CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
CONTRATADO
Nome: .....................................................................................................................................................
Endereço:................................................................................................................................................
RG:.................................................................. CNPJ/CPF: ....................................................................
Registro Profissional no MT nº............., Livro.............., Folha..........,
a seguir denominado (a) apenas CONTRATADO.
CONTRATANTE
Nome: .....................................................................................................................................................
Local: .....................................................................................................................................................
CNPJ/CPF:........................................................ Inscrição Estadual/RG: ................................................
Endereço:................................................................................................................................................
neste ato representado(a) por: ................................................................................................................
e a seguir denominado(a) apenas CONTRATANTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO:
DATA DO VENCIMENTO:
VALOR TOTAL:
IRRF:
VALOR LÍQUIDO:
( ............................................................................................................................................................... )

CONDIÇÕES
1. É objeto deste contrato a prestação de serviço de assessoria de imprensa a ser prestado ao
CONTRATANTE pelo CONTRATADO.
2. Por prestação de serviço de assessoria de imprensa, compreende-se as seguintes ações: projetos
de assessorias, planejamento de mídia, elaboração e envio de realeses, contatos telefônicos, visitas
às redações e acompanhamentos de entrevistas e/ou eventos.
3. A remuneração da prestação de serviço em assessoria de imprensa está definida pelo preço mínimo
de R$3.191,00 (Três mil, cento e noventa e um reais) por cada 20 horas de trabalho ou fração deste
tempo, conforme decisão da plenária do VI Encontro Regional de Jornalistas em Assessoria de
Imprensa, realizado em agosto de 1997, em Angra dos Reis (RJ).
4. CONTRATANTE e CONTRATADO devem estar de pleno acordo quanto ao tempo de duração,
expresso em horas, da prestação de assessoria de imprensa, usos e prazo para pagamento.
5. Qualquer outro tipo de ação terá que ser negociado à parte entre CONTRATADO e
CONTRATANTE e deve ser inscrito no verso deste contrato, como termo aditivo.
6. Fica acertado o Fórum do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas.
7. O presente contrato não inclui pagamento dos direitos autorais do autor. Todos os direitos estão
reservados.

CONTRATANTE: ....................................................................................................................................
CONTRATADO: ......................................................................................................................................
Recebi o valor acima discriminado pela prestação de serviço de assessoria de imprensa.

QUITAÇÃO
O pagamento poderá ser efetuado através de depósito a favor do CONTRATADO no
Banco: .....................................................................................................................................................
Agência: ......................................................... C/C: ...............................................................................
entendendo-se o comprovante de crédito como recibo de quitação, ou então, diretamente ao
CONTRATADO, conforme o seguinte:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Rio de Janeiro, ............de ..................................de

CONTRATADO: ......................................................................................................................................

