
 

 

 
 

Contrato de Desenvolvimento de Site 
 

 
DEFINIÇÃO: Esse contrato visa documentar a proposta de prestação de serviços, apresentada pela 
CONTRATADA e aceita previamente pela CONTRATANTE, contendo todas as informações acerca da 
metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do 
serviço, bem como as descrições das condições de pagamento e prazos previamente definidos.  
 
CONTRATADA: ILUSTRADOR DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com inscrição no CNPJ nº 
09.529.510/0001-25, endereço: Rua. Mario de Araújo, nº 1386, ap 203 Centro – Nilópolis - Rio de Janeiro 
– RJ, CEP: 26521-146. 
 
CONTRATANTE:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

1º -  O serviço a ser prestado pela CONTRATADA é o projeto de desenvolvimento do site da 
CONTRATANTE, com o objetivo de aumentar o relacionamento on-line com seus clientes e 
parceiros de negócios, oferecendo conteúdo e produtos, além de divulgar a mesma através da 
internet. 

2º -  O desenvolvimento do projeto pela CONTRATADA dar-se-á a partir de informações cedidas 
pela CONTRATANTE, tais como: conteúdo, imagens, dados institucionais, etc. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Item I - Obrigações da CONTRATADA 
  

1º -  Utilizar recursos que facilite a navegação entre as páginas, codificação e programação visual, 
oferecendo ao projeto, usabilidade, tecnologia e design diferenciado. 

2º -  O site será produzido para abrir nos principais navegadores (IE 8 á 10, Chrome, Firefox, 
Opera e Safari). Não nos responsabilizamos por navegadores desatualizados. 

3º -  Realizar a manutenção e atualização das páginas da CONTRATANTE, de acordo com a 
cláusula QUARTA.  
 

Item II - Obrigações da CONTRATANTE 
 

1º -  Fornecimento à CONTRATADA, de todas as informações e elementos necessários ao início e 
ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital compatível com PCs, dentro de um período 
de tempo razoável para evitar atrasos ou interrupções dos prazos estabelecidos no 
cronograma. 

2º -  Fornecer à CONTRATADA, de acordo com a periodicidade necessária, todos os textos de 
atualização, a serem veiculados no site com antecedência mínima de 03 dias de sua data de 
publicação solicitada, devidamente assinados por pessoa autorizada da CONTRATANTE, 
eximida a CONTRATADA de qualquer responsabilidade neste sentido;  

3º -  Cumprir os prazos estipulados, neste contrato, para pagamentos e entrega de material. 
4º -  A CONTRATANTE é responsável pelos efeitos provenientes das informações 

fornecidas, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda 
enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais.  



 

 

 
 

Item III – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES: 
 

1º -  O não pagamento das parcelas acordadas sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de 
multa moratória e não compensatória no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 
além de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês. 

2º -  O não pagamento da hospedagem e/ou manutenção sujeitará a CONTRATANTE à suspensão 
do serviço até que seja regularizada a(s) parcela(s). Sendo este débito superior a 90 dias será 
acrescido de uma multa de 15% do valor total do site. 

3º -  O não cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA no presente contrato 
sujeitá-la ao pagamento de multa no valor equivalente ao valor dos serviços pactuados e 
efetivamente pagos pela CONTRATANTE.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZOS 
 

1º -  O prazo total de desenvolvimento do site está estimado em 30 dias (contados a partir da 
assinatura do contrato), e do fornecimento por parte da CONTRATANTE do conteúdo material 
(textos, imagens ou gráficos) eventualmente necessário ao desenvolvimento.  

2º -  O prazo máximo previsto para entrega dos materiais solicitados (textos, imagens ou gráficos) 
será de 5 dias após a assinatura deste contrato. Quaisquer atrasos na entrega destes 
materiais acarretarão em prorrogação do prazo de entrega na mesma proporção dos atrasos 
em questão.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA: VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO: 
 
*A COMBINAR 
 
CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 

1º -  Sendo necessária digitalização de imagens em grandes formatos (maiores que ofício), 
produção de conteúdo, conversão de arquivos, digitação de textos e/ou outros serviços não 
previstos nesta proposta, serão cobrados à parte, mediante prévia autorização da 
CONTRATANTE, como serviços complementares; 

2º -  Nesta proposta encontra-se prevista a implementação do sistema em um único idioma 
(Português), outras versões deverão ter orçamentos à parte; 

3º -  A CONTRATANTE terá direito a 02 (dois) layouts do site antes do desenvolvimento deste, 
para sua livre escolha, podendo ser alterada cor e posicionamento de conteúdo. É reservada a 
CONTRATADA a cobrança de layout adicional se a CONTRATANTE exceder o limite. A 
CONTRATANTE não poderá alterar o layout do site sem a autorização da CONTRATADA.  

4º -  Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, para decidir qualquer litígio 
decorrente do presente instrumento. 

 
 
 

 


