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  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

CONTRATANTE:  

 

DNA5 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, estabelecida à Rua Carlos Reverbel, 200/707 - torre F, 
bairro Alto Petrópolis, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 13.268.547/0001-14, 
representada por Alexandre Araujo Cardoso, inscrito no CPF nº 899400400-91, RG nº 1065212464, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Carlos Reverbel, 200 – apto 707/torre F – Porto Alegre, 
doravante denominada DNA BRANDS; NÓS PROPAGANDA LTDA- ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 20.403.415/0001-13, com sede na Av. Nilo Peçanha, 1221/601, Porto 
Alegre, representada neste ato por seu sócio administrador Lucas Tozzi Coelho, brasileiro, casado pelo 
regime da comunhão parcial de bens, publicitário, nascido em 03/10/1988, portador do RG 8078327569 
nº, CPF nº 021.288.060.89, residente e domiciliado na Travessa Abramo Eberle nº 87, apto 303, CEP 
91360-010, Bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre, doravante denominada NÓS PROPAGANDA; e EFICAZ 
CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO SS LTDA, inscrita sob o nº CNPJ 11.408.020/0001-12, com sede 
na Rua Emilio Roberto Siebel, nº 65, CEP 93.548-005, bairro Canudos, cidade de Novo Hamburgo/RS, 
representada por Vinícius Moehlecke, administrador, inscrito no CPF nº 48561606053, RG nº 
9039140794, residente e domiciliado na Rua Tamoios, 320, AP 806, Vila Cachoeirinha, Cachoeirinha, 
RS, doravante denominada EFICAZ CONSULTORIA, sendo conjuntamente nomeadas como 
CONTRATADAS. 

 

Resolvem, de comum acordo, celebrar o contrato nos exatos termos e cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação dos serviços especializados, denominados SOS 

MY BUSINESS, através de parceria entre a DNA BRANDS, a NÓS PROPAGANDA e a EFICAZ 

CONSULTORIA para a CONTRATANTE, conforme o escopo delitimitado abaixo para cada parte: 

 

DNA BRANDS: plano de comunicação e ações de marketing digital, bem como aulas práticas de 

gestão de marca e comunicação para PMEs. 

 

NÓS PROPAGANDA: Prestará os serviços de criação de lojas virtuais e gestão de design do projeto. 

 

EFICAZ CONSULTORIA: Prestará os serviços de business coaching, caracterizados por aulas práticas 

sobre atendimento, vendas e temas relacionados. 

 

1.1.1. As partes contratadas não serão responsáveis solidárias com relação aos serviços prestados, 

devendo cada contratada responder perante a CONTRATANTE pelo seu respectivo escopo contratual 

específico. 

 

1.2. O escopo supra citado será entregue pelas contratadas através de seus prepostos, fornecedores e 

subcontratados, ficando desde já autorizadas tais subcontratações desde que permaneçam 

responsáveis pela qualidade das entregas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Pela prestação dos serviços serão devidos pela CONTRATANTE os valores de R$ __________,00 

(__________________________ reais), a serem pagos em ___ (__________) parcelas iguais e 

sucessivas de R$ __________,00 (__________________________ reais) no dia ___/___/2020, 

___/___/2020, ___/___/2020, ___/___/2020 e ___/___/2020 para a DNA BRANDS, através de cartão 

de crédito (conforme o vencimento) ou boleto bancário, a qual terá a responsabilidade legal de realizar 

os referidos repasses para a NÓS PROPAGANDA e a EFICAZ CONSULTORIA, conforme pactuado 

entre as partes. 

3.2. Todos os tributos decorrentes da prestação dos serviços e pagamentos desse Contrato serão de 

responsabilidade da DNA BRANDS, emissora da nota fiscal de serviços para a CONTRATANTE. 

3.3. Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, a CONTRATANTE incidirá em multa de 2% 

(dois por cento) sobre o total vencido, e, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) a cada mês de 

atraso e correção monetária pelo IGP-M, sendo os dois últimos calculados de forma pro rata die, bem 

como arcará com as custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados pelo juízo sobre o 

valor da causa, em caso de demandas judiciais. 

