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CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRA-
TANTE, (razão social da empresa contratante) .........., com sede em ........../(UF),  Rua ....
...................................., nº ....., inscrita no CNPJ sob nº .........., neste ato representada por 
seu representante (nome) .........., e de outro lado, como CONTRATADA, ............................
....................... com sede na cidade de .................................../......., à ..................................
..........................................., nº .................., inscrita no CNPJ sob nº ....................................
..................., neste ato representada por seu sócio-gerente, ................................................
......., têm entre si como justo e contratado o que segue:

1. A CONTRATADA compromete-se a prestar à CONTRATANTE serviços de Comuni-
cação visual conforme projeto apresentados e aprovado pela  contratante. 

 1.1 São partes integrantes deste contrato, os pedidos, orçamentos, aprovações 
de projetos, aditivos ou outras formas documentais de comunicação que  evidenciem as 
formalidades específicas dos serviços solicitados pelo CONTRATANTE.

2. O presente instrumento vigorará por prazo de 1 ano conforme garantia dos serviços 
prestado e material fornecido, a garantia não cobre danos causado por ação de vândalos, 
desastres naturais, colisão, danos causados por terceiros, parte elétrica (garantia da parte 
elétrica é por conta do fabricante dos equipamento utilizados).

3. Em remuneração pelos serviços prestados o contratado receberá a quantia de: 
R$ ................................................... sendo paga da seguinte forma, sinal de ..........% em 
saldo de ...........x sem juros a cada .......... dias após o aceite desse contrato. 

 3.1 A franqueadora deverá fazer a vistoria e aprovar o serviço final da contrata-
da. Caso o serviço não seja aprovado, o pagamento será suspenso até que os 
reparos necessários sejam executados. 

 3.2  A falta de pagamento implicará em multa de .....................%  do valor do  
atraso, mais juros de ...........% (............... por cento) por mês e correção monetária pelo  
IGP-M, desde o mês do inadimplemento, acrescido ainda de custas de cobrança, combi-
nações e honorários  advocatícios, independentemente de  notificação judicial ou extra-
judicial.

4.  No valor acordado está incluso despesas de frete, deslocamento, desmontagem, 
montagem, estadia, refeição, ligações e etc. (não está incluso despesas de armazena-
mento).



5.  Nos casos que é necessário ligação elétrica fica a cargo do contratante disponibi-
lizar o ponto de energia no local de sua utilização (exemplo caso seja colocado um totem 
em um jardim o qual não tem ponto de energia a contratada fará a instalação deixando 
mais ou menos 1 m de fio sobressalente para que o eletricista do contratante faça a liga-
ção posterior.

6.  É de responsabilidade da contratada

 6.1  Os reparos causados pelos colaborados exceto o necessário para execução 
dos serviços contratados

 6.2 Limpeza do local

 6.3  Descarte do material retirado caso a contratante não for utilizar

 6.4 Todas e quaisquer responsabilidade dos serviços prestados salvo quando 
notificado o contratante e autorizado.

7.  É de responsabilidade da contratante,

 7.1  Disponibilizar energia (220 volts) para ligação dos equipamentos necessários 
para execução dos serviços.

 7.2  Liberação do espaço necessário para execução dos serviços contratados 

 7.3  Retirada dos materiais existentes caso o contratante queira reutilizar.

 7.4  Toda e quaisquer responsabilidades com despesas de taxas, mensalidades 
entre outras despesas com referência aos serviços contratados (taxas de anúncios, Proje-
tos técnicos, ART entre outras) 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias 
de igual teor, 

.........................., ....... de .......................... de   ...................

__________________________  _____________________________________
              CONTRATANTE                  CONTRATADA





Fachada em ACM

• Painel ACM verde
 
 Estrutura metálica em metalón 
25x25#1,25mm e 20/40#1,25mm galvanizado. 
Revestimento em ACM na cor Verde fixados à 
estrutura por fita vhb da 3m e adesivo selante de 
poliuretano. Com altura de 118cm.

• Faixa em ACM branco 
 
 Painel em metalón 20x20#1,25mm gal-
vanizado com revestimento em ACM na cor 
branca. Com altura de 3cm e largura de 40cm.
Obs. estrutura sobreposta a fachada vermelha,
e parafusada por tras no estrutura.

• Adesivos Vermelho

 Dois Adesivo Vermelho Reviera (Gold 
Max), com altura de 8cm, aplicados proporcio-
nalmente no painel branco.

• Box Logo central 

 Painel back light de única face. Estrutura 
metálica em metalón 20x20#1,25mm galvani-
zado com quadro para manutenção. Pintura em 
esmalte sintético. Iluminação interna com lâm-
padas Philips e reatores convencionais de 1/40 
e/ou 1/20w em 220v. Face em Face em acrílico 
leitoso 4mm,  c/ adesivo retro aplicado.

