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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
O presente instrumento estabelece os Termos e Condições Gerais de Contratação (“TCG”) para a prestação de serviços pela 
GRUPO CUCO LABORATÓRIO DE MARKETING EXPERIENCIAL LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 24.347.091/0001-02, com endereço na Rua Professor Pedreira de Freitas, 1096, cj. 83, Bairro Tatuapé, CEP 03312-052, 
São Paulo/SP, doravante denominada “CONTRATADA”, para qualquer pessoa física e/ou jurídica devidamente identificada no 
documento Contrato Prestação de Serviços (“CONTRATO”); doravante denominada “CONTRATANTE”. 
 
Este TCG, se e somente se, em conjunto com o Contrato, devidamente assinada pela CONTRATANTE, perfaz o CONTRATO 
celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, o qual as Partes reconhecerão sempre como sendo válido, legítimo e eficaz 
para todos os fins e efeitos de direito. 
 

CLÁUSULA 1 – DO TCG 
 
1.1. Termos e Condições Gerais de Contratação – TCG: significa o presente documento, onde constam todas as condições 

gerais de contratação de prestação de serviços da CONTRATANTE à CONTRATADA. Juntamente com o CONTRATO, 
devidamente assinada pela CONTRATANTE, este documento TCG integra o CONTRATO. 
 

CLÁUSULA 2 - DO OBJETO  
 
2.1 É objeto do contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos Serviços devidamente descritos no Contrato 

(“Serviços”).Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, utilizadas pela CONTRATADA para executar o objeto deste Contrato são, 
para todos os efeitos, subordinadas da CONTRATADA, a quem caberá exclusivamente os poderes de administração, direção 
e controle de seus negócios, incluindo o pagamento de qualquer remuneração ou reembolso que seja devido aos seus 
subordinados, não existindo qualquer vínculo entre essas pessoas físicas ou jurídicas com qualquer da CONTRATANTE. 
 

2.2 O orçamento dos Serviços a serem prestados está declarado no Contrato.  
 

2.2.1 A CONTRATADA declara que exercerá as obrigações assumidas neste instrumento com zelo, atenção e competência, 
declarando que eventuais demandas solicitadas de outros clientes não poderão interferir ou ter qualquer tipo de 
preferência em relação às demandas solicitadas pela CONTRATANTE. 
 

2.3 O cronograma de entrega do serviço a serem prestados está declarado no Contrato. A CONTRATADA somente dará início à 
etapa referente ao objeto do contrato, após a aprovação do projeto de criação. 
 

2.4 Caberá à CONTRATADA formalizar todos os contratos com os prestadores de Serviços listados no Contrato. 
 

CLÁUSULA 3 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1 Para a realização dos Serviços previstos neste documento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor previsto no 
Contrato. 
 

3.2 É de responsabilidade da CONTRATANTE o recolhimento dos tributos diretos e indiretos descritos na Nota Fiscal. Todos os 
demais tributos, taxas ou impostos que incidam ou venham a incidir na consecução do objeto do presente neste Contrato, 
serão de responsabilidade de cada uma das Partes que ocupem a qualidade legal de sujeito passivo da relação tributária, a 
qual o pagamento for imputado. Cada uma das partes deverá arcar com suas próprias obrigações tributárias, em observância 
à legislação em vigor, inerentes aos Serviços por elas prestados não podendo, em qualquer hipótese, transferir este ônus para 
a outra Parte.  
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3.3 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Preço mediante a apresentação da Nota Fiscal, com ao menos 5 (cinco) dias 
de antecedência ao vencimento, através de depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA junto ao 
Banco Itaú, Agência nº 0393, Conta Corrente nº 23766-4.  

 
3.4 Caso a CONTRATANTE atrase o pagamento, deverá ser acrescido ao valor devido juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária calculada com base no IGP-M, além de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
devido. 

 
3.5 A CONTRATANTE se responsabiliza ainda pelo pagamento/reembolso de eventuais despesas tidas pela CONTRATADA com 

portadores, seja para envio de documentos, de materiais para aprovação, visitas técnicas, dentre outros Serviços que 
dependam da concordância da CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a comunicar previamente e por escrito a 
existência desta despesa para que a CONTRATANTE aprove expressamente a realização da diligência. 