3.3.1. Ainda, em caso de inadimplência, os serviços poderão ser suspensos, a critério das contratadas. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DEVERES DAS CONTRATADAS 

4.1. Constituem, sob a regência deste contrato, direitos e deveres das CONTRATADAS: 

a) Receber os valores do CONTRATANTE, no tempo e na forma prevista no presente instrumento 

contratual; 

b) Executar adequadamente o objeto deste Contrato; 

c) Recolher os valores dos impostos e contribuições por ventura incidentes na remuneração recebida; 

d) Manter o sigilo quanto às informações recebidas do CONTRATANTE; 

e) Entregar as suas atividades no prazo determinado entre as partes, por escrito; 

f) Emitir recibo dos valores efetivamente pagos e reembolsados; 

g) Manter a CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade fiscal, trabalhista e ou 

previdenciária em relação aos serviços objetos do presente Contrato; 

h) Cumprir as demais disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE 

5.1. Constituem, sob a regência deste contrato, direitos e deveres da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento pelos serviços contratados, na forma e no prazo estabelecidos pelo presente 

instrumento contratual; 

b) Não ter divulgadas as informações sigilosas que compartilhar com a CONTRATADA por ocasião do 

presente contrato; 

c) Fornecer às CONTRATADAS todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

trabalhos, esclarecendo eventuais dúvidas, aprovando e autorizando por escrito todos os conteúdos 

produzidos, em antecedência de dois dias a qualquer liberação de publicação; 
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c.1) Caso as informações não sejam enviadas em tempo apropriado, tal situação não elidirá a 

CONTRATANTE da obrigação de realizar os pagamentos das parcelas vencidas e vincendas e nem 

reduzirá proporcionalmente o montante devido às CONTRATADAS; 

d) Ser mantida isenta de toda e qualquer responsabilidade fiscal, trabalhista e ou previdenciária em 

relação aos serviços objetos do presente Contrato; 

e) Receber a prestação do presente contrato, na forma e no tempo pactuados; 

f) Cumprir as demais disposições contratualmente previstas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços integrantes deste Contrato serão prestados em conformidade com o SLA e 

Cronogramas definidos pelas partes por meios virtuais e remotos, que serão parte integrante e 

indissociável deste Contrato. 

6.2. Será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento às CONTRATADAS de todas 

as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, esclarecendo eventuais dúvidas, 

aprovando e autorizando por escrito todos os conteúdos produzidos. 

6.3. As definições das atividades a serem desenvolvidas, a metodologia empregada e o respectivo nível 

de prioridades são de competência e responsabilidade das CONTRATADAS, devendo ser 

integralmente seguidas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DA SUSPENSÃO 

7.1. Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato imotivadamente, mediante notificação 

escrita com aviso-prévio de 60 (sessenta) dias, a qualquer momento, desde que realize o pagamento da 

remuneração pelos serviços já prestados e da multa equivalente a 30% (trinta) por cento dos valores 

que seriam devidos até o final da vigência contratual; 

7.2. O presente Contrato somente poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, 

sem qualquer multa para a parte inocente, se as partes infringirem qualquer uma das suas cláusulas e 

não sanarem o seu comportamento após notificação com prazo de 15 (quinze) dias úteis, e, também, na 

ocorrência de uma das seguintes situações: 

I.            Falência, processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência de qualquer das 

partes contratantes; 

II. Revelação ou utilização de qualquer informação confidencial recebida pela contraparte, fora 

dos propósitos específicos da relação estabelecida entre as partes; 

III. Se forem praticados atos que venham a causar prejuízos à imagem pública da contraparte, 

sem prejuízo da apuração de perdas e danos; 

IV. Descumprimento de qualquer disposição contratual. 

7.2. Na eventualidade de existirem valores em aberto no momento da rescisão, as CONTRATADAS 

resguardam-se no direito de não entregar os materiais (arquivos digitais em nuvem) por ventura 

elaborados no período da inadimplência até o momento em que houver o pagamento. 

7.3. Havendo a rescisão deste Contrato por qualquer motivo, as CONTRATADAS farão jus aos serviços 

efetivamente prestados. 

7.4. Fica facultado às CONTRATADAS suspender o presente Contrato e, com isso, suspender os 

serviços prestados, incluindo a operação da loja virtual, postergando todos os direitos e obrigações 

vincendos, em caso de inadimplência da CONTRATANTE por período superior a 15 (quinze) dias. 

