
Admirados e respeitados contadores cearenses –

 2016/2017 

  
Contrato 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
  

Contratante 

_______________________________________________________________
________________brasileiro(a), contador(a), CRC/CE__________com 

endereço _____________________________________________________na 
cidade de ____________________, estado do Ceará, doravante denominado 

Contratante. 
  

Contratado 
  

Sabino Henrique Elpidio de Carvalho, brasileiro, casado, jornalista profissional 
Sindjorce  206/68, advogado, OAB-CE 14819, CPF 026294883-49, com 
escritório no Edificio Potenza, localizado  avenida Santos Dumont, 1789, sala 

807, Aldeota, Cep 60.150.161, em Fortaleza, estado do Ceará, doravante 
denominado contratado. 
  

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 

Contrato para participação no Projeto 

Editorial Admirados e respeitados contadores cearenses –
 2016/2017, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente contrato. 
  

Do objeto do contrato 
  

Cláusula 1ª – O presente instrumento tem como objeto a execução do Projeto 

Editorial  Admirados e respeitados contadores cearenses 

– 2016/2017,  
  

Das obrigações do contratado 
  

Cláusula 2ª – O contratado se compromete a executar o 

Projeto Editorial Admirados e respeitados contadores cea-

renses – 2016/2017, escolhendo os nomes dos profissionais que terão 

seus perfis, com as respectivas fotos, publicados no livro objeto deste contrato.  
  

Cláusula 3ª – O contratado se obriga a confeccionar, imprimir e distribuir o 

livro Admirados e respeitados contadores cearenses  20
16/2017 contendo perfil e foto dos contadores e contadoras, cujos nomes 

foram escolhidos de acordo com o regulamento do Projeto e dele aceitem 
participar. 
  
Parágrafo único – É de responsabilidade do contratado a elaboração do 

perfil e a produção da foto do(a) contador(a), cujas inserções no 



livro   Admirados e respeitados contadores cearenses 20

16/ 

2017só se darão depois do aprovo do(a) contratante. 
  

Das obrigações da contratante 
  

Cláusula 4ª – O(a) contratante   se obrigar a fornecer os dados pessoais para 

elaboração de seu perfil e autorizar ser fotografado(a) em local, dia e hora 
previamente agendados, no prazo de cinco (05) dias a contar da assinatura do 

contrato. 
  

Cláusula 5ª – O(a) contratante se obriga a adquirir da contratada vinte (20) 

exemplares do  livroAdmirados e respeitados contadores 

cearenses – 2016/2017 pelos quais pagará, antecipadamente,  ao 

contratado, a importância de Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta 

Reais  (R$3.450,00), à vista, no ato de assinatura do contrato, ou Três Mil 
Novecentos e Cinquenta Reais (R$3.950,00) em três (03) parcelas, sendo a 
primeira, de Mil Novecentos e Cinquenta Reais (R$1.950,00) à vista, no ato de 

assinatura do contrato, e Dois Mil Reais (R$2.000,00), em duas parcelas iguais 
de Mil Reais  (R$1.000,00), cada, no prazo de trinta (30) e sessenta (60) dias, 

após a primeira parcela.  
  
Foro  
  

Cláusula 6ª - . Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 

contrato, as partes elegem o foro da comarca de Fortaleza, Estado do Ceará. 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor, juntamente com duas (02) testemunhas. 
  

Fortaleza,        de                                    de 2017 

  
__________________________________________ 

Contratante 

__________________________________________ 

Contratado 

__________________________________________ 

Testemunha 

__________________________________________ 

Testemunha 

  
 


