
CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
PROVEDOR DE INTERNET

DAS PARTES
De um lado, NETFUTURAMA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.224.586/0001-17, com
sede a Rua 30 de Novembro, 109B, Bairro Centro, na cidade
de Mortugaba – BA, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu representante legal infra-
assinado, nos termos do seu contrato social, e do outro
lado, as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou
privado que venham a se submeter a este instrumento
mediante uma das formas alternativas de adesão descritas
no presente Contrato, doravante denominadas
simplesmente CONTRATANTE ou CLIENTE, nomeadas e
qualificadas através de TERMO DE CONTRATAÇÃO ou de
outra forma alternativa de adesão ao presente
instrumento; têm entre si justo e contratado o presente
instrumento particular, acordando quanto as cláusulas e
condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus
herdeiros e/ou sucessores.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROVEDOR DE INTERNET, que reger-se-á nos termos da
Lei Geral de Telecomunicações, n.º 9.472/1997 e mediante
as cláusulas e condições adiante estipuladas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS E
DEFINIÇÕES 

1.1 Para fins deste contrato, a expressão TERMO DE
CONTRATAÇÃO designa o instrumento (impresso ou
eletrônico) de adesão (presencial ou online) a este contrato
que determina o início de sua vigência, que o completa e o
aperfeiçoa, sendo parte indissociável e formando um só
instrumento para todos os fins de direito, sem prejuízo de
outras formas de adesão previstas em Lei e no presente
Contrato. O TERMO DE CONTRATAÇÃO, assinado, obriga o
CONTRATANTE aos termos e condições do presente
contrato, podendo ser alterado por meio de ADITIVOS,
desde que devidamente assinados por cada parte. 

1.2   Serviços de conexão à internet, quando aqui referidos,
independentemente do número ou gênero em que sejam
mencionados, designam serviços objetos deste Contrato
considerados, por Lei e normas regulamentares da
ANATEL, como típicos “Serviços de Valor Adicionado”, que
não se confundem com quaisquer das modalidades dos
serviços de telecomunicações. 

1.3 Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), quando
aqui referidos, independentemente do número ou gênero
em que sejam mencionados, designam serviços também
objetos deste Contrato que compreendem a
disponibilização de rede de transporte para a transmissão
de Informações Multimídia: sinais de áudio, vídeo, dados,
voz e outros sons, caso haja a escolha. 
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2.5 Tratando-se de condomínio, também será de
responsabilidade do CONTRATANTE, providenciar a devida
autorização para instalação e prestação do serviço
contratado. 

1.4 A qualificação completa do CLIENTE; o tipo, as
especificações e características dos serviços prestados; a
garantia de banda contratada; os valores a serem pagos
pelo CLIENTE pelos serviços de conexão à internet, bem
como pelos serviços de comunicação multimídia,
instalação, ativação e/ou locação de equipamentos; bem
como demais detalhes técnicos e comerciais, serão
detidamente designados no TERMO DE CONTRATAÇÃO e
respectivo PLANO DE SERVIÇO.

2.2 Conforme dito anteriormente, o presente
contrato tem como objeto o SERVIÇO DE VALOR
ADICIONADO (SVA) – PROVEDOR DE INTERNET
e/ou SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
(SCM), a incidência de SVA ou SCM depende dos
serviços escolhidos pelo cliente e ofertados pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, cujo Plano de
Serviço e Endereço para Instalação foram
escolhidos e indicados pelo CONTRATANTE, no
TERMO DE CONTRATAÇÃO. 

2.3 O Prazo para iniciar a prestação dos serviços pela
PRESTADORA é de até 48 horas, contados da data em que
o CONTRATANTE firmar, podendo sofrer alterações, nas
seguintes hipóteses: cliente não disponibilize local e/ou
computadores adequados para a ativação, força maior,
como instabilidade climática; atrasos decorrentes de
culpabilidade de terceiros, como atraso na entrega de
equipamentos necessários, outras hipóteses que não exista
culpabilidade da CONTRATADA;

2.4 Toda e qualquer mudança nas instalações ou
configurações estabelecidas ou planos solicitados pelo
ASSINANTE, incluindo, a posterior mudança no local da
instalação do serviço, fica desde já condicionada à
existência de disponibilidade e viabilidade técnica no local
da instalação.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO
OBJETO E CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS 

2.1 Constitui-se objeto do presente instrumento a
prestação, pela CONTRATADA em favor do CONTRATANTE,
dos Serviços de Conexão à internet, a serem
disponibilizados nas dependências do CONTRATANTE, de
acordo com os termos e condições previstas no presente
Contrato e no TERMO DE CONTRATAÇÃO, parte integrante
e essencial à celebração do presente instrumento. 

