
CONTRATO	DE	ELABORAÇÃO	DE	PROJETO	DE	ARQUITETURA	DE	
INTERIORES 

Pelo	presente	instrumento	Particular,	as	partes,	de	um	lado,	

______________________,	pessoa	jurídica	de	direito	privado,	com	sede	na	________________,	
inscrita	 no	 CNPJ/MF	 sob	 n._______________,	 devidamente	 representada	 neste	 ato	 por	 sua	
sócia	 gerente	 _________________________________,	 na	 cidade	 de	
_______________________,	doravante	denominada	"CONTRATADA",		

e	de	outro	lado,	

	.........,	pessoa	jurídica	de	direito	privado,	com	sede	na	Rua	.......,	n.º	.....,	em	...../......,	inscrita	no	
CNPJ	 sob	 n.º	 ........,	 por	 seus	 representantes	 legais	 adiante	 assinado,	 doravante	 denominada	
"CONTRATANTE".	
	

OU	

........,	 brasileiro(a),	 estado	 civil,	 profissão,	 inscrito(a)	 no	 CPF	 sob	 n.º	 ........,	 residente	 e	
domiciliada	à	Rua	..........	-	Campo	Belo	–	CEP:	........,	na	cidade	de	.......,	doravante	denominada	
"CONTRATANTE".		

 

CLÁUSULA	1ª	-	DO	OBJETO	

O	 CONTRATANTE	 ajusta	 com	 o	 CONTRATADO	 a	 elaboração	 de	 projeto	 de	 arquitetura	 de	
interiores,	(para	o(s)	espaço(s)	...........),	em	imóvel	situado	na	.......,	nº	.....,	Município	de	..........	
-	.......	.		

	 	

CLÁUSULA	2ª	-	DA	ESPECIFICAÇÃO	DO	SERVIÇO	ARQEXPRESS	–	PROJETO	DE	INTERIORES	

2.	A	atividade	 tem	por	 finalidade	a	criação	e	desenvolvimento	de	um	projeto	de	arquitetura	
planejado,	ou	seja,	através	do	detalhamento	e	ilustração	dos	ambientes.	A	CONTRATADA	não	
se	responsabiliza	pela	reforma	de	ambientes,	desenvolve	apenas	o	conceito	e	detalhamento	dos	
ambientes	com	plantas,	vistas,	memorial	descritivo,	sugestão	de	revestimentos	e	composição	
do	ambiente.	O	projeto	de	arquitetura	de	 interiores,	ora	contratado	contempla	o	escopo	de	
trabalho	relacionado	abaixo:	

2.1.;		

2.2.;	

2.3.;	

2.4.;	

2.5.;		

2.6.;		



2.7.;	

2.8	Entrega	do	projeto..	

Parágrafo	primeiro.	Serão	entregues	juntamente	com	a	pasta	referida	no	item	2.8.	os	
seguintes	materiais:	

2.8.1.;	

2.8.2;	

2.8.3	;	

2.8.4.;	

2.8.5.;	

2.8.6;	

2.8.7.;	

2.8.8	;	

Parágrafo	segundo.	A	aceitação,	pelo	CONTRATANTE,	das	propostas	de	produtos	e	projetos	
produzidos	em	cada	etapa	da	elaboração	do	projeto	de	arquitetura,	dentro	do	prazo	
estipulado,	é	condição	indispensável	para	que	seja	iniciada	a	elaboração	da	etapa	
subsequente.	Se	este	prazo	for	ultrapassado,	sem	a	devida	manifestação	do	CONTRATANTE,	o	
CONTRATADO	pode	se	considerar	desobrigado	ao	cumprimento	da	etapa	seguinte	no	prazo	
anteriormente	estipulado.		

Parágrafo	terceiro.		A	CONTRATADA	não	se	responsabiliza	tecnicamente	por	nenhum	tipo	de	
projeto	terceirizado.		

CLÁUSULA	3ª	-	ESPECIFICAÇÃO	DO	PROJETO		

3.	O	Projeto	será	desenvolvido	de	acordo	com	as	especificações	preliminares	do	
CONTRATANTE	e	a	Proposta	devidamente	aprovada	(item	2.5.)	que	faz	parte	integrante	do	
presente	instrumento,	definidas	pelas	etapas	e	prazos	determinados	nas	cláusulas	2ª	e	7ª	do	
presente	contrato.	

