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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS SOU REI 

 

 

1 – DAS PARTES: 

 

Os serviços serão fornecidos pela SOUZA E REIS AGENCIA DE 

PUBLICIDADE LTDA (Nome Fantasia: SOU REI AGÊNCIA), empresa 

limitada de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ sob o n° 

37.484.374/0001-30 e no cadastro estadual sob o n° 90801116-38, com sede 

na Avenida São José, n. 317, Sala 3, Centro, CEP 37002-130, no Município de 

Varginha, Estado de Minas Gerais, titular da propriedade intelectual sobre 

softwares, websites, aplicativos, conteúdos, consultorias e demais ativos 

relacionados aos serviços prestados pelo mesmo.  

 

 

O presente Termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, entre a 

Sou Rei Agência e as pessoas físicas ou jurídicas cadastradas por meio das plataformas 

digitais da Sou Rei Agência. Estes atestam que as informações cadastradas são verdadeiras 

e que estão de acordo com este termo de serviço, que, a partir de agora terá valor de Contrato 

de Prestação de Serviços, sob pena de penalidades cabíveis, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes, que determinam seu objeto, obrigações, condições de preço, forma e termo de 

pagamento.  

 

A aceitação do presente instrumento é imprescindível para a execução de serviços fornecidos 

pela empresa. Caso não concorde com as disposições deste instrumento, o usuário não deve 

utilizá-los. 

 

 

 

 

2 – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Cláusula 1a. O objeto do presente instrumento é a prestação dos serviços dispostos na 
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proposta de prestação de serviços enviada e aprovada pelo cliente, sendo parte integral do 

presente contrato, identificada a partir de agora de maneira simples como PROPOSTA. Este 

contrato se refere às atividades designadas na proposta, sendo que o CONTRATADO poderá 

prestar outros serviços desde que solicitado pelo CONTRATANTE, uma vez que aprovado 

previamente os prazos e orçamentos correspondentes.  

 

 

3 – DA CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO COMERCIAL 

 

Cláusula 2a. O CONTRATADO compromete-se em não divulgar informações sensíveis sobre 

o projeto para terceiros ou pessoas não autorizadas. 

 

Cláusula 2b. Por não haver qualquer vínculo de exclusividade, CONTRATADO poderá 

executar serviços para empresas do mesmo setor que o do CONTRATADO, devendo, 

porém, manter o mais alto grau de sigilo e isenção na condução dos projetos. 

 

Cláusula 2c. O CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a usar informações básicas e 

não sensíveis em sua divulgação comercial, como a divulgação da marca do 

CONTRATANTE como cliente do CONTRATADO e números percentuais de resultados 

obtidos a partir do trabalho do CONTRATADO. A autorização é válida em todos os meios 

de comunicação do CONTRATADO: site, redes sociais, apresentações e materiais 

gráficos.    

 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Cláusula 3a. O CONTRATANTE deverá efetuar corretamente os pagamentos ao 

CONTRATADO segundo o capítulo 8 do presente contrato. 

 

Cláusula 4a. Fornecer ao CONTRATADO todo o conteúdo e informação que ele deseja que 

seja hospedado e que será utilizado no site e campanhas em tempo hábil para melhor 

execução e qualidade dos serviços prestados. 

 

Cláusula 5a. Fornecer os insumos necessários que não estejam descrito na PROPOSTA, 
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como imagens, vídeos, textos e elementos da marca, não cabendo ao CONTRATADO a 

produção de nenhum material que não esteja listado na PROPOSTA, isentando-o, assim, de 

qualquer responsabilidade sobre os resultados em caso de não recebimento desses ativos. 

Além disso, cabe ao CONTRATANTE a gestão dos produtos do site, incluindo seu cadastro, 

produção de material áudio visual e controle de estoque e disponibilidade, exceto se a 

PROPOSTA prever esse tipo de gerenciamento. 

