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Nome do Produto: Santa Geléia 
 
Defesa: Criamos esse nome baseado na história do primeiro pote de geléia, o proprietário 
da fazendo nos contou que a cozinheira que fez a geléia viu uma santa que ensinou a 
receita. 
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Contrato: 
 
 

CONTRATO DE SERVIÇO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA 

 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 
Contratada: A empresa WEB PRODUCTION constituída pela prestação de serviços de criação e 
de tecnologia, situada na SCLN 405 Bloco L Lojas 1/8, Asa Norte – Brasília – DF, CEP: 72040-
900, inscrito no C.N.P.J sob o nº 045.243.910.0001/54 e Inscrição Estadual sob o nº 
07.332.456/002-15 

Contratante: Chácara Santa Luzia situada no Km 030 na cidade de Brazlândia – DF, 

CEP: 73054-090, neste representado por seu empresário Paulo Antônio Sobrinho, brasileiro, 
casado, agricultor, CPF de nº 989.630.671.43 e RG de nº534526. 

As parte acima identificadas tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
OBJETO DO CONTRATO 
Cláusula 1ª 

O objeto do presente contrato é o fornecimento dos serviços de criação da logomarca para o produto 
SANTA GELEIA realizado pela CONTRATADA, através de equipe profissional especializada, no 
prazo de até sete dias úteis, o qual passa a vigorar após o preenchimento do Cadastro/Formulário, 
do aceite do presente contrato e a partir da data de comprovação do pagamento dos custos aqui 
estabelecidos. 

Parágrafo Primeiro 

Juntamente com a entrega da logomarca, a(o) CONTRATANTE receberá, sem custo adicional, o 
projeto de papelaria básica da empresa, composto por: CARTÃO DE VISTA, PAPEL TIMBRADO 
(tamanho A4), ENVELOPE (tamanho carta). 
 
Parágrafo Segundo 
 
No caso da(o) CONTRATANTE não possuir um nome de sua preferência   para   a  marca, terá 
direito, sem custo adicional, a cinco (05) opções de nomes, os quais deverão ser solicitados a 
CONTRATADA, sendo que, apenas um poderá ser escolhido. 
 
 
 
 
 



OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Cláusula 2ª 

O CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias à 
realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita criação do mesmo, 
conforme dados fornecidos no Cadastro/ Formulário aqui já mencionado, bem como, deverá 
efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª. 

Parágrafo Único 

O  CONTRATANTE  declara  serem  verdadeiras  as  informações  prestadas  no  Cadastro/ 
Formulário, bem como o reconhece parte integrante deste contrato. 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
Cláusula 3ª 

A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, declaração de quitação do valor pago, 
assim que recebe-lo, a titulo de custo dos serviços a serem prestados, bem como, declaração de 
garantia de entrega da logomarca contratada, assegurando-lhe estar a mesma liberada para registro 
junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. 

Cláusula 4ª 

A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE, no prazo estabelecido na cláusula 1ª, até três 
(03) opções de escolha de logomarca, sendo que, apenas uma deverá ser escolhida, podendo esta ser 
“ajustada em alguns detalhes”, de acordo com agrado do CONTRATANTE, desde que tal 
solicitação seja procedida em até 48 horas após a escolha da marca, através do e-mail 
webproduction@wp.com.br , ficando assegurado a CONTRATADA, até mais sete dias úteis para 
apresentação da conclusão da mesma, considerando-se após a entrega, concluso o trabalho ora 
contratado. 

Cláusula 5ª 

A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE, juntamente com a sua logomarca, sem custo 
adicional, o projeto básico da sua papelaria, composta de: CARTÃO DE VISITA – PAPEL 
TIMBRADO (tamanho A4) – ENVELOPE (tamanho carta), bem como, lhe serão fornecidos os 
registros/códigos das cores e arquivos, para que sejam usados nos processos de impressão ou 
internet. 

 

 

 

 



DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Cláusula 6ª 

O presente serviço de criação logomarca será remunerado pela quantia de R$ 900,00 (novecentos 
reais), já acrescido de  R$ 80,00 (oitenta reais)  pelo  serviço de busca   junto ao INPI  através  do 
 sistema  de  busca  avançada  WEBSEEK,   devendo  ser pago pelo CONTRATANTE através 
de Boleto Bancário,  ou outra forma de pagamento, desde que, previamente acordado entre as 
partes. 