CLÁUSULA OITAVA –  DAS DECLARAÇÕES 
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8.1 As partes declaram que o presente contrato não importará, sob nenhuma hipótese, no 

reconhecimento de relação de emprego ou societária entre as partes, estando responsáveis pelo 

recolhimento de todo e qualquer imposto, taxa ou contribuição que incidir na remuneração pelo 

desempenho de sua atividade. 

8.2. As CONTRATADAS declaram, para todos os fins, em caráter irrevogável e irretratável, sob pena de 

responsabilidade civil: 

a) Não terem conflito de interesses em relação aos serviços prestados no âmbito deste Contrato, 

comprometendo-se a notificar a CONTRATANTE, em tempo hábil, caso venha a surgir, no futuro, 

eventual conflito de interesses, efetivo ou potencial, de forma que este Contrato seja encerrado ou 

alterado para afastar tal conflito; 

b) detém outras fontes de receita, não sendo o presente Contrato sua única fonte de rendimentos, bem 

como possui encargos e atribuições diversas das previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE 

9.1 As partes comprometem-se, em até 2 (dois) anos após o término do presente contrato, a manter 

completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações confidenciais obtidas em 

razão do presente contrato, assim identificadas, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou 

fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte. 

9.2 As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a outra 

e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS CRIAÇÕES 

10.3. Ficam assegurados à CONTRATANTE todos os direitos materiais e imateriais sobre as criações 

derivadas dos serviços prestados pelas CONTRATADAS, desde que quitado o valor integral da 

remuneração acordada. Acaso rescindido antes da conclusão de todas as etapas, somente pertencerão 

à CONTRATANTE os direitos materiais e imateriais dos serviços já entregues e remunerados às 

CONTRATADAS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE 

11.1. As partes expressamente declaram não haver qualquer exclusividade quanto aos serviços 

prestados no presente Contrato, sendo direito das CONTRATADAS contratar com quaisquer terceiros 

os mesmos serviços ou outros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO USO DO NOME DA CONTRATANTE 

12.1. A CONTRATANTE autoriza as CONTRATADAS a utilizar o logotipo e logamarca em documentos 

comerciais e site para a promoção de casos de trabalho bem sucedidos e desde que não prejudique a 

referida marca. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, TRABALHISTA  E 

ANTICORRUPÇÃO  

13.1. Os funcionários deverão estar devidamente registrados em sua empresa empregadora, na forma 

da legislação, obrigando-se pelos salários dos empregados que o mesmo utilizar, comprometendo-se a 

respeitar as normas trabalhistas, de segurança do trabalho e previdenciárias vigentes, 

responsabilizando-se por todas as despesas e prejuízos decorrentes deste serviço.  

13.2. Cada parte obriga-se ao cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades 

públicas competentes, bem como o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
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que incidam ou venham a incidir sobre o contrato e/ou serviços, bem como o destaque da retenção de 

tributos quando prevista a obrigatoriedade.  

13.3. As partes assumem o compromisso de não empregar e/ou conceder trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, assim como a não contratar empresas que utilizem, 

explorem e/ou por qualquer outro meio ou forma, empreguem o trabalho infantil ou análogo a escravo, 

em desacordo com o contido na Lei nº 8.069/90 e art. 149 do Decreto Lei de nº 2.848/40 do Código 

Penal. 

13.4. Cada parte declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da Lei nº 12.846/2013 

– Lei Anticorrupção, e compromete-se a não praticar atividade que constitua uma violação das regras 

brasileiras de anticorrupção. Ainda, cada parte obriga-se, por meio de seus administradores, sócios, 

funcionários ou qualquer pessoa agindo em seu nome, a conduzir suas práticas comerciais de forma 

ética e em conformidade com os preceitos legais, não devendo, na execução deste Contrato, dar, 

oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro 

ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, 

parceiros, assessores ou terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou 

do governo (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou entidade de propriedade ou 

controlada por um governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função 

de representante do governo ou candidato de partido político), ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida ou direcionar negócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA NÃO CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

14.1. A CONTRATANTE compromete-se a não admitir nenhum membro da equipe, colaborador, ex-

colaborador ou representante das CONTRATADAS e de seus parceiros, subcontratados e fornecedores 

que tenham trabalhado com relação a este Contrato, sem prévia anuência desta, por escrito, durante a 

vigência contratual e em até 12 (dozes) meses contados da data de rescisão deste contrato.  