 

Cláusula 6a. O CONTRATANTE deverá manter o CONTRATADO informado sobre 

estratégias concedendo sempre feedback das ações realizadas visando manter boa 

comunicação para melhoria do projeto e/ou ajustes e correções caso seja necessário. 

 

Cláusula 7a. O CONTRATANTE deverá se cadastrar na área de clientes do site da Sou Rei 

Agência, fornecendo informações pessoais, de contato e pagamento corretos.  

 

Cláusula 8a. Deverá realizar a contratação e os pagamentos dos softwares e licenças 

necessários para a realização do escopo de trabalho definidos na PROPOSTA. As despesas 

da contratação dos referidos não estão inclusos no valor do projeto, devendo ser suportadas 

única e exclusivamente pelo CONTRATANTE. 

 

Cláusula 8b. O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelos referidos 

softwares licenças, no entanto oferece consultoria no processo de contratação e 

implementação. 

 

Cláusula 8c. A não contratação dos referidos softwares e licenças inviabiliza a realização 

dos serviços descritos na PROPOSTA, e neste caso fica o CONTRATADO isento de 

qualquer responsabilidade ou ônus pela não realização dos serviços e/ou não obtenção 

dos resultados planejados. 

 

Cláusula 9a. O CONTRATANTE deverá se manifestar no prazo máximo de cinco dias 

corridos sobre os entregáveis gerados pelo CONTRATADO, que serão considerados como 

aprovados e entregues caso não haja retorno por parte do CONTRATANTE. 

 

Cláusula 9b. Qualquer reformulação ou alteração solicitada fora do prazo acima estipulado 

não fará parte deste contrato, devendo ser orçada separadamente e previamente aprovada 
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pelas partes. 

 

Cláusula 9c. Estão inclusas no contrato até três alterações do mesmo item por etapas de 

aprovação. A partir da terceira alteração as próximas serão orçadas e cobradas de acordos 

com os critérios de precificação e disponibilidade do CONTRATADO. 

 

Cláusula 10a. O CONTRATANTE deverá comparecer às apresentações e reuniões 

previamente agendadas pelo CONTRATADO para apresentação dos relatórios e alinhamento 

de expectativas do projeto, tantas quanto foram estipuladas na PROPOSTA. 

 

Cláusula 10b. Na indisponibilidade, não comparecimento ou falta de um representante 

legal por parte do CONTRATANTE a uma reunião, fica o CONTRATADO autorizado a dar 

como entregue o relatório, assim como definir os objetivos e dar continuidade ao projeto. 

 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

Cláusula 11a. É dever do CONTRATADO fornecer ao contratante a cópia do presente 

instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratado.  

 

Cláusula 12a. O CONTRATADO deverá garantir a execução do serviço contratado de 

acordo com prazos e especificações descritas na PROPOSTA, sempre visando os 

melhores resultados e respeitando a marca e a qualidade dos produtos e serviços da 

CONTRATANTE.  

 

Cláusula 13a. Dar assistência para informações, dúvidas ou sugestões em horário 

comercial e pelos canais estipulados no plano de gestão, assim como prestar os serviços 

especializados estipulados no mesmo plano definido na PROPOSTA. 

 

Cláusula 13b. Atendimentos que extrapolem o definido na cláusula anterior não farão 

parte integrante deste instrumento, devendo ser orçado separadamente e aprovado 

previamente pelas partes. 

 

Cláusula 14a. O CONTRATADO fará o acompanhamento das atividades de acordo com o 
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plano de gestão e produzirá relatórios deste acompanhamento para cada objetivo do 

CONTRATANTE, possibilitando dessa forma a otimização dos resultados e o alinhamento 

de expectativas do projeto. Serão produzidos tantos relatórios quanto foram estipulados na 

PROPOSTA. 

 

Cláusula 15a. Analisar e se assim for, corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira 

e conta responsabilidade, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos e/ou 

incorreções resultantes de sua execução. 

 

Cláusula 16a. Atender às recomendações, e determinações da CONTRATANTE, quanto 

à execução dos serviços contratados. 