 
CLÁUSULA 4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1 São obrigações da CONTRATADA: 
 

(i) prestar os Serviços de acordo com as especificações da CONTRATANTE, conforme constam no Contrato; 
 

(ii) executar o objeto deste Contrato com o nível técnico e com a diligência profissional exigida pela natureza dos Serviços 
prestados, por meio de profissionais capacitados, garantindo a qualidade técnica dos Serviços, fornecendo, diretamente 
ou por meio de proficiências ou empresas e subcontratadas, toda a retaguarda técnica necessária para resolver quaisquer 
dificuldades, através de profissionais capacitados, de acordo com cada necessidade; 
 

(iii) efetuar o pagamento e os encargos de natureza fiscal, trabalhista, securitária e previdenciária de seus profissionais 
relacionados à prestação de Serviços do objeto contratual, se responsabilizando, também, por eventuais profissionais 
subcontratados, pela CONTRATADA; 
 

(iv) fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado por escrito pela mesma, informações sobre o andamento dos Serviços;  
 

(v) tomar as medidas que entender necessárias, no caso de profissionais, cuja conduta ou presença sejam julgadas 
inconvenientes ou irregulares pela CONTRATANTE de forma a não comprometer o andamento dos Serviços, 
comprometendo-se, ainda, a substituir o profissional julgado inconveniente ou irregular, por outro de capacidade técnica 
igual ou superior. Tal substituição deve ser procedida em prazo hábil ao não comprometimento do andamento dos 
Serviços; 
 

(vi) cumprir, durante a execução dos Serviços do objeto contratual, todas as leis, decretos, regulamentos e/ou posturas, 
federais, estaduais ou municipais vigentes, bem como providenciar a obtenção das licenças, alvarás e autorizações 
necessárias à regular prestação dos Serviços do Contrato, sem, observado que as despesas necessárias para tanto, serão 
de responsabilidade da CONTRATANTE; 
 

(vii) obter licenças, autorizações e alvarás para a consecução do Contrato, sem, contudo, assumir a obrigação de arcar com 
todas as despesas necessárias para tanto, que serão de responsabilidade da CONTRATANTE; 
 

(viii) comunicar à CONTRATANTE, tão logo seja de seu conhecimento, qualquer procedimento fiscal, tributário, trabalhista e 
previdenciário que, ainda em caráter interpretativo, possa gerar ônus ou riscos de qualquer natureza para a 
CONTRATANTE;  

 
CLÁUSULA 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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5.1 São obrigações da CONTRATANTE:  
 

(i) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à prestação adequada, devendo especificar os detalhes 
necessário para a prestação dos Serviços, necessários à sua perfeita realização, e a forma como este deverá ser prestado; 
 

(ii) comunicar previamente e por escrito à CONTRATADA acerca das Patrocinadoras que farão as ativações durante a 
prestação dos Serviços; 

 
(iii) efetuar o pagamento do preço e o reembolso de despesas na forma e condições estabelecidas no Contrato; e 

 
(iv) repassar a CONTRATADA, sempre que solicitado, artes, logos e todas comunicações necessárias para a efetivação das 

comunicações visuais da prestação dos Serviços. 
 

CLÁUSULA 6 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

6.1 Cada uma das Partes reconhece a importância do nome comercial, da marca, dos logotipos e/ou símbolos de titularidade ou 
licenciados pela outra Parte (doravante designados em conjunto como “Marca”), os quais estão associados aos seus 
respectivos fundos de comércio. Reconhecendo tal importância, cada uma das Partes se obriga, pelo presente Contrato, a 
proteger a Marca uma da outra, bem como a preservar seus respectivos direitos e interesses, abstendo-se de utilizá-la direta 
ou indiretamente, sem a prévia e expressa permissão da Parte titular e/ou licenciada. 
 