14.1.1. Exceto em caso de mútuo consentimento, o descumprimento do item anterior obriga a 

CONTRATANTE a ressarcir às CONTRATADAS com o valor equivalente à remuneração que seria 

recebida pelo profissional num período de 12 (doze) meses, tomando-se por base a remuneração do 

seu último mês de trabalho completo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES E DOS DADOS PESSOAIS  

15.1. Cada parte obriga-se e concorda que o tratamento de dados e informações capazes de identificar 

pessoas físicas de base de dados da CONTRATANTE, bem como o conteúdo ou as comunicações 

privadas ocorridas durante a prestação dos serviços deverá ser realizado de acordo com o que 

determina a legislação brasileira sobre privacidade e proteção de dados pessoais, especialmente a Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e 

demais legislações aplicáveis.  

15.2. A CONTRATADA está ciente de que a propriedade da base de Dados Pessoais é única e 

exclusiva da CONTRATANTE, considerada como controladora dos dados que forem tratados. 

15.3. A CONTRATANTE declara que constituiu sua base de dados em consonância com a legislação 

vigente, cumprindo integralmente os critérios e condições estabelecidos na legislação, normas e 

códigos de auto-regulamentação aplicáveis ao tratamento de Dados Pessoais, respondendo por todos 

os questionamentos referentes aos dados, a coleta, o armazenamento, notadamente pela sua 

veracidade e pela sua exatidão, bem como pela obtenção de todas as autorizações necessárias para 

tanto, conforme estabelecido na legislação vigente. 
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15.4. O tratamento dos Dados Pessoais fornecidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE está 

limitado às finalidades previstas neste Contrato. É extremamente vedado o tratamento dos Dados 

Pessoais para finalidades diferentes das expressamente determinadas neste Instrumento, o que inclui 

coletar, armazenar, divulgar e/ou fornecer a terceiros quaisquer das informações obtidas por meio deste 

Contrato para finalidades não expressamente indicadas neste Instrumento. 

15.5. As partes deverão implementar medidas razoáveis e apropriadas para proteger os dados pessoais 

e informações confidenciais utilizadas para fins de execução desse contrato, incluindo medidas contra 

perda, acesso ou revelação acidental ou ilegal, garantindo ainda backup e plano de recuperação de 

dados em caso de incidente com as informações veiculadas e armazenadas. 

15.6. No caso de encerramento do Contrato ou a pedido da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

excluir os dados pessoais armazenados, inclusive de backups, conforme as estipulações legais e 

contratuais. 

15.7. Assim sendo, quando da execução de prestação de serviço e/ou outros instrumentos jurídicos, de 

forma expressa ou não, as partes deverão observar de forma rigorosa o regime legal da proteção de 

dados pessoais, dedicando-se a proceder ao devido tratamento dos referidos dados, que venha a 

mostrar-se necessário ao desenvolvimento do serviço a ser prestado durante e, inclusive, após a 

vigência do contrato no estrito cumprimento da Lei. 

15.7.1. Nesse sentido, as partes obrigam-se a: 

a) Tratar e utilizar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos, que deverá registrar, organizar, 

conservar, consultar ou transmitir, apenas e somente nos casos em que o titular dos dados autorize, de 

forma inequívoca e expressa, o consentimento do uso de seus dados pessoais; 

b) Garantir que a aquisição, processamento e divulgação de dados pessoais estejam sujeitos à 

observância das leis e regulamentos aplicáveis de proteção e segurança de dados pessoais; 

c) Tratar os dados de modo compatível com as finalidades, para os quais tenham sido concedidos; 

d) Garantir a confidencialidade dos dados; 

e) Organizar de maneira técnica os dados contra qualquer destruição, perda, alterações, acidentais ou 

ilícitas, ou o acesso não autorizado, ainda os resguardando contra qualquer outra forma de tratamento 

ilícito dos dados; 

f) Garantir aos seus titulares o exercício dos respectivos direitos de informação, acesso e oposição; 

g) Assegurar que colaboradores, prestadores de serviços, terceiros, parceiros e membros do corpo 

técnico que venham ter acesso aos dados durante a prestação de serviço e as atividades desenvolvidas 

cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, nunca cedendo 

ou divulgando tais dados a terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo titular, por força de lei ou 

determinação judicial; 

h) Informar imediatamente à outra parte caso ocorra alguma quebra de segurança, ou suspeita de 

acesso indevido aos dados pessoais armazenados, seja via sistema ou via física, devendo, ainda, 

prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada ou qualquer 

medida tomada para sanar eventuais prejuízos decorrentes; 

