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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IDONEA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS    

 
1-CONTRATANTE 

Nome Fantasia: 
 

Razão Social: 
 

CNPJ/CPF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Número/Complemento 
 

Bairro: 
 

Cidade: 
 

Estado: 
 

CEP: 
 

Representante Legal: 
 

CPF: 
 

RG: 
 

Email: 
 

Domínio (Atual ou Futuro): 
 

Celular: 
 

Telefone: 
 

Observações: 
 

 

2-VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3-SEERVIÇOS CONTRATADOS 

 

4-SERVIÇOS ADICIONAIS 

 

5-PREÇO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

6-OBSERVAÇÕES FINANCEIRAS: 

 

 

7-FORMAS DE PAGAMENTO: 

Dados Bancários: BANCO INTER – AG 0001 – C/C 5329720-2– CNPJ: 31.031.084/0001-54 – LBF DOS SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

A contratante declara ter lido e estar ciente de todas as cláusulas do contrato descritas no verso do presente bem como manual do produto contratado. 

 12 MESES  18 MESES  24 MESES  36 MESES 

 YOUTUBE  REDES  
SOCIAIS 

 
SEO 

 
SITE 

 MÍDIAS 
PAGAS 

 IDENTIDADE 
VISUAL 

 GESTÃO E 
CONSULTORIA 

 
 

VALOR TOTAL 
CONTRATO R$ 

 ENTRADA R$  PARCELAS R$  
DATA DE  
VENCIMENTO 

 

 CARTÃO DE CRÉDITO  CHEQUE  BOLETO  OUTROS 

 

DATA: 

 
 
 
___________________________________________                                                                              IDONEA – Representante Legal 
           Contratante – Representante Legal                                                                                              
 
___________________________________________                                                                           ______________________________ 
                   Contratante – Pessoa Física                                                                                                                   Testemunha 

 

Nº 
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  De um lado a empresa denominada L.B.F. DOS SANTOS 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EPP, pessoa jurídica privado 
inscrita no, CNPJ sob o nº 31.031.084/0001-54, com sede em 
São Paulo – SP, doravante simplesmente denominada 
CONTRATADA, e de outro lado a CONTRATANTE, 
devidamente qualificada no anverso deste instrumento, 
firmam entre si o presente certame, que será regido pelas 
seguintes condições. 
Cláusula 1ª – Por este instrumento a CONTRATADA 
prestará os seguintes serviços:  
Item a: Serão praticadas ações que visam gerar visibilidade, 
oriundos de tráfego de internet nos principais sites de buscas 
da internet, de modo que a contratante tenha a melhor 
visibilidade e exposição tais como: Google, Yahoo, Bing 
entre outros, de maneira que os resultados apareçam em 
suas páginas, por meio da gestão de algoritmos em SEO, 
especialmente desenvolvidos para isso, bem como aprimorar 
as principais redes sociais, as principais redes sociais, quais 
sejam, Facebook®, Instagram®, Youtube®, e quaisquer 
outras que se tornem relevantes nessa área, bem como a 
criação de site institucional, em plataformas externas, blogs 
segmentados, e-mail marketing, links patrocinados, redes de 
displays e ações de remarketing. 
Item b: as ações no YOUTUBE, visam gerar visibilidade em 
sua rede, onde a CONTRATADA vai produzir vídeos com 
conteúdo da CONTRATANTE, bem como a edição e 
atribuições ao mesmo.  
Item c: Nas REDES SOCIAIS, exclusivamente Facebook e 
Instagram, a CONTRATADA vai produzir conteúdo exclusivo 
de texto e imagem, com publicações semanais, e publicações 
livres a serem produzidas pela CONTRATADA.  
Item d: Usando técnicas de SEO, e uma estratégia 
denominada de LANDING PAGE, a CONTRATADA, vai criar 
conteúdo de texto e imagem, com intuito de posicionar a 
CONTRATANTE nos sites de busca, em suas primeiras 
páginas.  
Item e: Através da Criação de um BLOG, a CONTRATADA 
vai administrar o mesmo, orientando a CONTRATANTE sobre 
como gerar conteúdo a ser produzido pela mesma. 
Item f: Usando plataformas externas, faremos a criação de 
um SITE em formato institucional, contendo todas as 
informações da CONTRATANTE, e a CONTRATADA se 
responsabilizara em fazer a manutenção do mesmo, dando o 
direito a CONTRATANTE de fazer 2 alterações mensais, 
previamente autorizada. 
Item g: Em MÍDIAS PAGAS, a CONTRATADA prestará 
serviços de assessoria na criação e manutenção de 
campanhas pagas, nas plataformas apropriadas para tais 
ações. 
Item h: Para IDENTIDADE VISUAL, será criado uma marca, 
bem como manual da mesma. Caso a CONTRATANTE já 
tenha, poderá melhorar ou alterar. 
Item i: Com ações de GESTÃO E CONSULTORIA, a 
CONTRATADA vai assessorar a CONTRATANTE com 
treinamentos, auxiliar em processos de vendas, tomadas de 
decisões, aprimorar processos internos por videoconferência 
ou eventos presenciais conforme agenda da CONTRATADA. 
Parágrafo 1º: a CONTRATADA se compromete a prestar 
serviços com o total empenho de suas competências, 
expertise e inteligência empresarial, com vistas ao melhor 
resultado possível, sempre considerando a natureza dinâmica 
das relações humanas em ambiente virtual e que, por essa 
mesma razão, não podendo garantir resultados 
extravagantes, além dos que foram gerados pelas ações 
orgânicas que constam neste contrato. 
 
