
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços fotográficos, de um lado, Estúdio Pixel, CNPJ sob o n° 
00000000000000 representante legal Sr. Augusto Lustosa Neto, sito à Rua Fulano de tal, aqui denominada 
CONTRATADA, e do outro lado: 
 
CONTRATANTE: __________________  E-mail: ____________________________ 
ENDEREÇO:  Cond. Colina do Rio, rua Arco-iris, 04  
BAIRRO: _________      CIDADE: _______________          ESTADO: __________ 

TELEFONE: ______________ CEL: (_________________  R.G.: 11239471 CPF: 047.442.584-33 
 

Tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços de Fotografia e filmagem, que se regerá pelas condições 

seguintes: 

1) O objeto deste contrato é a prestação de serviços de  Fotografia e filmagem para casamento que será 

realizado dia 27/03/2010 às 17:00 horas, no local denominado:  

2) O valor de cada Foto extra no tamanho 30x30 é de R$ 20,00 cada sendo um total de 100 fotos. 

Itens do pacote: ensaio com 10 fotos +  fotos em arquivo + álbum encadernado+ fotos no blog + 2 DVD’s 

Valor da filmagem R$ 2500,00 (com duas câmeras).   

Plano de Pagamento: 

O valor total acertado foi de R$ _______ com entrada de R$ 2000,00 em 25/02/2010, cheque para 25/03/2010 

no valor de R$ ________,  cheque para 25/04/2010 no valor de R$ _______ e cheque para 25/05/2010 no valor 

de R$ _______ 

3) O prazo para entrega será de até 90 dias úteis a contar da data da escolha das fotos, podendo ser prorrogado caso 
seja necessário, bastando apenas comum acordo. 

No caso de não haver acordo, a Contratada obriga-se ao pagamento de R$ 1,00 por dia de atraso. 
4) O Contratante se obriga ao cumprimento do pagamento seguindo condições do item dois, caso haja atraso no 
pagamento, será cobrado R$ 1,00 por dia de atraso. 
 
5) Na desistência por parte do Contratante, o mesmo perderá o direito do valor de 50% pago, ou no caso de não ter 
pago, acarretará multa de 50% no valor total do serviço contratado. 
OBS: Caso a desistência ocorrer em menos de 30 dias da realização do evento, a multa será de valor igual a 80 fotos. 
A desistência por parte da Contratada são os mesmos valores. 
 
6) Os serviços serão cancelados quando ocorra: chuva (cenas externas), falta de energia elétrica, falta de segurança 
para a equipe, não cabendo, nesse caso, qualquer pedido de indenização por ambas as partes. 
 
7) AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
 
(  ) Autorizo a Estúdio Pixel a utilizar minha imagem e do meu parceiro (a) no ambiente da empresa, panfletos, sites 
(orkut, flickr, twiter, site oficial e mídias virtuais em geral) e em álbuns demonstrativos por período indeterminado. Atesto 
que, para tanto, não receberei cachê ou qualquer outra remuneração. 
(  ) Não Autorizo 
 
8) Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato. 
 
E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente contrato, assinando-o em duas vias de igual teor. 
 
 Salvador, 06 de  dezembro de 2009. 
 
___________________________________                                                  ____________________________________ 
                 CONTRATADA                                                                                                     CONTRATANTE 
                  Estúdio Pixel                                                                                                          


