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CONTRATO DE PARCERIA 
 

DAS PARTES 
(NOME DA CONTRATANTE), com sede na (endereço), nº (....), bairro (.............), Cep nº (.................), 
no Estado (....), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (.............), e no Cadastro Estadual sob o nº (.......), neste 
ato representada pelo seu Diretor (nome do diretor), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), 
Carteira de Identidade nº (nº e órgão emissor), e C.P.F. nº (...), residente e domiciliado (endereço), 
nº (...), bairro (....), Cep nº (...), Cidade (....), no Estado (...); 

(NOME DO CONTRATADO), com sede (endereço), nº (....), bairro (.............), Cep nº (.................), no 
Estado (....), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (.............), e no Cadastro Municipal sob o nº (.......), neste 
ato representada pelo seu Presidente (nome do presidente), (Nacionalidade), (Estado Civil), 
(Profissão), Carteira de Identidade nº (nº e órgão emissor), e do CPF nº (...), residente e 
domiciliando (endereço), CEP (...), na cidade (.....), no Estado (..............), e seu Diretor de Projetos 
(nome do diretor), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (nº e órgão 
emissor), e do CPF nº (...), residente e domiciliado (endereço), CEP: (...) , na cidade (.....), no Estado 
(....).  
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO de Prestação de 
Serviços de Consultoria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 
 
DO OBJETO 
O presente Contrato de Parceria tem como objeto (descrever o objetivo do contrato). 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São direitos e deveres da CONTRATADA: (enumerar as obrigações e direitos da contratada 
acordados entre as partes) 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São direitos e deveres da CONTRATANTE: (enumerar as obrigações e direitos da contratante 
acordados entre as partes) 
 
DA PARCERIA 
(Cláusula não obrigatória. Se for o caso de explicitar pontos específicos da parceria.) 
 
DA DURAÇÃO 
Este contrato terá a duração de (especificar o tempo de duração), a partir da data de sua 
assinatura,(e se for o caso especificar se deve ser renovado ou se existe a possibilidade de 
renovação). 
 
DA RECISÃO 
Fica assegurado a qualquer das partes do presente CONTRATO, o direito de rescindi-lo, desde que a 
outra parte seja comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus 
para as mesmas, respeitados os trabalhos já efetuados e em andamento. 
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Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor. 
 
 

 
 
 
(Estado), (dia) de (mês) de (ano). 
 
 
_______________________________                                 _______________________________ 
          (Nome do Presidente)                                                          (Nome do Diretor de Projetos) 
                 Presidente                                                                            Diretor de Projetos 
     (NOME DA EMPRESA)                                                                   (NOME DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
(Nome do Representante) 

(NOME DA EMPRESA) 
 
 
 