• Box Logo Laterais 

 Painel back light de única face. Estrutura 
metálica em metalón 20x20#1,25mm galvani-
zado com quadro para manutenção. Pintura em 
esmalte sintético. Iluminação interna com lâm-
padas Philips e reatores convencionais de 1/40 
e/ou 1/20w em 220v. Face em Face em acrílico 
leitoso 3mm,  c/ adesivo retro aplicado.

Layout externo
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Fachada em ACM Front

• Painel ACM verde
 
 Estrutura metálica em metalón 
25x25#1,25mm e 20/40#1,25mm galvanizado. 
Revestimento em ACM na cor verde fixados à 
estrutura por fita vhb da 3m e adesivo selante de 
poliuretano. Com altura de 118cm.

• Faixa em ACM branco 
 
 Painel em metalón 20x20#1,25mm gal-
vanizado com revestimento em ACM na cor 
branca. Com altura de 3cm e largura de 40cm.
Obs. estrutura sobreposta a fachada vermelha,
e parafusada por tras no estrutura.

• Adesivos Vermelho

 Dois Adesivo Vermelho Reviera (Gold 
Max), com altura de 8cm, aplicados proporcio-
nalmente no painel branco.

• Box Logo central 

 Painel front light face única. Box em for-
mato de Elipse em ACM. Aplicação da arte (Far-
ma Total e logotipia) em ACM recortado, sobre-
posto ao painel em formato de Elipse. Pintura 
em esmalte sintético. Iluminação externa com lâm-
padas a vapor de mercúrio com reator 150watts 220 
volts fixação de braço de iluminação por trás sendo 
canaleta de metalon nas medidas de 25x25 e a do 
braço 20x20 para regulagem 

• Box Logo Laterais 

 Painel front light de única face em ACM e 
aplicar adesivo de recorte.

OBS. fixa canaleta no quadro e encaixa o braço de refletor e pren-
dido por um parafuso na canaleta), Pintura em esmalte sintético.

OBS. Utilizar PVC de 2cm fita dupla face VHB e primer.
Para fixar a arte no box
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Layout externo
Fachada em Lona

• Painel Lona 
 
 Painel Front Light de face única, com 
altura de 120cm. Estrutura metálica em met-
alón 30x30#1 1.25mm galvanizado. Ilumina-
ção externa através de refletores. Pintura em 
esmalte sintético. Face em lona SANSUY e 
aplicação de adesivo recortado. Acabamento 
com cantoneiras em chapa galvanizada na cor 
branca lateral 0,04 frente 0,035 e dobra 0,01 cm

• Logo Central

 Box estrutura metálica em metalón 
20x20#1,25mm galvanizado com quadro para ma-
nutenção. nas dimensões de 330cm x 140cm Pintura 
em esmalte sintécico. Revestimento em lona Sansuy 
e adesivo recortado.
Obs. A lona e o adesivo vermelho deve ser feito com 
5cm de sangra para envelopar a estrutura, porque é 
esticado e fixado por tras.

• Logo Lateral

 Adesivo de recorte aplicado na lona Sansuy 
nas dimensões de 87cm x 70cm Pintura em esmalte 
sintécico.

 LONA FRONT-LIGHT
 NIGHT&DAY SUNSET
 VERDE AMAZONAS 712



Totem 300x200

• Painel Back Light ACM de dupla face. 

 Estrutura metálica em metalón 
30x30#1,25mm galvanizado com quadro de ma-
nutenção. Pintura em esmalte sintético. Revesti-
mento em ACM vazado em router cnc para ilumi-
nação interna. Face em Face em acrílico leitoso 
5mm,  c/ adesivo retro aplicado. Poste em tubo de 
aço carbono na chapa 3mm com flanges em chapa 
3/8” furadas para fixação por parafusos. Pintura em 
esmalte sintético base tipo gaiola em cantoneiras 1 
e1/4” com barra roscada de 5/8”. Sapata base tipo 
gaiola em cantoneiras 1 e 1/4” com barra roscada 
de 5/8”. Chumbada do chão por concreto.

• Painel Back Light Lona de dupla face. 

 Estrutura metálica em metalón 
30x30#1,25mm galvanizado com quadro de ma-
nutenção. Pintura em esmalte sintético. Reves-
timento em lona Sansuy e aplicação de adesivo 
recortado. Acabamento com cantoneiras em chapa 
galvanizada na cor branca lateral 0,04 frente 0,035 
e dobra 0,01 cm.  Poste em tubo de aço carbono 
na chapa 3mm com flanges em chapa 3/8” furadas 
para fixação por parafusos. Pintura em esmalte 
sintético base tipo gaiola. Sapata base tipo gaiola 
em cantoneiras 1 e1/4 com barra roscada de 5/8. 
Chumbada do chão por concreto.