6.2 Este Contrato e sua execução não geram nenhuma licença ou concessão de uso da Marca de uma das Partes à outra, de 
forma que ambas não poderão usar a Marca uma da outra, exceto mediante prévia e expressa autorização. Qualquer 
autorização de uso da Marca de uma Parte à outra, ainda que emitida por escrito, deverá ser entendida restritivamente, 
concedida em caráter precário e exclusivo para a finalidade à qual foi emitida., sendo tal concessão extinta no momento em 
que o presente Contrato seja rescindo por qualquer motivo. 

 
CLÁSULA 7 – DA VIGÊNCIA 

 
7.1 Este Contrato produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a data de entrega do serviço ou 

até a data da realização do pagamento, o que ocorrer por último. 
 

CLÁUSULA 8 – DA RESCISÃO 
 
8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das Partes, desde que haja prévia notificação por 

escrito, com motivo justificado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da data prevista para o início da Prestação 
dos Serviços, com reembolso de todas as custas e despesas incorridas pela CONTRATADA.  
 

8.2 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem a incidência de multa, nos seguintes casos: 
 

(i) na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, caso tal descumprimento não seja sanado 
no prazo de 72 (setenta e duas horas) contados da notificação da outra Parte para tanto; 

 
(ii) independente de notificação, nos casos de falência, concordata ou liquidação de qualquer das partes;  
 
(iii) utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por 

força de suas atribuições, arcando com as penas da Lei;  
 
(iv) transferência a terceiros, pela CONTRATADA, total ou parcialmente, dos direitos e obrigações decorrentes do presente 

Contrato, sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, exceto conforme previsto no item 11.5 abaixo; 
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(v) se ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito regularmente comprovados, que impeçam a execução do Contrato, 

observado que, quando for possível a execução apenas parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá decidir entre o 
cumprimento parcial e a rescisão do Contrato; e  

 
(vi) ocorrência de fato que, por sua natureza e gravidade, incidam sobre a confiabilidade e moralidade da CONTRATADA ou 

que seja suscetível de causar danos ou comprometer, mesmo que indiretamente, a imagem da CONTRATANTE; 
 
8.3 Em caso de rescisão motivada por inadimplemento contratual, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de multa contratual 

prevista na cláusula anterior, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária corrigida pelo IGP-M, 
independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada, 
sem prejuízo ainda do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, desde já arbitrados em 20% (vinte por 
cento). 

 
CLÁUSULA 9 – DAS PENALIDADES 

 
9.1 Caso quaisquer das Partes deixe de cumprir com quaisquer de suas obrigações estabelecidas neste Contrato, será notificada 

pela outra acerca de tal inadimplemento para cumprimento em até 72 (setenta e duas horas). Ademais, ocorrendo o 
descumprimento de alguma obrigação, a parte que infringir o Contrato incorrerá em multa não compensatória equivalente a 
20% (vinte por cento) do Preço. 
 

9.2 A aplicação das penalidades previstas neste Contrato não afasta o dever da Parte de cumprir com a sua respectiva obrigação, 
nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a ser pleiteada pela Parte inocente em razão e eventuais perdas 
e danos causados e devidamente comprovados. 

 
9.3 Sem prejuízo da aplicação das penalidades na forma referida neste item, será facultado à CONTRATANTE o direito de rescindir 

o presente Contrato, caso a CONTRATADA não providencie o integral cumprimento da obrigação inadimplida, no prazo 
estipulado neste Contrato.  

 
9.4 Sem prejuízo do disposto no item 8.1, em caso de inadimplemento da CONTRATANTE com relação às suas obrigações, 

poderá à CONTRATADA rescindir o Contrato por justa causa, cabendo à CONTRATANTE reparar eventuais prejuízos e danos 
devidamente comprovados suportados pela CONTRATADA, reembolsar todas as custas e despesas incorridas pela 
CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA 10 – DA CONFIDENCIALIDADE 

 
10.1 Cada uma das Partes se obriga a:  
 

(i)  não divulgará a qualquer terceiro, ou utilizará qualquer Informação Confidencial a ela revelada pela outra Parte, exceto 
se expressamente autorizado neste Contrato;  
 

(ii) a tomar todas as medidas razoáveis à manutenção da confidencialidade das Informações Confidenciais da outra Parte, 
que estejam em seu poder e controle, sendo que referidas medidas em nenhum momento serão inferiores às medidas 
tomadas na manutenção da confidencialidade de informações de sua propriedade e de mesma importância.  
 

