CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELIGIOSO

CONTRATANTES:
NOIVO______________________________________, Residente na Rua ______________________________n° ____________, bairro________________________Cep:______________________________, no Estado_____________________, Nacionalidade, Estado Civil: ____________________profissão: __________________, Carteira de Identidade nº ___________________________, SSP/_______, CPF ________________________.

NOIVO______________________________________, Residente na Rua ______________________________n° ____________, bairro________________________Cep:______________________________, no Estado_____________________, Nacionalidade, Estado Civil: ____________________profissão: __________________, Carteira de Identidade nº ___________________________, SSP/_______, CPF ________________________.

CONTRATADA: IGREJA ANGLICANA DO BRASIL, CNPJ 07.825.766/0001-54, Rua Carlos Chagas nº 299, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, SP, neste ato representada pelo seu Arcebispo Primaz Revmo Dom Ricardo Lorite de LIma.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1a. É objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATADA aos CONTRATANTES do serviço Religioso,      (Celebração
Matrimonial)    em    evento    que    se    realizará    na    data    de    	,    às    	    horas,    no    salão    de    festas
	, situado à Rua	, n°	, Bairro	, na
cidade de	, no Estado de	.
DO EVENTO
Cláusula 2a. O evento, para cuja realização são contratados os serviços religiosos, é um casamento dos CONTRATANTES, e contará
com a presença de	pessoas.        
Parágrafo único.   O horário de atraso da noiva terá uma tolerância de 10 minutos, após o horário estabelecido na Cláusula 1a, após haverá Multa de R$ 100,00 e Multa de R$ 300,00 após 30 minutos de atraso.
OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES
Cláusula 3a. Os CONTRATANTES deverão fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização adequada do serviço Religioso, devendo especificar os detalhes do evento, necessários ao perfeito fornecimento do serviço, e a forma como este deverá ser prestado.
Parágrafo único. A CONTRATADA não se responsabilizará pelas conseqüências de informações inexatas.  

Cláusula 4a. Os CONTRATANTES deverão efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas. No Valor de R$ ________________ (______________________) a vista ou 50% de entrada e o restante no máximo uma semana antes do casamento, sendo que se o pagamento for feito com cheque(s) somente será realizado o matrimônio após a compensação do(s) mesmos(s). 
Parágrafo único.   No caso de o casamento ser efetuado em município diferente de Ribeirão Preto (SP) deverá ser coberta as despesas com transporte e hospedagem do celebrante. 
DA RESCISÃO
Cláusula 5ª. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por escrito justificando o motivo. Deverá acontecer, além disso, até 30 dias corridos, antes da data prevista para o evento. Porém no caso de os contratantes rescindirem este contrato a contratada não devolverá o valor já pago antecipadamente.  
DAS MULTAS CONTRATUAIS
Cláusula 6ª.  Fica estabelecido que a parte infratora a quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte prejudicada multa equivalente a (60)% Sessenta por cento sobre o valor do contrato, independente de ação judicial especifica para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto,	de	de 20

Nome e assinatura do Noivo:

Nome e assinatura da Noiva:


Revmo. Dom Ricardo Lorite de Lima
 Arcebispo Primaz Metropolitano da Igreja Anglicana do Brasil


 Nome. RG e assinatura da Testemunha 1: 

Nome, RG e assinatura da Testemunha 2: 