Parágrafo Único 

O valor de R$ 80,00 (oitenta reais), referente à busca de nome junto ao INPI, através do sistema de 
busca avançada WEBSEEK, não será cobrado se o processo de Registro da Marca for contratado 
complementarmente através do “Sistema Conecta & Interativa de Marcas”, o qual será objeto de 
contrato adicional. 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
Cláusula 7ª 

A CONTRATADA declara desde já, que transfere ao CONTRATANTE todos os 
direitos  de criação  e  propriedade  intelectual  sobre  a  logomarca  criada, cabendo à este as 
providencias necessárias para a devida proteção legal, registro no INPI e direito exclusivo de uso da 
marca criada. 

Cláusula 8ª 

As partes declaram a manutenção do sigilo profissional, especialmente com referência às 
informações prestadas pelo CONTRATANTE, bem como o reconhecimento e o respeito ás leis e 
normas do direito da propriedade intelectual. 

Cláusula 9ª 

A CONTRATADA fica isenta de qualquer responsabilidade que houver, por parte do uso indevido 
da marca que criou, a qual passa a ser de uso, domínio e propriedade exclusiva do 
CONTRATANTE, a quem cabe sua proteção (cláusula 7ª). 

Cláusula 10ª 

Este contrato tem eficácia imediata, assim que aceito pelo CONTRATANTE e pela 
CONTRATADA, 
 através do meio eletrônico  pelo qual é oferecido (internet) e  sua validade vai até o momento em q
ue o objeto do contrato for cumprido pelas partes,  de  conformidade  comas  responsabilidades  
estabelecidas  neste  instrumento. 



 

Cláusula 11ª 

O CONTRATANTE isenta a CONTRATADA: 

Do que diz respeito ás responsabilidades legais do direito da propriedade intelectual; 

Pelo atraso imotivado na entrega do objeto do contrato, especialmente se este for motivado por 
parte do CONTRATANTE; 

Por danos que possa obter pela falta de proteção legal da logomarca criada. 

Cláusula 12ª 

A responsabilidade da CONTRATADA cessa por ocasião da entrega final do objeto deste contrato, 
conforme cláusula 4ª. 

Cláusula 13ª 

É vedado o CONTRATANTE, no caso de apresentação de mais de uma logomarca pela 
CONTRATADA, o uso daquelas por qual não optou, ficando o mesmo comunicado de que a 
propriedade das mesmas, bem como os direitos autorais sobre elas, são da CONTRATADA, 
conforme estabelece o Direito da Propriedade Intelectual. O mesmo aplica-se aos nomes que lhe 
foram apresentados, conforme Cláusula 1ª, Parágrafo Segundo. 

Parágrafo Único 

O presente contrato, só dá direito o CONTRATANTE, da aquisição de apenas uma logomarca, que 
será aquela que for por ela(e) escolhida, conforme os termos deste contrato. 

Cláusula 14ª 

Outros serviços que forem prestados, fora do  objeto  do  presente contrato, serão cobrados  aparte, 
conforme  o  que  ficar  devidamente  acertado  entre  as partes e complementados por 
documento à parte. 
 

Cláusula 15ª 

O CONTRATANTE declara autorizar a CONTRATADA, a divulgar a logomarca criada em seu 
site na internet, como forma apresentação de trabalhos executados. Se assim não o desejar, deverá 
manifestar-se por escrito, através do e-mail webproduction@wp.com.br da CONTRATADA,, tão 
logo tenha recebido a entrega final do serviço. 



Cláusula 16ª 

Todos os comunicados trocados por meio eletrônico, referentes ao objeto deste contrato, através dos 
endereços de e-mails declarados pelas partes, farão parte como adendos, deste termo de contrato. 

Cláusula 17ª 

O presente termo de contrato encontra se registrado no Cartório de Títulos e Documentos de 
Comarca de Brasília Distrito Federal. 

 
Cláusula 18ª 
 

Quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato serão resolvidas pelos métodos 
extrajudiciais de Mediação e Arbitragem, de acordo com o Regulamento específico e demais 
Normas. A critério das partes, a solução da controvérsia poderá ser previamente buscada por meio 
de procedimento de Mediação, operado de acordo com as normas pertinentes, sem prejuízo de 
outros métodos. 

 
E assim, por estarem justos e contratados, as partes declaram firmado o presente contrato. 

 
_____________________________                            _________________________ 
CONTRATANTE             CONTRATADA 
. 
 
 

 
Brasília, ___ de _______________ de _______ 

 
WEB PRODUCTION 

http://www.webproduction.com.br 

 

 