 

Cláusula 17a. Observar rigorosamente toda a legislação aplicável à sua atividade, seja 

Federal, Estadual, ou Municipal, bem como as determinações de fiscalização, 

responsabilizando-se, única e integralmente, por todo e qualquer ônus decorrente da 

inobservância desses preceitos. 

 

 

6 – DA EXECUÇÃO E PRAZOS DOS SERVIÇOS 

 

Cláusula 18a. As tarefas requisitadas como manutenção de serviços obedecerão aos 

seguintes prazos, a partir de disponibilidade do CONTRATADO e inequívoco recebido. 

- Até 05 (cinco) dias para tarefas de curto prazo; 

- Até 10 (dez) dias para tarefas de médio prazo; 

- Até 15 (quinze) dias para tarefas de longo prazo; 

Estes prazos serão estipulados no momento do recebimento das tarefas e só poderão ser 

alterados a exclusivo critério técnico pelo CONTRATADO. 

 

Cláusula 19a. O CONTRATANTE, apenas quando verificada a necessidade de 

manutenção dos serviços, enviará requisições de tarefas ao CONTRATADO, para que os 

mesmos sejam executados dentro dos prazos estipulados na cláusula 18a deste capítulo. 

 

Cláusula 20a.  Somente o CONTRATADO poderá executar nos sites, sem necessidade de 

qualquer aviso prévio, os serviços técnicos preventivos e/ou corretivos mencionados nesta 
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cláusula. 

 

Cláusula 21a. O CONTRATADO não será de qualquer forma, a qualquer título e tempo, 

responsável por falhas e problemas nos serviços, decorrentes exclusivamente de falhas ou 

problemas de servidores, plataformas, serviços, equipamentos, especificações ou 

informações do CONTRATANTE ou, ainda, pelo uso indevido das informações repassadas 

pelo CONTRATADO, uma vez que é de responsabilidade daquela a execução dos serviços. 

 

 

7 – DO LICENCIAMENTO E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Cláusula 22a. Todos os produtos e serviços relacionados a sites, templates, design e 

campanhas definidos na PROPOSTA, assim como qualquer entregáveis desenvolvido ou 

destinado pelo CONTRATADO para o projeto, são licenciados pelo CONTRATADO para 

uso único e exclusivamente nos domínios da Sou Rei Agência. 

 

Cláusula 23a. É expressamente proibida a cópia ou distribuição de tais produtos e serviços 

sob pena de multa do valor integral estabelecido nesta relação, para cada réplica ou 

distribuição encontrada sem o devido licenciamento destinado pelo CONTRATADO. 

 

Cláusula 24a. Para prestação de serviços onde o CONTRATADO não desenvolve nenhum 

tipo de software específico, tendo em vista que ela já possui ou loca ferramentas e/ou 

funcionalidades que serão utilizadas, fica estipulado, desde já, a título universal e definitivo, 

que todos os direitos patrimoniais de autor sobre tais ferramentas e/ou funcionalidades, 

bem como toda a propriedade intelectual desenvolvida durante a vigência deste instrumento 

(incluindo mas não se limitando a: know-how, ideias, conceitos, técnicas, templates, 

metodologias, tecnologia, sites, blogs e microblogs) pertencem única e exclusivamente ao 

CONTRATADO. 

 

Cláusula 24b.  Por outro lado, as análises, relatórios, infográficos, layouts, landing 

pages, e-books e demais entregáveis pertencem ao CONTRATANTE, que serão 

devidamente transferidas integralmente ou fornecidos os acessos imediatamente após 

o término do contrato. 
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Cláusula 24c. O CONTRATANTE autoriza expressamente o CONTRATADO a inserir 

para fins de autoria criativa, uma pequena imagem de assinatura/logomarca em todos 

os materiais produzidos durante o projeto. 