2.6 O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, ressalvada a
ocorrência de interrupções devido a:

2.6.1 Falta de fornecimento de energia elétrica para a
PRESTADORA; 



2.6.3 Ocorrências de falhas no sistema de transmissão no
acesso à Internet; 

2.6.4 Manutenção técnica dos equipamentos e/ ou
operacionais que exijam o desligamento temporário do
sistema de transmissão de dados; 

2.6.5 Ação de terceiros que impeça a prestação dos
serviços;

2.6.6 Casos fortuitos ou força maior;

2.11 A prestação dos Serviços de Conexão à Internet será
realizada diretamente pela CONTRATADA, o que não
requer qualquer autorização da ANATEL para sua
consecução, haja vista este serviço ser considerado, por Lei
e normas regulamentares da própria ANATEL, como típico
“Serviço de Valor Adicionado”, que não se confunde com
quaisquer das modalidades dos serviços de
telecomunicações. 

2.6.2 Falhas dos serviços de responsabilidade da operadora
de serviços telefônicos; 

2.7 Ao contratar os serviços da PRESTADORA o
ASSINANTE receberá um login e uma senha
privativa que constituem sua identificação para
uso do serviço. 

2.8 O CONTRATANTE terá apenas um login e uma senha
privativa, que são pessoais e intransferíveis. 

2.10 Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando
o mesmo login de CONTRATANTE e a mesma senha
privativa de acesso aos serviços.
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2.6.7 A interrupção na prestação dos serviços, pelos
motivos relacionados acima, que ultrapassarem tempo
superior a 72 (setenta e duas) horas consecutivas, será
descontado proporcionalmente os valores referentes a
esse período de paralisação.

2.12 A instalação será feita por conta da contratada,
arcando essa com os custos, como um bônus pela
contratação do serviço, sendo necessário o mínimo de
1 (um) ano de permanência pelo contratante. Caso a
permanência do contratante seja inferior a 1 (um) ano,
será devido à contratada cobrar o valor utilizado na
instalação.

2.9 O CONTRATANTE assume integral responsabilidade por
quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer
pela utilização indevida de seu código ou de sua senha
privativa. 



3.1.1 Assinatura de TERMO DE CONTRATAÇÃO
impresso; 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS
FORMAS DE ADESÃO 

3.1 A adesão pelo CONTRATANTE ao presente Contrato
efetiva-se alternativamente por meio de quaisquer dos
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: 

3.1.3 Pagamento parcial ou total via boleto
bancário, ou outro meio idôneo de pagamento,
de qualquer valor relativo aos serviços
disponibilizados pela CONTRATADA. 

3.1.4 Percepção, de qualquer forma, dos serviços objeto do
presente Contrato. 
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3.1.2 Preenchimento, aceite “online” e confirmação via e-
mail de TERMO DE CONTRATAÇÃO eletrônico através do
primeiro acesso à Internet, por meio da CONEXÂO;

4.2 Se houver necessidade de atendimento local, a
empresa tem o prazo de até 72 horas para estar
atendendo a solicitação, sem custo ao CONTRATANTE
se tratar-se de falha técnica. Tratando-se de falha na
observância às orientações por parte do
CONTRATANTE, será cobrada uma taxa conforme
TERMO DE CONTRATAÇÃO em anexo.

3.2 Com relação a CONTRATADA, suas obrigações e
responsabilidades iniciam efetivamente a partir da ciência
comprovada de que o CONTRATANTE aderiu ao presente
Contrato mediante um dos eventos supracitados, salvo no
tocante às formas de adesão previstas nos itens 3.1.3 e 3.1.4
acima, em que poderá a CONTRATADA, antes de iniciar o
cumprimento de suas obrigações, reivindicar a
assinatura/aceite do TERMO DE CONTRATAÇÃO impresso
ou eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA: DAS
OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA 

4.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte remoto
24 horas por telefone ou online, de forma a auxiliar o
CONTRATANTE em qualquer interrupção do serviço, seja
por falha no sistema ou por desconhecimento de
manuseio do cliente.



4.4 A CONTRATADA não se responsabiliza por
qualquer transação comercial efetuada on-line, as
quais serão de inteira responsabilidade de quem
realiza a compra ou disponibiliza os produtos ou
serviços.

4.3 A CONTRATADA poderá fazer manutenção em seus
sistemas sem aviso prévio, ficando totalmente isenta de
qualquer responsabilidade por perdas e danos por parte
da CONTRATANTE.