 
 

Parágrafo 2º: O presente certame vigerá pelo prazo descrito 
no item 2 do anverso deste instrumento. 
Cláusula 2ª – A prestação de serviço regulada por este 
instrumento será remunerada pelo valor montante e na forma 
descritos no item 5 no anverso deste instrumento. 
Cláusula 3ª – Por meio do presente instrumento a 
CONTRATANTE autoriza a emissão de boletos bancários 
para cobrança de valores devidos, na forma descrita no item 5 
no anverso deste instrumento. 
Cláusula 4ª – O não pagamento de qualquer parcela de valor 
devido implicará em multa no importe de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, acrescida de juros de 
mora de 5,90% (cinco por cento e nove décimos) ao mês, pro 
rata die, e ainda correção monetária conforme o índice 
INPC/IBGE ou, na ausência deste, qualquer outro índice 
oficial autorizado pelo Estado, bem como a inclusão da 
obrigação inadimplida nas bases de dados dos órgãos de 
proteção de crédito, tais como o SERASA e SCPC. 
Parágrafo único: na hipótese de o CONTRATANTE atrasar 
pagamentos por mais de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA 
suspenderá a prestação dos serviços. 
Cláusula 5ª – Pelo presente instrumento a CONTRATANTE 
autoriza a CONTRATADA a lançar as cobranças de valores 
devidos em seu cartão de crédito, para que ocorram débitos 
sucessivos e consecutivos dos valores devidos. 
Cláusula 6ª – A parte que der causa à rescisão deste certame 
sofrerá penalidade contratual no importe de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor do serviço contratado, sem prejuízo 
das obrigações já prestadas e de valores residuais vincendos. 
Cláusula 7ª – No silencio de qualquer das partes, ocorrerá a 
renovação automática do presente certame por igual período. 
Cláusula 8ª – O presente instrumento não engloba qualquer 
licença para o uso de marcas ou sinais distintivos de 
titularidade ou que identifiquem como origem a IDONEA® ou 
empresas ligadas e/ou parceiras. 
Cláusula 9ª – Caberá à CONTRATADA realizar o serviço 
contratado servindo-se de seus equipamentos e funcionários, 
buscando sempre a utilização de tecnologia de ponta e mão 
de-obra qualificada, com vistas ao maior índice que qualidade 
possível. 
Cláusula 10 – A CONTRATANTE não poderá em hipótese 
alguma fornecer a terceiros estranhos ao contrato sua senha 
de acesso ao portal de serviços e/ou a quaisquer outros 
mecanismos e ambientes referentes ao serviço contratado. 
Cláusula 11 – A CONTRATANTE declara estar ciente de que 
deverá colaborar para a execução dos serviços contratados, 
fornecendo à CONTRATADA todas as informações, arquivos 
e/ou documentos solicitados, bem como se compromete a 
honrar as datas e horários de reuniões solicitadas pela 
CONTRATADA, sob pena de prejuízo ao prazo final para 
entrega do projeto. 
Cláusula 12 – Os contratantes decidem se valer de Câmaras 
Arbitrais para a resolução de qualquer litígio que porventura 
surja e, em não havendo resultado nesta esfera, elegem o foro 
da Comarca da Capital para tanto. 
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A etapa 1 só poderá ser iniciada após a confirmação do pagamento 1ª parcela.  
Obs.: As datas e prazos acima são estimativas em dias úteis e podem sofrer variações de acordo com o tamanho e complexidade de cada 
projeto. *Etapa realizada somente se for contratada. 