 

Cláusula 25a. Ao final deste contrato, o CONTRATADO pode dar às ferramentas e/ou 

funcionalidades desenvolvidas qualquer destinação, a seu exclusivo critério e podendo, 

exemplificativamente, modificar, ceder, licenciar, transferir, total ou parcialmente, gratuita 

ou onerosamente, ou, ainda, dar aos mesmos qualquer outra utilização, desde que tais 

ferramentas e/ou funcionalidades não contenham nenhuma espécie de dados, informações, 

correspondências, material, especificações e documentos de qualquer natureza 

pertencente ao CONTRATANTE. 

 

Cláusula 26a. As obrigações previstas nesta cláusula vincularão as partes durante a 

vigência deste instrumento e permanecerão em vigor na hipótese de seu término, por 

qualquer motivo e, o seu desrespeito por parte do CONTRATANTE ou do CONTRATADO 

implicará a responsabilização pelas perdas e danos de qualquer natureza causados à parte 

inocente. 

 

Cláusula 27a. Nada neste instrumento transfere qualquer direito de propriedade, de forma 

que nenhuma das partes adquirirá quaisquer direitos de propriedade pertencentes à outra, 

exceto na medida expressamente estabelecida neste contrato. 

 

Cláusula 28a. Sem prejuízo do acima disposto, caso venha a ser proposta qualquer 

reclamação ou ação contra o CONTRATANTE sob a alegação de que o CONTRATADO 

de qualquer maneira infringe ou infringiu os direitos à propriedade de terceiro, ou se, na 

opinião razoável do CONTRATADO isto possa ocorrer, o CONTRATADO prontamente, e 

às suas custas exclusivas: 

- Garantirá que o CONTRATANTE permaneça usufruindo dos serviços prestados pelo 

CONTRATADO de forma ininterrupta; ou 

- Modificará ou substituirá o que for necessário para cessar a infração de tais direitos de 

propriedade, sem que tal fato importe em qualquer prejuízo à funcionalidade e performance 

dos serviços, de modo a evitar a infração ou alegada infração. 
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8 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

Cláusula 29a. O presente serviço será remunerado através do valor descrito na 

PROPOSTA referentes aos serviços descritos na mesma. A periodicidade (mensal, 

semestral anual ou valor único), vencimento de pagamento e demais definições financeiras 

constam na PROPOSTA.  

 

Cláusula 30a. Os valores não estão sujeitos a devolução, exceto se por situação prevista 

por esse instrumento. 

 

Cláusula 31a. O modelo de pagamento adotado será o pré-pago. Em que o 

CONTRATANTE efetua o pagamento antecipadamente referente ao período que receberá 

os serviços prestados. Fica definida a data do primeiro pagamento como a data de 

contratação do serviço. Em caso de pagamentos mensais, fica definida a data do primeiro 

pagamento como referência para os demais vencimentos subsequentes.  

 

Cláusula 32a. O CONTRATADO enviará a(s) fatura(s) para o e-mail cadastrado do 

CONTRATANTE, bem como avisos sobre o prazo de pagamento. A omissão do 

CONTRATANTE ao receber esses e-mails que ocasione atraso e/ou não pagamento da 

fatura acarretará em juros descritas na sessão 9 desse instrumento, não cabendo alegação 

de não recebimento da fatura. 

 

Cláusula 33a. Qualquer interrupção injustificada na prestação dos serviços descritos no 

objeto deste instrumento permitirá a imediata suspensão dos pagamentos 

supramencionados, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, até que seja devidamente 

restabelecida a execução dos serviços. 

 

Cláusula 34a. Qualquer interrupção injustificada e superior a 10 (dez) dias nos pagamentos 

supramencionados permitirá a suspensão imediata da prestação dos serviços descritos no 

objeto deste instrumento, sem ônus para o CONTRATADO. O pagamento parcial dos 

valores não afasta a possibilidade de suspensão dos serviços prestados. 

 

Cláusula 35a. Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente 

instrumento ou de sua execução constituem ônus de total responsabilidade exclusiva do 
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CONTRATADO, que é contribuinte regular perante todas as autoridades governamentais 

aplicáveis, conforme definido na lei tributária. 