4.6 A CONTRATADA se obriga a manter absoluto
sigilo sobre as operações, dados, estratégias,
materiais, informações e documentos da
CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos
serviços ou do término da relação contratual.

4.7 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.
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4.5 A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais
interrupções ou instabilidades nos sistemas responsáveis
por prover o acesso físico do CONTRATANTE à
CONTRATADA e/ou desta para com a Internet. 

5.2 A CONTRATANTE é responsável em obter junto ao
síndico do condomínio ou dos demais condôminos,
sempre que necessário, a autorização para ligação dos
sinais e para realização das obras referidas. 

4.8 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.

CLÁUSULA QUINTA: DAS
OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE

5.1 Cabe ao CONTRATANTE o pagamento em dia dos
valores pactuados, conforme banda contratada.

4.9 As solicitações da CONTRATANTE podem ser recebidas
via atendimento online, disponibilizado no seguinte
endereço: contato@netfuturama.com.br. 
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5.4 O CONTRATANTE será responsável por manter
as configurações do computador para acesso aos
serviços contratados, nos termos orientados pela
equipe de instalação, sendo proibido alterar
endereços de máquinas, protocolos, IP (Internet
Protocol) de rede ou de correio eletrônico, e
utilizar técnicas furtivas denominadas "spoofing",
na tentativa de responsabilizar terceiros ou
ocultar a identidade ou autoria. 

5.3 O CONTRATANTE será responsável pela guarda de seu
acesso, por meio de nome/login e sua senha, devendo
tomar todas as medidas necessárias para IMPEDIR a
utilização de sua senha por QUAISQUER terceiros.
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5.5 Cabe ao CONTRATANTE a devolução, ao final
do contrato, dos equipamentos utilizados na
instalação em comodato. No caso de
equipamentos serem danificados, extraviados ou
furtados, o CONTRATANTE terá a obrigação de
restituí-los em estado novo à empresa.

5.6 Cabe ao CONTRATANTE a total observância à
legislação vigente, não cabendo qualquer
responsabilização à CONTRATADA se o usuário
desrespeitar quaisquer normas vigentes bem
como dos direitos autorais e de propriedade
intelectual.

5.7 A CONTRATANTE deverá fornecer à
CONTRATADA todas as informações necessárias à
realização do serviço, devendo especificar os
detalhes necessários à perfeita consecução do
mesmo serviço;

5.8 Caso haja mudança de endereço, o
CONTRATANTE deverá comunicar o
acontecimento à CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA: DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 A vigência do presente contrato é de 12 meses,
e contará com renovação automática, sendo
renovado automaticamente após esse período
caso não haja solicitação de rescisão.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO
DESCUMPRIMENTO

7.1 O descumprimento de qualquer uma das
cláusulas por qualquer parte, implicará na
rescisão imediata deste contrato, não isentando a
CONTRATADA de suas responsabilidades
referentes ao zelo com informações e dados da
CONTRATANTE.



CLÁUSULA OITAVA: DA
RESCISÃO

8.1 O CONTRATANTE pode solicitar à
CONTRATADA a rescisão do contrato, com
antecedência mínima de 30 dias por escrito
devendo durante esse período cumprir
integralmente com as obrigações estabelecidas
neste contrato.
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8.2 No caso de rescisão contratual dentro do
período de vigência (12 meses), será devido o
valor de instalação, desinstalação e a análise
do equipamento por possíveis danos causados,
conforme preço do TERMO DE CONTRATAÇÃO.

CLÁUSULA NONA: DA
OBSERVÂNCIA À LGPD

9.1 O CONTRATANTE declara expresso
CONSENTIMENTO que o CONTRATADO irá coletar,
tratar e compartilhar os dados necessários ao
cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º,
inc. V da LGPD, os dados necessários para
cumprimento de obrigações legais, nos termos do
Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se
necessários para proteção ao crédito, conforme
autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA

10.1 Caso seja contratado os Serviços de
Comunicação Multimídia, são deveres da
CONTRATADA, dentre outros previstos no
Capítulo III do Regulamento Anexo à
Resolução ANATEL n.º 272/2001: 5.1.1 – Nos
termos do Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações (Resolução n.º 73/1998), ser
a responsável pela prestação do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM) perante a
ANATEL e demais entidades correlatas, bem
como pelos licenciamentos e registros que se
fizerem necessários, independentemente da
propriedade ou posse dos equipamentos
utilizados para a prestação dos serviços, que
deverão estar em conformidade com as
determinações normativas aplicáveis; 



10.2 Ser responsável em manter a qualidade e
regularidade adequada à natureza dos serviços
prestados, atendendo e respondendo às
reclamações da CONTRATANTE e respeitando a
inviolabilidade e o segredo da comunicação de
seus clientes.

CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA: DOS PREÇOS E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 Pelos serviços de provimento de acesso à
internet, bem como pelos serviços de
comunicação multimídia, objetos do presente
Contrato, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA os valores pactuados no TERMO
DE CONTRATAÇÃO, onde se constarão
também a periodicidade de cada pagamento,
a forma, as condições e as datas de
vencimento respectivas. 

11.2 Poderá a CONTRATADA, independentemente
da aquiescência do CONTRATANTE, terceirizar a
cobrança dos valores pactuados no TERMO DE
CONTRATAÇÃO, a pessoa ou empresa distinta da
presente relação contratual. 

11.3 Havendo atraso no pagamento de qualquer
quantia devida à CONTRATADA, nos termos
deste contrato, a CONTRATANTE será obrigada
ao pagamento de: (i) multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido; juros de mora de 5%
(cinco por cento) ao mês, sobre os valores
devidos e não pagos, calculado sobre o débito
atualizado. (iv) outras penalidades previstas em
Lei e no presente Contrato, sem prejuízo de
indenização por danos suplementares. 
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11.4 Será lícito à CONTRATADA reajustar o valor
mensal em decorrência de fatos ou
circunstâncias imprevisíveis ou alheias à sua
vontade, e que importem em variação em seus
custos operacionais, de modo a não tornar este
contrato excessivamente oneroso ou que
resultem em desequilíbrio contratual à
CONTRATADA. 

11.5 Para a cobrança dos valores descritos neste
contrato, a CONTRATADA poderá providenciar
emissão de carnê, boleto bancário, débito em
conta corrente ou qualquer outra forma de
cobrança, bem como, em caso de
inadimplemento, protestar o referido título ou
incluir o nome do CONTRATANTE nos órgãos
restritivos de crédito, tais como o SERASA e o
SPC. 



11.6 O não recebimento da cobrança pelo
CONTRATANTE não isenta o mesmo do devido
pagamento. Nesse caso, o CONTRATANTE deverá,
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data
de vencimento, contatar a CONTRATADA pela sua
Central de Atendimento descrita neste contrato
ou pelo endereço eletrônico
contato@netfuturama.com.br, para que seja
orientado como proceder ao pagamento dos
valores. 

11.10 Não está incluso nos valores cobrados pelo
objeto deste contrato quaisquer tipos de serviços
de suporte ou de manutenção em
microcomputadores ou de redes internas, não se
responsabilizando a CONTRATADA por
assistência técnica aos rádios, antenas e
acessórios adquiridos de terceiros. Caso haja
necessidade de suporte ou manutenção nestes
equipamentos, será feito orçamento prévio de
peças e mão de obra para cobrança à parte. 
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11.7 As partes declaram que os valores mensais
devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA
são reconhecidos como líquidos, certos e
exigíveis em caso de inadimplemento,
podendo ser considerados títulos executivos
extrajudiciais, a ensejar execução forçada, nos
termos da legislação processual civil. 

11.8 O CONTRATANTE será responsável e pagará
pelo ônus financeiro de todos os tributos federais,
estaduais ou municipais devidos por força da
celebração do presente Contrato. Na
eventualidade da alteração e/ou imposição de
obrigação tributária que acresça o valor dos
serviços a serem contratados, o CONTRATANTE
desde já concorda e autoriza o repasse dos
respectivos valores, obrigando-se pelos
respectivos pagamentos. 

11.9 Na hipótese do CONTRATANTE solicitar à
CONTRATADA qualquer conserto ou reparo na
conexão que resulte na mobilização de técnicos
ao local da instalação, e constatado que não
existiam falhas na conexão, tal fato acarretará na
cobrança do valor referente à visita de assistência
técnica, cabendo ao CONTRATANTE certificar-se
previamente junto à CONTRATADA do valor
vigente na época. 