CLÁUSULA	4ª	-	DOS	HONORÁRIOS	DO	CONTRATADO	
	
4.	 Para	 executar	 os	 serviços	 descritos,	 será	 devida	 pelo	 CONTRATANTE	 a	 importância	 de	
R$____reais).	
	
4.1.	É	de	responsabilidade	exclusiva	do	CONTRATADO	o	recolhimento	dos	impostos,	taxas	e	
emolumentos,	federais,	estaduais	e	municipais,	contribuições	parafiscais	e	previdenciárias,	
que	incidirem	sobre	a	remuneração	estipulada	no	presente	contrato.		

4.2.	Todas	as	despesas	efetuadas	pelo	CONTRATADO,	ligadas	direta	ou	indiretamente	com	o	
objeto	do	contrato,	fotocópias,	emolumentos,	viagens,	custas,	entre	outros,	ficarão	a	cargo	do	
CONTRATANTE.		

4.3.	Todas	as	despesas	pagas	pelo	CONTRATADO	e	que	não	tiverem	sido	adiantadas	pelo	
CONTRATANTE,	deverão	ser	reembolsadas,	mediante	apresentação	dos	comprovantes	
quitados,	ou	recibo,	devidamente	preparado	e	assinado	pelo	CONTRATADO.		



4.4.	Não	está	incluído	no	preço	ora	ajustado	o	que	segue	abaixo,	cujos	pagamentos	e	
contratações	serão	de	inteira	responsabilidade	do	CONTRATANTE:		

4.4.1.;		

4.4.2.;		

4.4.3.;		

4.4.4.;		

4.4.5.;		

	
CLÁUSULA	5ª	-	DA	FORMA	DE	PAGAMENTO	
	
I.	Os	honorários	definidos	acima	serão	pagos	nas	seguintes	condições:	
a)		
b)		
c)		
	
OU		
	
Parcelando-se	os	pagamentos	em	valores	fixos,	independentemente	dos	prazos	de	entrega	dos	
serviços.		
	
CLÁUSULA	6ª	-	DO	ATRASO	
	
As	partes	estabelecem	que	havendo	atraso	no	pagamento	dos	honorários,	serão	cobrados	
juros	de	mora	na	proporção	de	1%	(um	por	cento)	ao	mês,	correção	monetária	pelo	IGPM	–	
Índice	Geral	de	Preços	do	Mercado	–	da	FGV,	ou	outro	índice	que	o	substituir,	além	das	custas	
processuais	e	honorários	advocatícios,	caso	ocorra	a	rescisão	contratual	por	inadimplência	e	
ação	judicial.		

	
CLÁUSULA	7ª	-	DOS	PRAZOS	PARA	ENTREGA	DOS	SERVIÇOS	
	
7.1.	A	1ª	etapa	–	
7.2.	A	2ª	etapa	–;	
7.3.	A	3ª	etapa	-.	
		
(adequar	de	acordo	com	as	etapas	do	escritórios)	
CLÁUSULA	8ª	-	DAS	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE	

	8.1.	Viabilizar	a	conclusão	do	projeto	dentro	dos	prazos	estipulados	na	cláusula	7ª	deste	
instrumento,	inclusive	com	a	entrega	de	todos	os	elementos	necessários	ao	desenvolvimento	
do	projeto.		

8.2.	Providenciar	profissional	para	elaboração	e	aprovação	de	projetos	complementares,	se	
necessário.	

8.3.	Proceder	ao	pagamento	dos	honorários	contratados.		



8.4.	Comprovar	a	titularidade	e	propriedade	do	imóvel	através	da	matrícula	atualizada	do	
imóvel	ou	Contrato	de	Compra	e	Venda,	formalizado	dentro	do	que	estabelece	o	Código	Civil	
Brasileiro,	além	da	regularização	do	imóvel	perante	a	Prefeitura	Municipal,	se	for	o	caso.		