(iii) a não solicitar, uma da outra, informações não relacionadas com o exercício das obrigações assumidas por cada uma das 
Partes no presente Contrato; e  
 

(iv) apenas fornecer informações sobre a outra parte ou este Contrato dentro dos limites e das condições em cada caso 
permitidas pela legislação vigente. 
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10.2 A obrigação de confidencialidade prevista nesta Cláusula não se aplicará à informação confidencial que: (i) é, ou possa se 

tornar em poder da Parte, sem que para isso ocorra a violação do Contrato, de conhecimento público ou disponível ao público; 
(ii) tenha sido licitamente revelada à Parte receptora por terceiros sem obrigação de confidencialidade ou violação de uma 
obrigação de confidencialidade; ou (iii) já era de conhecimento da Parte receptora, quando da revelação ou divulgação a ela 
desta mesma informação ou que tenha sido independentemente desenvolvida pela Parte receptora.  
 

10.3 Qualquer uma das Partes poderá revelar informações confidenciais da outra Parte: (i) quando a divulgação tenha sido 
legalmente exigida por órgão judiciário competente ou por qualquer outro órgão público administrativo ou normativo, desde que 
a outra Parte seja previamente notificada, de forma a assegurar a contestação de tal ordem ou requerimento pela Parte; e (ii) 
em caráter confidencial, para seus consultores legais ou financeiros. 

 
10.4 As Partes deverão, ao término deste Contrato, dar a quaisquer documentos que contenham Informações Confidenciais da outra 

Parte, o tratamento que for solicitado por esta última, mediante notificação por escrito a ser entregue em até 5 (cinco) dias 
contados da data do término do Contrato. O silêncio de qualquer das Partes será interpretado como solicitação de que tais 
documentos sejam destruídos. 

 
10.5 As obrigações de confidencialidade ora previstos sobreviverão à extinção do presente Contrato pelo prazo de 5 (cinco) anos a 

contar da data do seu término. 
CLÁUSULA 11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 Este Contrato poderá ser completado e/ou alterado através de instrumentos aditivos os quais deverão ser firmadas por ambas 

as partes, passando a fazer parte integrante do mesmo. 
 

11.2 A declaração de nulidade, invalidade ou ineficácia de qualquer das disposições contidas no presente Contrato não prejudicará 
a validade e eficácia das demais, que permanecerão vinculatórias sobre as partes, como se a disposição nula, inválida ou 
ineficaz tivesse sido separada e excluída, obrigando-se as partes a envidarem seus melhores esforços no sentido de alcançar 
os objetivos na disposição nula, invalida ou ineficaz através de mútuo acordo, inclusive por meio da inclusão de dispositivo 
substitutivo. 
 

11.3 Este Contrato, devidamente assinado por ambas as partes, obriga a CONTRATADA e a CONTRATANTE e seus sucessores 
a qualquer título, constituindo-se em título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585 II do código de Processo Civil 
Brasileiro. 

 
11.4 As partes reconhecem expressamente que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer tipo de sociedade, associação, 

relação contratual de mandato, agenciamento ou distribuição entre elas, bem como qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os empregados e/ou preposto destacados pela CONTRATADA para a execução dos Serviços ora 
pactuados; 

 
11.5 É permitido à CONTRATADA ceder os recebíveis relativos a este Contrato, ficando a CONTRATANTE obrigada a realizar o 

pagamento conforme as instruções recebidas da CONTRATADA, sendo que na hipótese de divergência entre a presente 
disposição e quaisquer instruções contidas em ordens de pagamento ou documentos similares emitidos pela CONTRATANTE, 
prevalecerá o quanto aqui disposto. 

 
11.6 Este contrato será interpretado e regido de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 
 

CLÁUSULA 12 – DA LEGISLAÇÃO E FORO 
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12.1 Toda controvérsia e/ou conflito resultante dos direitos e obrigações aqui contemplados e/ou da execução do presente contrato 
que não sejam resolvidos amigavelmente entre as partes, serão resolvidos no foro da Comarca de São Paulo do Estado de 
São Paulo – SP. 