15.8. Ainda, no armazenamento e no tratamento de dados, cada parte deverá observar as diretrizes de 

segurança constantes no Decreto nº 8.771/2016.  
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15.9. Cada parte deverá cooperar com a contraparte e fornecer assistência que possa ser solicitada em 

relação a quaisquer reclamações feitas por titulares dos Dados Pessoais, ou solicitações ou 

questionamentos feitos por qualquer autoridade competente. 

15.10. Em qualquer hipótese em que cada parte trate dados pessoais por conta da contraparte, deverá, 

em relação a tais Dados Pessoais: 

a) agir somente de acordo com as instruções da controladora dos dados pessoais e cumprir 

prontamente com toda e qualquer instrução ou solicitação desta; 

b) abster-se de processar os Dados Pessoais para qualquer outra finalidade que não a do cumprimento 

do presente Contrato e somente na medida do necessário para tanto; 

c) implementar todas as medidas técnicas e organizações necessárias ou apropriadas para proteger a 

segurança e sigilo dos Dados Pessoais processados e para proteger os Dados Pessoais de qualquer 

destruição ou perda acidental ou ilegal, alteração, divulgação, acesso ou processamento não 

autorizados; e  

d) notificar a controladora de qualquer solicitação feita por qualquer titular de Dados Pessoais devido ao 

acesso dos Dados Pessoais processados e, caso solicitado por esta, permitir que responda a referida 

solicitação, cooperando e prestando toda assistência para tanto.  

15.11. Em caso de vazamento de dados, a parte que tomar ciência informará a contraparte e os 

prepostos envolvidos através de e-mail e agendará reunião presencial, em caráter de urgência, para 

tratar das ações a serem tomadas pelas partes. 

15.11.1. O referido comunicado conterá, no mínimo, as seguintes informações: a) Descrição do 

incidente; b) Data e hora da identificação do incidente; c) Usuários afetados; d) Plano de ação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

16.1. Qualquer tolerância das partes em exigir o cumprimento, pela outra, de qualquer de suas 

obrigações, ainda que repetidamente, será mera liberalidade e não deverá ser interpretada como 

novação ou tácita aceitação de modificações nas obrigações ou prazos do presente contrato. 

 

16.2. Este contrato poderá ser alterado, a qualquer tempo, mediante acordo, por escrito, efetuado entre 

as partes. 

 

16.3. As CONTRATADAS agirão atendendo sempre às normas éticas de sua categoria profissional. 

 

16.4. Todas as correspondências, notificações e comunicações entre as Partes deverão ser feitas via e-

mail, de forma remota ou virtual desde que permita a confirmação de recebimento, direcionadas aos 

endereços constantes do preâmbulo do presente Contrato ou ao e-mail, devendo a Parte que tiver 

alteração de endereço, e-mail ou telefone comunicar a outra imediatamente, por escrito. 

 

16.5. A renúncia aos direitos que assistam às partes em razão de lei ou do presente Contrato somente 

será válida se formalizada por escrito. 

 

16.6. A nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas do presente Contrato não prejudicará a 

validade e eficácia das demais, que permanecerão em pleno vigor e efeito, devendo as Partes, nesse 

caso, negociarem de boa-fé, a redação de nova cláusula em substituição à que for considerada nula ou 

inválida, refletindo a intenção das Partes no presente Contrato. 
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16.7. As partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como 

válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda 

que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, 

conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1 As partes elegem o foro da cidade de Porto Alegre/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para a resolução de quaisquer conflitos ou discussões que sobrevierem em 

virtude do presente contrato 

 

E, por estarem de acordo com todas as Cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais 

sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua 

assinatura, na presença de duas testemunhas também signatárias. 

 

Porto Alegre/RS,  

 

 

____________________ 

CONTRATANTE 

_____________________ 

DNA BRANDS 

 

 

 

____________________ 

NÓS PROPAGANDA 

_____________________ 

EFICAZ CONSULTORIA 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:                                                                 NOME: 

CPF:                                                                     CPF: 

__________________________                         __________________________ 


