada multa sobre a parcela no percentual de 2% (dois por cento), bem como juros de
mora de 0,17% (por cento) ao dia.
DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Este contrato não gera qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA,

assim

como

entre

seus

funcionários,

excluindo

as

obrigações

previdenciárias e os encargos sociais, visto que não há subordinação, exclusividade ou
habitualidade entre as partes.

DA RESCISÃO
Agindo alguma das partes de forma dolosa ou culposa, acarretando, assim, no descumprindo
deste instrumento, restará facultado a outra parte rescindir o contrato e exonerar-se de todas
as obrigações decorrentes do mesmo.
Pode este contrato ser rescindido por interesse de qualquer uma das partes, desde que tal
decisão seja comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem haver obrigação
de pagamento de multa.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, assinadas pelas partes contratantes.
Caxias do Sul, XX de XX de 201X.

_____________________________________________
NOME DA EMPRESA

_____________________________________________
RABISCOS

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
Material de Divulgação
Material Solicitado: (especificar se post ou e-mail)
Título: (em caso de E-mail)
Objetivo: (se divulgação, data comemorativa, e-mail marketing, venda)
Telefones e Contatos de informações:
Forma de inscrição ou participação: (quando for o caso)
Realizador:
Apoios:
Valores que irão constar no material:
Informações de publicação: (se será Facebook + E-mail) ou blog site
Texto: (conteúdo e-mail ou texto do post)
Imagem: quando tiver sugestão ou for específica
Data da solicitação:
Responsável solicitante:

Conteúdo de Metodologia
Material Solicitado: (especificar se imagem ou formatação de conteúdo)
Título:
Objetivo:
Informações do material:
Texto:
Imagem: quando tiver sugestão ou for específica
Data da solicitação:
Prazo de Entrega:
Responsável solicitante:

MODELO DE CRONOGRAMA DE CONTEÚDO