8.5.	O	CONTRATANTE	fica	obrigado	a	executar	a	obra	respeitando	integralmente	o	Projeto	
Arquitetônico.		

CLÁUSULA	9ª	-	DAS	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATADO		

9.1.	É	de	responsabilidade	do	CONTRATADO	a	execução	dos	serviços	descritos	no	objeto	do	
contrato	e	cumprimento	dos	prazos	estabelecidos;		

9.2.	O	CONTRATADO	agirá	sempre	atendendo	as	normas	éticas	de	sua	categoria	profissional,	
bem	como	manterá	sigilo	sobre	todos	os	termos	e	condições	deste	instrumento,	bem	como	
acerca	de	quaisquer	informações,	materiais,	documentos,	especificações	técnicas	ou	
comerciais,	projetos,	croquis,	orçamentos,	ou	quaisquer	dados	ou	informações	gerais	que,	em	
razão	do	presente	contrato,	venham	a	ter	acesso	ou	conhecimento,	ou	ainda	que	lhe	tenham	
sido	confiados,	não	podendo	sob	qualquer	pretexto,	revelar,	reproduzir	ou	deles	dar	
conhecimento	a	terceiros.		

9.3.	A	prestação	de	serviços	pelo	CONTRATADO	ao	CONTRATANTE	não	implica	em	vínculo	
trabalhista	entre	as	partes	e	reger-se-á	exclusivamente	pelos	dispositivos	do	Código	Civil	
Brasileiro.		

9.4.Não	está	inclusa	nos	honorários	a	participação	do		CONTRATADO	na	compra	e	venda	dos	
materiais		para		a		execução		dos		serviços		na		obra,			nem			a		responsabilidade		de			
contratação		de	profissionais	para	atuar		na	execução	da	mesma;	

9.6.Não	está	incluso	nos	honorários,	a	criação	e	detalhamento	de	mobiliário	que	não	esteja	
especificado	neste	contrato,	sendo	este	alvo	de	novo	acerto	comercial.	

	

CLÁUSULA	10ª	-	DAS	DISPOSIÇOES	GERAIS	
	
10.1.	A	utilização	de	conceitos,	ideias,	programas	ou	qualquer	das	expressões	desenvolvidas	
para	o	projeto	relacionado	ao	presente	contrato	em	outra	obra	ou	local	que	não	a	objeto	
deste,	configura	lesão	ao	disposto	nas	leis	5.194/66	e	5.988/73	que	dispõem	sobre	direitos	
autorais;	

10.2.	Se	eventualmente	houver	acréscimo	nos	serviços	contratados,	em	percentual	acima	de	
10%	do	que	foi	previamente	acordado,	os	custos	decorrentes	serão	cobrados	em	separado	
com	a	elaboração	de	adendo	ao	contrato.	Fica	acordado	que	para	cada	metro	de	construção	
que	for	aumentado	no	projeto	(extrapolado	o	limite	de	10%)	será	acrescido	o	valor	de	R$	
200,00	(duzentos	reais),	por	metro	quadrado.		

10.3.	Quando	o	CONTRATANTE	solicitar	modificações	em	trabalhos	correspondentes	a	etapas	já	
concluídas	e	entregues,	deverão	estas	ser	objeto	de	novo	contrato,	e	o	valor	de	remuneração	
poderá	ser	calculado	em	Horas	Técnicas	(HT).	
	
10.4.	 O	 CONTRATADO	 poderá	 orçar	 para	 o	 CONTRATANTE	 a	 elaboração	 de	 projetos	
complementares,	não	abrangidos	nesta	proposta:	projeto	de	luminotécnica,	projetos	elétrico	e	



hidrossanitário,	 execução	 ou	 acompanhamento	 da	 obra	 e	 detalhamento.	 Neste	 caso	 será	
considerado	Serviço	adicional	cobrado	separadamente.	
	
10.5.	Esta	proposta	não	inclui	o	pagamento	de	taxas	e	emolumentos	de	Cartório,	Prefeitura	e	
outros.	 Quando	 ocorrerem	 estas,	 o	 CONTRATANTE	 as	 reembolsará,	 sendo	 tais	 pagamentos	
independentes	dos	previstos	acima.	
	
10.6.	Qualquer	matéria	de	publicidade	ou	propaganda	com	imagens	gráficas	e/	ou	Fotográficas,	
relacionada	 com	 o	 produto	 desta	 proposta,	 deverá	 fazer	 menção	 destacada	 do	 nome	 do	
CONTRATADO	e	autor	do	projeto	de	arquitetura	de	interiores.	O	CONTRATADO	também	tem	o	
direito	de	utilizar	o	objeto	desta	proposta	para	promoção	própria,	conforme	sua	conveniência,	
(Lei	 Federal	 nº	 12.378/2010;	 Lei	 de	Direito	 Autoral	 nº	 9.610/98,	 Resolução	 CAU/BR	 nº	 67	 e	
Resolução	CAU/BR	nº	75).	
	