11.11 Serviços de manutenção, incluindo mão de
obra e substituição de peças e equipamentos,
motivados por danos causados pelo
CONTRATANTE, por acidentes decorrentes de
operação indevida ou negligente, influência de
natureza química, climática ou atmosférica,
sabotagem, vandalismo interferências indevidas
causadas por fornecimento de energia elétrica e
outros casos fortuitos ou de força maior, não
fazem parte do objeto deste contrato e serão
cobrados em separado, de acordo com os preços
vigentes na data da prestação do serviço. 
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11.12 Somente técnicos da CONTRATADA ou
autorizados por ela podem instalar, desinstalar e
prestar manutenção em seus equipamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
DA CONFIDENCIALIDADE 

12.1 As partes, por si, seus representantes, prepostos,
empregados, gerentes ou procuradores, obrigam-se a
manter sigilo sobre quaisquer informações
confidenciais. Para os fins deste termo, a expressão
"Informações Confidenciais" significa toda e qualquer
informação verbal ou escrita, tangíveis ou no formato
eletrônico, obtida direta ou indiretamente pelas
partes em função do presente contrato, bem como
informações sigilosas relativas ao negócio jurídico
pactuado. Tais obrigações permanecerão em vigor
mesmo após a rescisão ou término do contrato. 
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11.13 Em caso de alteração na estrutura do local
de instalação inicial ou mesmo mudança de
endereço do CONTRATANTE, o atendimento
ficará condicionado a estudo de viabilidade
técnica por parte da CONTRATADA, sendo
estes custos apresentados à CONTRATANTE de
acordo com os preços vigentes na data da
prestação do serviço.

11.14 A suspensão dos serviços por falta de pagamento,
não implica no cancelamento ou suspensão do
respectivo contrato.

11.15 O não pagamento de qualquer parcela
devida pela dará a CONTRATADA o direito de
interromper a prestação do serviço de acesso do
usuário, até a efetivação do pagamento,
independente de aviso prévio.

CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA: DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 O CONTRATANTE, neste ato, autoriza
expressamente a CONTRATADA a enviar
ao CONTRATANTE, emails, malas diretas,
encartes ou qualquer outro instrumento
de comunicação ofertando serviços e/ou
promoções da CONTRATADA. Tais
permissões podem ser revogadas pelo
CONTRATANTE a qualquer momento
através de solicitação feita por meio da
Central de Relacionamento.



13.2 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

14.1 O CONTRATANTE não poderá transferir no todo ou
em parte o presente contrato, seja a que título for,
exceto com expressa e específica anuência da
CONTRATADA, por escrito. 

14.2 As disposições deste Contrato refletem a íntegra
dos entendimentos e acordos entre as partes com
relação ao objeto deste Contrato, prevalecendo sobre
entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou
verbais. 

14.3 As condições apresentadas neste instrumento
poderão sofrer alterações, sempre que a
CONTRATADA entender necessárias para atualizar os
serviços objeto do presente Contrato, bem como
adequar-se às futuras disposições legais exaradas pela
ANATEL. 

14.4 O não exercício pela CONTRATADA de qualquer
direito que lhe seja outorgado pelo presente contrato
ou ainda, sua eventual tolerância ou demora quanto a
infrações contratuais por parte da CONTRATANTE,
não importará em renúncia de quaisquer de seus
direitos, novação ou perdão de dívida nem alteração
de cláusulas contratuais e/ou direito adquirido para a
outra parte, mas tão somente ato de mera
liberalidade. 
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13.3 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. 

13.4 A tolerância, por qualquer das partes, com relação
ao descumprimento de qualquer termo ou condição
aqui ajustado, não será considerada como desistência
em exigir o cumprimento de disposição nele contida,
nem representará novação com relação à obrigação
passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou
condição cujo descumprimento foi tolerado.

14.5 Se uma ou mais disposições deste Contrato vier a
ser considerada inválida, ilegal, nula ou inexequível, a
qualquer tempo e por qualquer motivo, tal vício não
afetará o restante do disposto neste mesmo
instrumento, que continuará válido e será
interpretado como se tal provisão inválida, ilegal, nula
ou inexequível nunca tivesse existido. 



14.6 As Cláusulas deste Contrato que, por sua
natureza tenham caráter permanente e contínuo,
especialmente as relativas à confidencialidade e
responsabilidade, subsistirão à sua rescisão ou
término, independente da razão de encerramento
deste Contrato. 
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14.7 As partes garantem que este Contrato não
viola quaisquer obrigações assumidas perante
terceiros. 

14.8 O presente contrato poderá ser alterado, a
qualquer tempo, por acordo prévio e escrito entre as
partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
DO FORO

15.1 As partes elegem o foro da cidade de Mortugaba-
BA para conhecer das questões porventura
emergentes da presente relação contratual, com a
expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que possa vir a ser.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o
presente pacto em duas vias de igual teor e forma,
para um só efeito legal, na presença de 2 (duas)
testemunhas instrumentárias


