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CONTRATO 
 

Os signatários deste instrumento, de um lado, ALEX SANDRO SAMPAIO MAIA, brasileiro, 

casado, analista de sistemas, inscrito no CPF Nº: 638.190.315-53, cédula de identidade Nº:06.519.635-

08 SSP-BA, Fone: (74)99193-1183, residente na Rua Francisco Simas, Nº 334, Bairro: Centro, Senhor 

do Bonfim – BA, e do outro lado_________________________________________________, 

brasileiro(a), solteiro(a), profissão: _______________________________, cédula de identidade Nº 

______________________, inscrito no CPF Nº ________________________, Fones: 

__________________________, residente na Rua ________________________________________, 

Nº ____________, Bairro: _________________________________, CEP: __________________, 

Cidade: _______________________________, Estado: _________________, tem justo e contratado o 

seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui 

designado “CONTRATANTE” sendo administrador do site: www.sistemapersonalizado.com, oferece 

serviços pelo uso de aplicativos disponível no site ao segundo, aqui designado “CONTRATADO”, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

1ª - O prazo de uso dos recursos disponível no sistema de aplicativos on-line no site: 

(www.sistemapersonalizado.com) é de _____ meses a iniciar em ____/_____/________ e a terminar 

em ____/_____/________, data em que o CONTRATADO com todo débito quitado pelo uso do 

sistema on-line, poderá informar ao CONTRATANTE o encerramento do uso dos aplicativos on-line 

no site cumprindo o contrato, ou de outra forma a renovar expressamente o novo contrato com o 

CONTRATADO caso vier a continuar por mais um ano utilizando os recursos no sistema on-line. Um 

novo valor poderá ser reajustado anualmente após o término do contrato caso haja reajuste no sistema 

de aplicações on-line disponível no site. 

 

2ª - O valor do contrato é de R$ _____________ (________________________________________ 

_______________________) que deverá ser pago dividido em duas parcelas iguais até o final de cada 

semestre ao CONTRATADO. Após a data do vencimento, constitui quebra de contrato e o 

CONTRATANTE poderá tomar providências judiciais para obrigar o CONTRATADO quitar todo 

valor em débito acumulado acrescido de atualizações e multa por quebra de contrato. 

 

3ª - Cláusula Penal do Contrato. O CONTRATANTE e o CONTRATADO obrigam-se a respeitar 

o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer 

disposição contratual ou legal na multa de R$ 200,00 (Duzentos Reais). 

 

4ª - Qualquer falha que ocorrer no sistema de aplicações on-line disponível no site: 

(www.sistemapersonalizado.com) ficando sem acesso ou apresentando erros nos aplicativos, não 

impede do CONTRATADO de cumprir sua obrigação com todas as cláusulas deste contrato. 

 

5ª - Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual 

teor, destinando-se uma via para cada uma das partes interessadas. As assinaturas abaixo devem 

coincidir com a cédula de identidade (RG). 

 

 

Senhor do Bonfim, ______ de __________________ de __________. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CONTRATADO 