MANUAL DO PRODUTO CONTRATADO 

Preencha o briefing de 
forma correta e com muita 
atenção. Coloque o máximo 
de informações, bem como 
a escolha e quantidade de 

regiões e serviços que atua. 
A Falta de informações pode 
impactar negativamente nos 

resultados do projeto. 

As páginas são desenvolvidas 
em um layout padrão e são 

entregues num formato 
similar às cores da 

identidade visual do seu site 
atual e em formato 

conforme padrões de 
posicionamento dos 

buscadores. 

 Nossa equipe dará o 
direcionamento a respeito 

da forma correta de seleção 
dos locais de atuação. 

As alterações solicitadas 
passarão por análise da 

equipe técnica para garantir 
que os resultados não sejam 

afetados negativamente. 
Nossa equipe dará o 

direcionamento a respeito 

da forma correta. 

Os conteúdos de textos e 
imagens serão aprovados 

pelo cliente, e devido a isso, 
escolha com muita atenção 
tudo que será produzido. As 

redes sociais terão uma 
quantidade de 12 

publicações mensais na 
contratação deste serviço. 

FLUXO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

1º ETAPA: Será encaminhado o formulário de briefing para o preenchimento e vamos agendar uma CALL DE KICKOFF para definir os 
objetivos do projeto e o cronograma dos atendimentos. Essa é uma das etapas mais importantes. Nessa Call iremos alinhar todas as 
etapas do projeto e para isso o preenchimento do Briefing é fundamental. 

2º ETAPA: Nesta etapa será criado a identidade visual de todo projeto. Bem como logos, cores e todo Layout que seguirá durante 
toda criação do projeto e início das criações e publicações nas redes sociais. 

3º ETAPA: O cliente vai receber o estudo de palavras chaves, escolhidas pela nossa área técnica e com base no que o cliente 
preencheu no Briefing de serviços e regiões atendidas, e dará início as reuniões e treinamentos de consultoria. 

4º ETAPA: Após aprovação das etapas anteriores, o cliente deve encaminhar os textos e imagens. O desenvolvimento dos textos 
pode ser feito pelo cliente ou por uma empresa especialista em conteúdo web, caso deseje contratar.  

5º ETAPA: Após o recebimento, validação e aprovação de todo o conteúdo (bairros, palavras-chave, imagens e textos), é iniciado o 
desenvolvimento das páginas e do site seguindo para finalização na etapa anterior. 

6º ETAPA: Nesta etapa finalizamos a criação de todo projeto. Após a tecnologia ser implementada e as novas páginas e site serem 
publicadas, inicia-se o período de posicionamento e resultados. Os resultados começam a aparecer de 2 a 6 meses após a 
implementação do projeto, podendo variar para mais ou para menos dependendo da concorrência do setor. 

7º ETAPA: Após a conclusão de todas as etapas, a equipe de Customer Sucess fica responsável pelo acompanhamento de todo 
sucesso do projeto, bem como seus resultados, enviando ao cliente relatórios sobre estas ações. 