10.7.	Os	serviços	contratados	serão	prestados	em	horário	comercial.	Para	serviços	prestados	
fora	deste	horário,	como	rotina,	serão	cobrados	honorários	calculados	em	Horas	Técnicas	(HT).	
	
10.8.	Quantidade	máxima	de	encontros	 são	______	 reuniões.	Excedendo	este	número	serão	
cobrados	honorários	calculados	em	Horas	Técnicas	(HT).	
	

10.9.	Quantidade	máxima	de	alterações	de	projetos	são	até	______	modificações.	Excedendo	
este	número	serão	cobrados	honorários	calculados	em	Horas	Técnicas	(HT).	
	
10.10.	Os	contatos	devem	ser	feitos	sempre	via	e-mail	e	a	CONTRATADA	terá	o	prazo	de	até	48	

10.11.	Serão	fornecidos	pelo	CONTRATANTE	todos	os	documentos	e	elementos	necessários	ao	
eficiente	desempenho	profissional	do	CONTRATADO.	

10.12.	A	execução	da	obra	vinculada	ao	projeto,	assim	como	as	intervenções	acidentais,	serão	
objeto	de	contrato	à	parte.		

10.13.	A		contratação		de		fornecedores		será		de		livre		e		exclusiva		escolha		da		
CONTRATANTE.			

10.14.	A	CONTRATADA,	contudo,	indicará	fornecedores	com	base	na	análise	crítica	de	
trabalhos	já	efetuados,	serviços	já	prestados,	bem		como	na		experiência	de		outros	trabalhos	
em		conjunto	já	realizados,	não	importando	isto,	porém,	em		nenhuma	hipótese,	em		qualquer	
tipo		de		responsabilidade	referente	aos	serviços	ou	materiais	a	serem	fornecidos.	

CLÁUSULA	11ª	–	DA	RESCISÃO	E	PENALIDADES	DECORRENTES		

11.1	Se	o	CONTRATANTE	rescindir	injustificadamente	o	presente	contrato	antes	da	conclusão	
integral	de	todas	as	fases	do	projeto,	além	de	não	possuir	qualquer	direito	sobre	os	valores	já	
quitados	pelas	fases	já	concluídas,	pagará	ao	CONTRATADO	multa	de	______	sobre	o	saldo	que	
remanescer	para	a	conclusão	do	projeto.		

11.2.	Se	o	CONTRATADO	rescindir	injustificadamente	o	presente	contrato	sem	concluir	
integralmente	todas	as	fases	do	presente	projeto,	perderá	todos	os	direitos	autorais	sobre	as	
fases	já	concluídas,	sub-rogando	tais	direitos	a	qualquer	outro	profissional	que	vier	a	ser	
contratado	pelo	CONTRATANTE,	além	de	ter	que	pagar	em	favor	desse	último,	multa	de	____	
sobre	o	saldo	que	remanescer	para	a	conclusão	do	projeto.		

CLÁUSULA	12ª	-	DO	FORO	



	
As	partes	do	presente	 concordam	que	qualquer	 litígio	 com	 respeito	 aos	 termos	e	 condições	
deste	 Contrato	 deverá	 ser	 levado	 ao	 _____________________,	 com	 expressa	 renúncia	 a	
qualquer	outro,	por	mais	privilegiado	que	seja	ou	venha	a	ser.	

								Por	estarem	assim	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	instrumento,	em	duas	vias	de	
igual	teor,	juntamente	com	2	(duas)	testemunhas.	

	

__________,	___	de	__________	de	_______.	

	

	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 		
-----------------------------------------------------------	

CONTRATANTE	

Nome	da	empresa	

Representante	legal	

	

	

	

-------------------------------------																																			

CONTRATADA	
	

	

	



	

Testemunhas:	

	

--------------------------------------																																		------------------------------------	

Nome:																												 																																												Nome:	

RG:																					 	 																																												RG:	

CPF:	 	 																																																									CPF:	
	

	


