
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE MARKETING E PUBLICIDADE 

 
 
 
Federação Paulista de Atletismo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ son nº 062.894.803/0001-94, e-mail 
presidencia@atletismofpa.org.br, com sede na rua Manoel da Nóbrega, 
800, Paraíso na cidade de São Paulo, SP, CEP 04001-002, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada na forma de seus atos 
constitutivos, por seu representante legal Joel Lucas de Oliveira, brasileiro, 
casado, Presidente da instituição, portador do documento de identidade  
RG nº 36925615-3, inscrito no CPF sob o nº 296.370.018-0, residente e 
domiciliado na rua Dr. Curt nº 489, Casa 03 bairro Jardim Brasília, na cidade 
de São Bernardo do Campo, CEP 09862-040e; Tojan Serviços de Marketing 
e Produção de Eventos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 35.142.938/0001-20, e-mail tojanexperience@gmail.com, 
com sede na rua Anhanguera, 51, Bom Retiro, na cidade de São Paulo, SP, 
CEP 01135-000, doravante denominado CONTRATADO, neste ato 
representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante 
legal Leonardo Elisiário dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador do documento de identidade RG nº 56.399.102-1, inscrito no CPF 
sob o nº 007.270.350-45, residente na rua Anhanguera, 51, Bom Retiro, na 
cidade de São Paulo, SP, CEP 01135-000. 
 
Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as 
cláusulas e condições adiante estipuladas. 
 
Cláusula Primeira – Do Objeto 
 
1.1 O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços 

profissionais especializados em PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 
MARKETING DIGITAL por parte a CONTRATADA, compreendendo os 
seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento 
natural ou que lhes sejam complementares: 
 

1.1.1 O estudo do público alvo do CONTRATANTE, delimitando a persona, 
conceito, idéia, marca produto ou serviço a difundir, incluindo a 
identificação e a análise de suas vantagens e desvantagens absolutas 
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e relativas aos públicos e, quando for o caso, ao seu mercado e à sua 
concorrência; 

1.1.2 A identificação e a análise das ideias, palavras-chaves, marcas, 
produtos e serviços do CONTRATANTE e concorrentes; 

1.1.3 Planejamento do sistema de distribuição e comercialização da 
publicidade, incluindo: 

1.1.4 Criação e gestão das redes sociais 
1.1.5 Captação de recursos 
1.1.6 Fornecimento anual de relatórios ou quando solicitado pelo 

CONTRATANTE 
 
 
1.2  O presente objeto constitui responsabilidade de meio, de forma que 

não vincula as partes a resultados almejados. 
 
 
Cláusula Segunda – Obrigações da CONTRATANTE 
 
2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações 
necessárias à realização do serviço, tais como acesso às redes sociais, 
acesso às redes de análise do google e demais buscadores, devendo 
especificar os detalhes do produto e serviços fornecidos e demais 
informações necessárias à perfeita consecução do mesmo. 
 
2.2 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições 
estabelecidas na cláusula quinta. 
 
2.3 A CONTRATANTE não pode realizar alterações unilaterais durante a 
vigência contratual em ferramentas, blogs, site, campanhas ou similares 
que afetem ou possam afetar a realização do objeto do presente contrato, 
sem que haja aviso prévio à CONTRATADA e aceite desta. 
 
 
Cláusula Terceira – Obrigações da CONTRATADA 
 
3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela 
CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos previstos no 
OBJETO e demais especificações e cronograma previstos no anexo I. 
 



3.2 Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à 
CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela 
CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente para 
cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO 
a comercialização ou utilização para outros fins. 
 
3.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista ou 
tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço 
objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer 
obrigação em relação a eles. 
 
3.4 A CONTRATADA será responsável pela intermediação de toda mídia 
paga, mas não executará qualquer plano de propaganda, que represente 
despesa para a CONTRATANTE, sem que este lhe tenha dado sua prévia 
autorização. 
 
 
Cláusula Quarta – Dos Serviços 
 
4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as 
especificações descritas no ANEXO I, que passa ser parte integrante do 
presente contrato. 
 
