CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO SITE OESTEPEC

Contrato de publicidade que entre si firmam,
sob o n.º

, inscrita no CNPJ

,com endereço em
, aqui representada por seu Diretor/Proprietário, Sr(a).____________________________,adiante

denominada, simplesmente, CONTRATANTE e, de outro lado, OESTEPEC, com sede em Presidente Prudente-SP, na Rua
Baptista Leite de Toledo, nº. 355, inscrito no CNPJ sob o n.º 25.017.345/0001-89, aqui representada por seu Proprietário,
RODRIGO MARCHI BRASIL, microempreendedor individual, adiante denominado, simplesmente, CONTRATADO, sob as
cláusulas e condições seguintes:

Clausula 1ª- É objeto do presente contrato a prestaçã o de serviços de publicidade de interesse da CONTRATANTE, cujos
anúncios serã o veiculados em banners no site OESTEPEC, de propriedade do CONTRATADO.

Clausula 2ª- Os valores dos anúncios serã o regulados pelas partes no momento da assinatura deste.

Parágrafo 1º. - As partes, por este instrumento, ajustam a publicaçã o de banner publicitário inserido no site do OESTEPEC,
referente ao mês:

, no formato de banner lateral de 300X300 pixels, no banner rotativo de

1100X400 pixels.

Parágrafo 2º. - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$
(__________________________________), que será paga em uma única parcela no momento da assinatura, ou em ___
parcelas, todo dia ___, de cada mês subsequente após a assinatura deste. Em caso de atraso no pagamento, o
CONTRATANTE pagará multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês, além da correçã o monetária.

Clausula 3ª- Caso o CONTRATADO, por qualquer motivo, exceto em caso de dolo, deixar de publicar qualquer anúncio,
nos períodos especificados na cláusula segunda deste contrato, fica o CONTRATANTE desobrigado do pagamento da
parcela referente a essa publicaçã o nã o veiculada.

Clausula 4ª - O CONTRATADO poderá recusar ou suspender a veiculaçã o de anúncios que contrariem o previsto na
Constituiçã o Federal Brasileira, na Legislaçã o Complementar ou Ordinária, os bons costumes, bem como sua linha editorial,
sem que isto constitua mora contratual. Igualmente, ter-se-á por recusa justificada a nã o publicaçã o decorrente de envio do
material publicitário a de tempo.

Parágrafo 1º. - Cancelamentos, alterações e suspensões de anúncios somente serã o aceitos por escrito, dentro do prazo de
05 (cinco) dias antes da data de fechamento para publicidade no site, que ocorrerá no

.

Parágrafo 2º. - O nã o cancelamento de reserva ou falta de entrega do material, dentro do prazo estabelecido no item
anterior, implica em cobrança total do preço referente ao espaço reservado.

Parágrafo 3º. - O CONTRATADO nã o se responsabiliza por erros e/ou distorções contidos nos arquivos dos anúncios ou
pelo envio de arquivos passíveis de erro pelo CONTRATANTE.

Clausula 5ª- O presente contrato terá início na data de sua assinatura e término em

/

/

.

Parágrafo 1º. Os valores dos anúncios apresentados para os referidos períodos nã o sofrerã o reajustes até o término des se
contrato.

Clausula 6ª - O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificaçã o
judicial ou extrajudicial, caso ocorra descumprimento de suas cláusulas ou condições, por liquidaçã o amigável ou judicial ,
concordata ou falê ncia de qualquer das partes.

Clausula 7ª - Caso nã o sejam utilizados, no prazo deste contrato, os espaços disponibilizados no site OESTEPEC, para
veiculaçã o da publicidade, por culpa da CONTRATANTE, caducará o direito pertinente, nã o estando obrigado o
CONTRATADO em conceder qualquer bônus.

Clausula 8ª- Qualquer tolerância das partes no cumprimento deste contrato nã o constituirá novaçã o.

Clausula 9ª- As partes elegem o foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

Presidente Prudente-SP, ____ de __________ de _______.

_________________________________
CONTRATANTE

_________________________________
CONTRATADO

Testemunhas:

________________________________________
RG:
CPF:

________________________________________
RG:
CPF:

