CONTRATO INDIVIDUAL DE ADESÃO E COMPROMISSO
Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado COMISSÃO DE
FORMATURA do:
CURSO: ______________________________________________
INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________
CIDADE:___________________________________________________________________
E do outro o (a) Sr.(a)__________________________________; RG ________________________; CPF:_________________;
Residente à: ________________________________; nº________; Bairro__________________________; CEP______________;
Cidade __________________________; Estado____________; Telefone:__________________________;

CONTRATADO: Empresa Maria Zanini Correa- ME (Zanini Convites), Brasileira, CNPJ: 724779950001-97 situado na Rua
Leôncio Bitencourt 71, Bairro Próspera, Número 71, CEP 88813-236, na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina – Brasil.
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de
Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento
descrito no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Maria Zanini Correa – ME (Zanini Convites). Prestar
o serviço de fabricação de convites, para formatura. .
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias já digitalizadas,
serão feitas por email ou whats app. À realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do
mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.
Cláusula 4ª. O CONTRATANTE deverá eleger apenas UM membro (caso seja uma comissão), para assinar o mesmo, e trocar
as informações necessárias com o CONTRATADO. A empresa NÃO trocará informações com outro, a não ser o membro
eleito.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula 5ª. O CONTRATADO deverá fornecer Recibos, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
Cláusula 6ª
O presente serviço será remunerado pela quantia de R$____________ referente aos serviços prestados
. Depósito Bancário (Banco do Brasil – Ag: 5209-4 / Conta Corrente: 17482-3 / Maria Zanini Correa – ME)
. Direto com a empresa | . Cartão de Crédito | . Boleto Bancário; Os mesmo podem ser pagos em ate Duas vezes.
*50% no fechamento do contrato e o restante do valor antes do recebimento do serviço.
DA RESCISÃO
Cláusula 7ª No caso de não haver cumprimento de qualquer uma das cláusulas, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa
de 10% do valor do contrato para outra parte.
Cláusula 8ª Após o fechamento do contrato, não poderá haver desistência de ambas as partes. Por parte da empresa, assim que
fechado contrato, é feito a compra de todo material, e já se inicia a produção.
Cláusula 9ª. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 30 dias úteis,
após dadas últimas informações e pagamento/entrada.
DO FORO
Cláusula 11ª. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, após a assinatura do contrato, enviar por
e-mail digitalizado o contrato preenchido. OBS(. O CONTRATANTE tem direito a três) modificações do convite, sendo que a
terceira é definitiva.
Nome:___________________________________ Assinatura do Contratante:________________________
Nome:_____________________________________ Assinatura do Contratado: ________________________