• Painel front light de dupla face.

 Estrutura metálica em metalón 30x30#1,25mm 
galvanizado com iluminação externa com lâmpadas a 
vapor de mercúrio com reator 150watts 220 volts fixa-
ção de braço de iluminação por trás sendo canaleta 
de metalon nas medidas de 25x25 e a do braço 20x20 
para regulagem ( fixa canaleta no quadro e encaixa o 
braço de refletor e prendido por um parafuso na canale-
ta), Pintura em esmalte sintético. Revestimento em 
Lona Sansuy com adesivos recortado. Acabamento 
com cantoneiras em chapa galvanizada na cor branca 
lateral 0,04 frente 0,035 e dobra 0,01 cm. Poste em 
tubo de aço carbono na chapa 3mm com flanges em 
chapa 3/8” furadas para fixação por parafusos. Pintura 
em esmalte sintético base tipo gaiola em cantoneiras 
1 e1/4” com barra roscada de 5/8”. Sapata base tipo 
gaiola com barra roscada de 5/8”. Chumbada do chão 
por concreto.
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Totem 70x300
 
 Painel Back Light de dupla face, nas di-
mensões 70x300cm. Estrutura metálica em met-
alón 30x30#1 1.25mm galvanizado com quadro 
de manutenção. Iluminação interna através de 
lampada fluorescente e reatores convenciona-
is. Pintura em esmalte sintético. Face em lona 
sintética SANSUY translucida com arte em vinil 
translúcido da Max Lux. Acabamento com can-
toneiras em chapa galvanizada na cor branca 
lateral 0,04 frente 0,035 e dobra 0,01 cm

 LONA BACK-LIGHT
 NIGHT&DAY BACKLIGHT
 BRANCO NEVE 760

Adesivos 

• Faixa vidro

 Adesivo 3m com impressão digital refi-
lado com 12cm e aplicado no vidro aplicação de 
logo, sendo a altura da faixa 1.20 do chão ou 
seguir a pintura das paredes
 
  
 

• Adesivo Vidros
 Adesivo 3m com impressão digital aplicado.

• Adesivo Perfurado
 Adesivo 3m perfurado com impressão 
digital aplicado

Toldo

 Toldo com estrutura em metalón 20x20 e 
5/8 #1,25 galvanizado. Pintura esmalte sintético. 
em semi curva cobrindo 160cm com revestimen-
to em lona verde 440g ou em policarbonato 6mm 
na cor verde clara.

 LONA TOLDO
 SANSUY GLASS LINE
 VERDE T-066
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ADESIVO MASTERMAIS
GOLD MAX - IMPRIMAX

VERMELHO TOMATE / VERDE AMAZONAS
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Forro

 Forro em pvc 20x10mm na cor branca. 
Estruturado por metalón 20x20#1,25mm galva-
nizado. Fixação com parafusos auto brocantes.

Tintas

FÓRMULAS 

MASTERMAIS VERDE 
R059 TOQUE DE SEDA
Suvinil - Toque de seda acrilico - R059

MASTERMAIS VERMELHO 
TOQUE DE SEDA

ESMALTE VERDE PATROPI FORD 72.

OBSERVACAO LINHA TOQUE DE SEDA 
ACRILICA SUVINIL.

ESMALTES LINHA AUTOMOTIVA. 

Distribuidora de Tintas Darka

Pastilhas

Branco
10 X 10 revestimento White - Strufaldi - Código 1095

Vermelho
10 X 10 revestimento Rojo   - Strufaldi - Código 3000

Verde
10 x 10 revestimento Verde - Strufaldi - Código 1060

OBS: Para separar o revestimento Verde dos revesti-
mentos Vermelho Rojo(Farma Total), utilizamos um 
filete.

2 X 33,5 Filete Aquarela Branco





Adesivos

• Adesivo gôndolas

 Adesivos de gôndolas 0.45 x 0.08 interno 
( transparente e branco )

• Adesivo do aquário

 Adesivo 3m com impressão digital refi-
lado com 12cm e aplicado no vidro aplicação de 
logo, sendo a altura da faixa 1.20 do chão ou 
seguir a pintura das paredes

Placas de sinalização

• Placas internas em pvc 2 mm caixa e farmácia 
0.80 x 0.26

• Placas internas , banheiro, sala de aplicação , 
escritório etc 0.22 x 0.11
 

Layout interno
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