
 
 
 
 
 
Data: 00/00/0000 (data gerada no dia da contratação)  
Nº CONTRATO: 00000 (id do pedido ou personalizado com o mês/ano) 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

CONTRATANTE: NOME DO CLIENTE 

CPF ou CNPJ: 000.000.000-00  
Endereço: ENDEREÇO COMPLETO  
Email: emaildocliente@dominio.com  
Telefone para contato: (00) 0000-00000 
 

Dados são carregados automaticamente no perfil do cliente 

 

CONTRATADO: NOME DA EMPRESA 

CNPJ: 000.000.000-0000/00  
Endereço: ENDEREÇO COMPLETO 

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

regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 
DO OBJETO DO CONTRATO 
 

Dados são carregados automaticamente do pedido cliente 

 
Cláusula 1.  O presente contrato tem como OBJETO. 
 
              

 Item  Qtd  Produto  Domínio  Valor  Ciclo de Pagamento  
 

              

           

 1  1  Tipo do Produto – Nome  Dominio.com  R$ 0.00  Pagamento Único  
 

              

              

 2  1  Tipo do Produto – Nome  Dominio.com  R$ 0.00  Mensal  
 

            
 

              

              

Cláusula 1.1 Descrição dos Produtos.        
 

 
Item 1 – Tipo do Produto - Nome – Descrição obtida pelo “description” do produto comprado 

Item 2 - Tipo do Produto - Nome - Descrição obtida pelo “description” do produto comprado 
 
DOMÍNIO 

 

Cláusula 2. O Site será hospedado nos servidores da NOME DA EMPRESA que comportam suporte à 

linguagem PHP e banco de dados MySql. Serão repassados ao contratante os dados de ftp (file transferprotocol), 

disponibilizados pelo servidor, relativos à transferência dos dados ao respectivo servidor de hospedagem.  

 

DA MULTA 
 

Cláusula 3. A parte que infringir qualquer das cláusulas do presente contrato responsabilizar-se-á pela multa de 

um terço do valor da remuneração deste Instrumento. 

 
DA ENTREGA 

 
Cláusula 4. A entrega do produto se fará online, disponibilizado o endereço para acesso, nos prazos previstos 

neste instrumento. 



 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Cláusula 5. Pela aquisição do Site Institucional, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de:  

R$ 0.00 ( valor por extenso...). 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
Fatura Forma de Pagamento Vencimento 

0000 Depósito/Transferência 00/00/0000 

 

Cláusula 6. As despesas extraordinárias decorrentes da prestação dos serviços, ou seja, aquelas não previstas 

neste instrumento serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo ser, no entanto, previamente 

autorizadas pela mesma. 

 
DA RESCISÃO 

 
Cláusula 7. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser 

avisada com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula 8. O CONTRATADO poderá repassar o serviço sob sua responsabilidade para terceiros, não isentando 

de responsabilidades e penas de responder pela multa prevista neste instrumento. 

 
DO FORO 

 
Cláusula 9.  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da cidade da  
CONTRATANTE. 

 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor. 
 
____________________________________  
NOME DO CLIENTE 

CPF/CNPJ: 000.000.000-00 

 
 
________________________________________________  
NOME DA EMPRESA 

CNPJ: 000.000.000/0000-00 