4.2 Os serviços terão início em 01 de setembro de 2019 
 
 
Cláusula Quinta – Do Preço e das Condições de Pagamento 
 
5.1 Os serviços OBJETO deste contrato serão remunerados pela quantia 
total de R$ 8.000,00, a serem divididos em pagamentos, da seguinte forma: 
 
1º parcela R$ 2.000,00 (reais), a ser efetuado no dia 30/09/2019 
2º parcela R$ 2.000,00 (reais), a ser efetuado no dia 30/10/2019 
3º parcela R$ 2.000,00 (reais), a ser efetuado no dia 30/11/2019 
4º parcela R$ 2.000,00 (reais), a ser efetuado no dia 30/12/2019 
 
5.2 No caso de atraso no pagamento superior a 10 dias, será devida multa 
moratória no valor de 10% sobre a parcela não adimplida, além da 
atualização do valor pelo IGPM. 
 



5.3 Considera-se o cumprimento integral do contrato o momento em que 
todos os serviços especificados no ANEXO I tenham sido concluídos, 
mediante aprovação e revisão final da CONTRATANTE ou outra forma de 
entrega especificada no ANEXO I. 
 
 
Cláusula Sexta – Da Confidencialidade 
 
6.1 As partes se obrigam a manter absoluto sigilo sobre as operações, 
dados, estratégias, materiais, informações e documentos envolvidos no 
presente contrato, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da 
relação contratual. 
 
 
Cláusula Sétima – Do Prazo e Validade 
 
7.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos 
determinados no cronograma previsto no ANEXO I, sendo sua 
responsabilidade comunicar a impossibilidade de cumprimento, bem como 
os motivos para tal e o novo prazo previsto, estando em sua competência a 
capacidade para tal avaliação. 
 
 
Cláusula Oitava – Da Rescisão 
 
8.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido, em qualquer momento, 
respeitando-se um período mínimo de 60 dias com o pagamento do valor 
integral do contrato. 
 
 
Cláusula Nona – Das Disposições Gerais 
 
9.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, 
excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo 
entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de 
subordinação. 
 
9.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades 
legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a 



qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-
B da CLT. 
 
9.3 Os contatos e/ou comunicação de expediente entre as partes farse-á 
exclusivamente por correio eletrônico, através dos endereços 
CONTRATANTE joel.presidencia@atletismofpa.org.br e CONTRATADA 
tojanexperience@gmail.com, com exceção de acertos relativos à ampliação 
do objeto, preço, prazo, garantias ou demais matérias relacionadas a 
essência do negócio firmado, que só terão validade se firmados por meio 
de aditivo contratual escrito e assinado pelas partes. 
 
9.5 Cada uma das partes será responsável, em todos os aspectos por seus 
negócios, atividades e obrigações de qualquer natureza, inclusive civis, 
comerciais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, não havendo também 
qualquer espécie de vínculo ou responsabilidade recíproca por resultados. 
 
 
Cláusula Décima – Do Foro 
 
10.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as 
partes elegem o Foro Central da Capital de São Paulo.   
 
Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
Local: São Paulo, SP. 
 
Data: 30/08/2019 
 
 
________________________ 
Joel Lucas de Oliveira 
Presidente da Federação paulista de Atletismo 
 
 
 
 
__________________________ 
Leonardo Elisiário dos Santos 
Tojan Serviços de Marketing e Eventos 
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___________________________ 
Testemunha 1 
Nome: 
CPF 
 
 
 
 
___________________________ 
Testemunha 2 
Nome: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
 
O CONTRATADO fica responsável pela: 
1.1 Abertura e gestão de um perfil no Instagram. 

 
1.2 Gestão do Facebook  

 
 

1.3 Criação de conteúdo para as redes sociais, com 15 postagens por mês 
entre feed e stories. 
 

1.4 Captação de recursos e patrocinadores, com comissão por captação 
definida de 15%. 

 
 

1.5 Fornecimento de relatório ao final do ano de 2019 ou quando for 
solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
Serão destinadas 25 horas mensais. 
 


