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Local, data 
Autoria/ Contratado: sua empresa ou seu nome (no caso de profissional autônomo), CNPJ ou CPF (no caso de 
profissional autônomo), endereço. 
Cliente/ Contratante: nome do cliente, endereço e cpf. 
Assunto: Consultoria E/OU elaboração de projeto de design de interiores 
 
Definição do trabalho 
Aqui você pode escrever sobre a sua proposta de trabalho, suas intenções, etc. 
Exemplo:  
Minha intenção como designer de interiores é satisfazer as necessidades técnicas, funcionais e estéticas relacionadas 
ao(s) ambiente(s) contratado(s), considerando as verbas estipulada pelo cliente e o atendendo de forma profissional e 
responsável.  
 
Projeto de design de interiores 
 
1.0 Ambientes/metragem contratados:  
 
2.0 O que será entregue OU o que está sendo contratado (os itens abaixo são um exemplo, você indica aqui o que 
se enquadra nos seus serviços) 

• Planta baixa 
• Cortes 
• Detalhes (explicar quais detalhes: marcenaria, gesso, piso, etc) 
• Perspectiva ou 3D 
• Gerenciamento de obra 
• Orçamentos 
• Coordenação de montagem da decoração 
• Reunião no local (quantas reuniões) 
 

2.1 Descrições dos serviços (aqui você pode explicar cada um dos itens acima) 
• Planta baixa: É um desenho técnico, com todas as medidas de paredes e posicionamento de mobiliário, etc... 
• Cortes: É um desenho técnico com as vistas de todas as paredes, com indicação de alturas, etc 
• E assim por diante... 

 
3.0 Prazos de entrega e acompanhamento (aqui você vai escrever por etapas ou serviços, o tempo que o cliente 
precisará esperar) Para “gerenciamento de obras” ver item 5.9 do contrato. 
 

4.0 Valores (aqui você vai colocar seu preço, colocar as formas de pagamento, colocar os valores no caso de alteração 
de projeto) 

5.0 Condições do contrato: (essa é uma clausula muito importante, porque é aqui que vai inserir tudo o que se refere 
ao projeto, e conforme vai sentindo necessidade, pode ir inserindo os itens para deixar claro tudo o que quer dizer) – 
TODOS OS ITENS ABAIXO SÃO UMA OPÇÃO, NÃO SÃO REGRAS DE NENHUM CONTRATO, SÓ ACHO QUE 
SÃO IMPORTANTES. VOCÊ PODE INSERI-LAS OU NÃO. 

5.1 O cliente deverá entregar as plantas do local. Se não as tiver, poderá contratar individualmente o serviço de 
levantamento no valor de R$..., ou contratar outro profissional de sua confiança. As plantas deverão estar legíveis, e se 
possível digitalizadas, etc... 

5.2 Se houver necessidade de demolição ou alteração estrutural no local, deverá ser contratado pelo cliente um 
profissional qualificado (engenheiro ou arquiteto) para avaliar as estruturas e autorizar as possibilidades e intervenções, 
se adaptando totalmente à norma nº 16.280 da ABNT. 

5.3 O projeto será entregue em 2 vias impressas, mais um cd com o conteúdo digitalizado, em extensões .dwg, pdf 
etc... 
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5.4 Todos os custos adicionais de peças gráficas, cópias, estacionamento e combustível em visita à lojas e 
fornecedores, etc, serão custeadas pelo cliente. (não se esqueça de guardar nota fiscal de tudo, caso contrário 
essa regra não poderá ser cumprida)  

5.5 Não faz parte do meu trabalho projetos de instalações prediais, projeto de automação, projeto de ar condicionado, 
rede e telefonia. Porem darei toda a assistência para que os projetos sejam compatíveis com o projeto de design de 
interiores. Os custos e contratação de empresas especializadas para execução dos projetos complementares deverão 
ser custeados pelo cliente. 

5.6 O cliente poderá cancelar a assinatura deste contrato desde que pague integralmente pela etapa iniciada. (exemplo: 
você já entregou a planta e cortes, agora está elaborando os detalhes, então você pode cobrar por eles.) Pode ser 
aplicada taxa de cancelamento aqui também. Ex. Caso o cliente queira cancelar esse contrato, poderá fazê-lo mediante 
pagamento de taxa de cancelamento de R$... 

5.7 (no caso de gerenciamento de obras) Para todos os itens que se façam necessário um orçamento, e que estiverem 
sob a minha responsabilidade, serão entregues 03 orçamentos de 03 fornecedores diferentes.  

5.8 (no caso de gerenciamento de obras) O gerenciamento de obra para esse contrato será valido por 120 dias. Caso 
existam atrasos no decorrer do processo, e que estes não sejam relacionados aos serviços prestados por mim descritos 
no item 2.0 e 2.1, será cobrado o valor R$.../semana OU /mês (ou qualquer outra forma de pagamento que julgar 
necessária) 

6.0 Aqui você pode inserir outros itens que julgar importantes... 

Contratado responderá por danos que resultem da imperícia ou negligência sua ou de seus empregados, segundo os 
princípios gerais de responsabilidade. 

As partes elegem o foro de _____________, ____ para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. 

Testemunha 1: ______________________________________ 
Testemunha 2: ______________________________________ 

Contratante e contratado concordam e estão ajustados com todas as normas e clausulas estipuladas neste contrato e 
assim assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, os quais passam a ter força legal entre as partes.  
 

Local e Data: ____________________________,____ de ________________ de 20___. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do CONTRATANTE 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do CONTRATADO 


