
 
 

1. DAS PARTES 

CONTRATADA: Lemund Web Design, inscrita no CNPJ 28.895.940/0001-05, estabelecida na R. 

República Argentina,1228, sala 2701, bairro Água verde, na cidade de Curitiba, estado Paraná, 

CEP 80.620-010.  

CONTRATANTE: xxxx, inscrita no CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida na Rua xxxxx, bairro 

xxxx, na cidade de xxxx, estado xxxx, CEP xx.xxx-xxx. 

 

2. DO OBJETO DO CONTRATO 

 

❖ Este contrato tem como objeto o desenvolvimento de um site institucional em php, 

utilizando como CMS o WordPress, tendo como sua principal funcionalidade a 

divulgação dos serviços.  

 

O website deverá conter:          

a. Páginas diversas de conteúdo e 1 página blog;  

b. Layout 100% personalizado;  

c. Responsivo para todas as resoluções (se encaixa em todos os dispositivos e 

navegadores perfeitamente); 

d. Depoimentos de clientes, com fotos ou até vídeos;    

e. Integração com redes sociais;  

f. Integração do Jivochat (chat online, não inclusa mensalidade); 

g. Otimização SEO (para melhor rankeamento no Google);  

h. Ferramentas de aceleração para navegação, como otimizadores de imagens e de 

códigos; 

 

 

❖ Este contrato tem como objetivo o desenvolvimento da identidade visual da empresa, 

contendo:  

        a. Logomarca sem limite de criação; 

        b. Editáveis da logo e manual da marca; 

        c. Assinatura de e-mail em HTML; 

        d. Cartão digital em PDF com links (para midias sociais, whatsapp, website, etc). 

 

❖ Criação da campanha de links patrocinados no Google Ads, com até 300 palavras-

chave, 10 anúncios distintos, com acompanhamento e com relatórios semanais de 

resultados.     

 



 
 

 

O prazo total para o desenvolvimento do projeto é de até 30 dias úteis, podendo se 

prorrogar caso a CONTRATANTE deixe pendente alguma informação ou aprovação de layout já 

elaborado pelo CONTRATADO. 

 

3. DO PAGAMENTO 

O pagamento da prestação de serviços correspondentes as cláusulas anteriores equivalem à 

R$ xxxx (xxxx), que deverá ser pago via cartão de crédito, parcelado em até 6x sem juros. 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

É de responsabilidade do CONTRATADO promover o resultado prático idealizado pelo 

CONTRATANTE referente as funcionalidades do produto contratado, uma vez que declara estar 

apto para tanto quanto ao desenvolvimento geral do trabalho, prezando pela conduta moral e 

ética, atendendo aos interesses quanto ao resultado final esperado pela CONTRATANTE. 

É de responsabilidade do CONTRATADO manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por 

qualquer outra forma, de todos os dados, informações e sobre todos os materiais. 

Caso o CONTRATADO não entregue o que foi acordado neste documento, o CONTRATADO 

deverá ressarcir a CONTRATANTE em 100% dos valores já pagos. 

 

 

 5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Fornece manual de identidade visual e todo o material complementar como textos e fotos que 

sejam necessários à elaboração do site, quaisquer atrasos na entrega destes materiais, 

acarretarão em prorrogação do prazo de entrega na mesma proporção dos atrasos em 

questão. 

 

A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de suas páginas, 

sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, 

respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, como por exemplo propaganda 

enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais. 

 

                                                                    

 

 



 
 

                                                             6. DA RECISÃO 

As partes poderão declarar a rescisão do presente instrumento sem qualquer punição, desde 

que o façam com antecedência de 5 dias a inicialização de criação do projeto, promovendo 

uma nota que deve ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos: 

• Endereço eletrônico da CONTRATANTE: contato@contato.com.br 

• Endereço eletrônico do CONTRATADO: contato@contato.com.br 

A CONTRATANTE tem o direito de dispensar os serviços contratados mediante conduta 

não condizente com as cláusulas deste instrumento, tendo o direito de ressarcimento de todos 

os valores pagos até o momento da rescisão. 

O presente contrato será rescindido caso uma das partes descumpra o pactuado nas 

cláusulas deste instrumento. 

 Caso o CONTRATADO venha a rescindir o contrato sem que haja conduta não 

condizente da parte da CONTRATANTE, o CONTRATADO deverá ressarcir a CONTRATANTE em 

100% dos valores já pagos. 

Caso a CONTRATANTE venha a rescindir o contrato sem que haja quebra de acordo da 

parte do CONTRATADO, o CONTRATADO não deverá ressarcir a CONTRATANTE dos valores já 

pagos. 

 

7. DA VINCULAÇÃO JURÍDICA 

As partes declararam que a vinculação jurídica estabelecida se restringe às previsões 

contidas na legislação civil em vigor, inexistindo qualquer vinculação laboral ou qualquer 

relação de dependência entre as partes ou ainda de exclusividade, podendo cada parte 

estabelecer novos contratos nos mesmos moldes, desde que respeitadas as disposições 

contidas neste instrumento. 

 

Parágrafo único: As partes declaram ainda que não respondem de forma solidária ou 

subsidiária em favor da outra em nenhuma condição ou circunstância, sendo ambas 

absolutamente independentes em suas decisões, respondendo cada uma por suas ações em 

todo e qualquer tempo, sendo previamente estabelecida no memorial descritivo a 

responsabilidade civil / laboral de cada parte. 

 

8. DO SIGILO 

As partes declaram que manterão em sigilo todos os aspectos da contratação, 

estratégias e políticas do CONTRATADO e da CONTRATANTE, de forma a preservar os 

interesses comuns ou não, independentemente da duração do contrato e ainda pelo prazo de 

12 meses após o seu encerramento e ou continuidade. 