 

 

9 – DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

Cláusula 36a. Em caso de inadimplemento do pagamento por parte do CONTRATANTE, 

incidirá sobre o valor devido multa pecuniária no valor de 10% (dois por cento) sobre o 

débito, juros de mora na razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. 

 

Parágrafo único. Caso não haja solução extrajudicial, na hipótese de cobrança por via 

judicial, serão acrescidos ao valor do débito o pagamento de custas processuais e 20% 

dos honorários advocatícios, mais o valor de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária. 

 

Cláusula 37a. No caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações conferidas a 

cada uma das partes que não configure rescisão contratual, a parte que descumpriu deverá 

pagar para a parte contrária uma multa de 40% (dez por cento) sobre o valor da 

remuneração do mês anterior ao descumprimento.  

 

 

10 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

Cláusula 38a. O presente instrumento não poderá ser rescindido pelas partes, sem 

qualquer ônus, antes do término do prazo estipulado na cláusula décima, salvo nas 

hipóteses previstas na cláusula 39 deste contrato. 

 

Cláusula 38b. Caso uma das partes decida distratar antes do prazo de vigência 

estabelecido, pagará à outra parte, a título de indenização, multa contratual desde já 

fixada em 40% (quarenta por cento) do valor das parcelas remanescentes. 

 

Cláusula 38c. Em qualquer caso, será imprescindível que a parte dê aviso por escrito à 

outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência. Após a notificação de cancelamento, o 

CONTRATADO continuará prestando os serviços por mais 30 (trinta) dias, e o 
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CONTRATANTE continuará os pagamentos até o encerramento do instrumento. 

 

Cláusula 39a. O presente instrumento será considerado rescindido de pleno direito a 

qualquer momento, mediante simples notificação à parte infratora, nos seguintes casos: 

 

- Por violação a qualquer cláusula contratual por qualquer uma das partes, que não seja 

sanada em prazo superior a 15 (quinze) dias; 

- Pela prática, por uma das partes, de quaisquer atos ou ocorrência de fatos que, por sua 

natureza e gravidade, maculem a confiabilidade e a moralidade de uma das partes ou, 

ainda, que sejam suscetíveis de causar danos ou comprometer, mesmo que indiretamente, 

a imagem da outra parte; 

- Em caso de decretação da falência, deferimento do plano de recuperação judicial, 

homologação do plano de recuperação extrajudicial ou liquidação de uma das partes; 

- As partes desde já acordam que na hipótese do disposto nesta cláusula, caso a parte 

prejudicada envie à parte infratora 2 (duas) notificações, nas formas de comunicação 

estipuladas no presente instrumento, relatando descumprimento de qualquer das 

obrigações contratuais, poderá a parte prejudicada, a seu exclusivo critério, comunicar a 

rescisão imediata do presente instrumento. 

 

Cláusula 40a. A parte infratora, que der ensejo a rescisão do presente instrumento nas 

hipóteses previstas na cláusula 39, pagará a outra parte, indenização por danos 

emergentes e lucros cessantes, no valor de 40% da mensalidade, multiplicado pelo número 

de meses restante para encerrar o contrato em sua integralidade. 

 

Cláusula 41a. O presente instrumento poderá ser rescindido, sem qualquer ônus, nas 

hipóteses de caso fortuito ou de força maior. A parte que invocá-las deverá, imediatamente, 

informar a outra com relação à ocorrência de caso fortuito ou força maior e as circunstâncias 

que a estão impedindo de cumprir suas obrigações contratuais, bem como deverá 

comunicar, tão logo quanto possível, a cessação do evento que provocou o atraso. 

 

Cláusula 42a. A rescisão do presente contrato não implica na revogação do dever das 

partes de assegurar o sigilo sobre as informações fornecidas, nos termos deste instrumento. 

 

Cláusula 43a. Nenhuma hipótese de extinção do contrato implicará na devolução dos 
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valores já pagos ao CONTRATADO e tampouco na exoneração do CONTRATANTE 

quanto à obrigação de liquidar os valores eventualmente devidos e ainda não quitados por 

serviços já prestados. 

 

Cláusula 43b. Caso haja qualquer alteração na legislação, aplicável ao objeto do presente 

contrato, as partes poderão, unilateralmente, rever as condições comerciais do presente 

contrato, sem prejuízo da possibilidade de resilição e sem qualquer ônus. 

 

 

11 – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Cláusula 44a. O CONTRATANTE obriga-se, quando aplicável, a atuar no presente contrato 

em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e as 

determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores, em especial, a Lei no 13.709/2018 

- Lei geral de proteção de dados pessoais. 

 

Cláusula 45a. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados, de forma que 

exija modificações na estrutura do escopo deste contrato ou na execução das atividades 

ligadas a este contrato, o CONTRATANTE deverá adequar-se às condições vigentes. Se 

houver alguma disposição que impeça a continuidade do contrato conforme as disposições 

acordadas, o CONTRATADO poderá resolvê-lo sem qualquer penalidade, apurando-se os 

serviços prestados e/ou produtos fornecidos até a data da rescisão e consequentemente 

os valores devidos correspondentes. 

 

Cláusula 46a. O CONTRATANTE seguirá as instruções recebidas do CONTRATADO em 

relação ao tratamento dos dados pessoais, além de observar e cumprir as normas legais 

vigentes aplicáveis, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa 

causar ao CONTRATADO, aos seus colaboradores, clientes e CONTRATANTES, sem 

prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

 

Cláusula 47a. O CONTRATANTE deverá manter registro das operações de tratamento de 

dados pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizativas 

necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a 

alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o 
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ambiente (seja ele físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais é 

estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas 

de governança e aos princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas 

regulamentares aplicáveis. 

 

Cláusula 48a. O CONTRATANTE deverá notificar o CONTRATADO sobre reclamações e 

solicitações dos titulares de dados pessoais que venha a receber (por exemplo, sobre a 

correção, exclusão, complementação e bloqueio de dados) e sobre as ordens de tribunais, 

autoridade pública e reguladores competentes, e quaisquer outras exposições ou ameaças 

em relação à conformidade com a proteção de dados identificadas pelo mesmo. 

 

Cláusula 49a. O CONTRATANTE compromete-se a auxiliar o CONTRATADO com a suas 

obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a lei de proteção de dados aplicável, 

fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para 

documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança. 

 

Cláusula 50a. O presente contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados do 

CONTRATADO ou dos clientes desta para o CONTRATANTE. 

  

 

12 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 51a. Fica acordado entre as partes que no presente contrato inexiste vínculo 

trabalhista entre os contratantes, excluindo-se obrigações previdenciárias e encargos 

sociais, não havendo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO qualquer tipo de relação 

de subordinação, excluindo-se também qualquer responsabilidade fiscal ou tributária.  

 

Cláusula 52a. Fica desde já estabelecido que o CONTRATANTE não tem qualquer 

responsabilidade por dívidas e obrigações contraídas pelo CONTRATADO, não podendo 

esta ou terceiros, utilizarem-se deste contrato ou de qualquer outra forma para pleitear 

indenizações ou reembolsos. 

 

Cláusula 53a. As cláusulas deste contrato consolidam o completo entendimento das partes 

e prevalecem sobre quaisquer entendimentos verbais ou escritos assumidos anteriormente 
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a respeito do objeto ora contratado. 

 

Cláusula 54a. O CONTRATANTE não poderá contratar, direta ou indiretamente, os 

funcionários do CONTRATADO que trabalham na execução deste ajuste, por um prazo de 

até um ano após a extinção do contrato, sob pena de multa do valor integral estabelecido 

nesta relação. Sob pena de multa no valor integral deste contrato. 

 

 

13- DO FORO 

 

Cláusula 55a. Fica eleito o foro da comarca de Varginha, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO. 

  


