CONTRATO DE ANÚNCIO DE PUBLICIDADE

Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado, como
CONTRATADA, o Aplicativo ENCONTRE AQUI, como CONTRATANTE, a Empresa ou
Profissional Liberal que está solicitando a divulgação de seus serviços dentro do aplicativo
ENCONTRE AQUI através do preenchimento de cadastro via site www.encontreaqui.net , têm
entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:

DO OBJETO
Cláusula 1ª. Constitui objeto do presente contrato o anúncio da marca/nome do estabelecimento
serviços, prestados pela CONTRATANTE, no aplicativo de celular Encontre Aqui.
Parágrafo Único: Encontre Aqui é um aplicativo para sistema Android e IOS , onde os usuários
poderão pesquisar telefones, serviços e endereços de estabelecimentos comerciais e
profissionais liberais.

DO VALOR
Cláusula 2.1ª. O valor do contrato da anuidade será de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reias),
de acordo com a proposta apresentada na Cláusula 3.1ª.
Cláusula 2.2ª. O valor do contrato para divulgação de eventos, será de R$ 30,00 (Trinta Reias)
mensal, de acordo com a proposta apresentada na Cláusula 3.2ª.
Cláusula 2.3ª. O valor do contrato para divulgação de ofertas será de R$ 20,00 (Vinte Reias)
mensal, de acordo com a proposta apresentada na Cláusula 3.3ª.
Cláusula 3.1ª. O valor descrito na cláusula 2.1 está incluso um espaço dentro da plataforma do
APP Encontre Aqui, para disponibilizar uma imagem, contatos telefônicos, endereços que
direciona o usuário a traçar sua rota pelo google maps, endereço de site, e-mail e uma breve
descrição dos serviços prestados, com um prazo de validade de um ano. Como cortesia, terá
direito a 1.000 (hum mil) panfletos, tamanho150x105mm, sendo esses panfletos um modelo
padrão criado pelo Encontre Aqui. O CONTRATANTE terá direito a vincular 04 (quatro)
peças publicitárias por ano, sendo uma por trimestre em 02 (duas) redes sociais do APP
Encontre Aqui.
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Cláusula 3.2ª. O valor descrito na cláusula 2.2 está incluso um espaço dentro da plataforma do
APP Encontre Aqui no mês adquirido, para disponibilizar uma imagem, contatos telefônicos,
endereços que direciona o usuário a traçar sua rota pelo google maps, endereço de site, e-mail e
uma breve descrição do evento, com um prazo de validade de um mês. Além disso, o
CONTRATANTE terá direito a vincular 01 (uma) peça publicitária no referido mês, em 02
(duas) redes sociais do APP Encontre Aqui.
Cláusula 3.3ª. O valor descrito na cláusula 2.3 está incluso um espaço dentro da plataforma do
APP Encontre Aqui no mês adquirido, para disponibilizar uma imagem, contatos telefônicos,
endereços que direciona o usuário a traçar sua rota pelo google maps, endereço de site, e-mail e
uma breve descrição da oferta, com um prazo de validade de um mês.

DA VEICULAÇÃO DO ANÚNCIO
Cláusula 4ª. A CONTRATADA inserirá na plataforma do aplicativo a marca e as informações
de contato do CONTRATANTE, conforme plano adquirido, não se responsabilizando pela
veracidade das informações inseridas nos anúncios e, ainda, sendo de responsabilidade do
CONTRATANTE a elaboração do texto e da arte a ser anunciada.
Cláusula 5ª. O anuncio será colocado em circulação no prazo máximo de 72 horas, a partir da
realização do cadastro e a confirmação do pagamento.

Cláusula 6ª. Pelo presente instrumento a CONTRATADA obriga-se a manter o aplicativo no
ar e em pleno funcionamento, com anúncios e propagandas do CONTRATANTE, até o
término do prazo convencionado.
Parágrafo Primeiro: Em caso de problemas com a internet, servidores ou qualquer outro tipo
que ocasione o APP ficar fora do ar, impossibilitando a pesquisa dos clientes, seja ela online ou
offline, a CONTRATADA tem um prazo de 72 horas para solucionar qual seja o problema e
dar funcionalidade ao APP.
Parágrafo Segundo: Com base no parágrafo anterior, fica ressalvado a responsabilidade da
CONTRATADA em casos fortuitos ou força maior. Contudo, buscará contribuir para a busca
da solução no menor prazo possível.
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DA VALIDADE E RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula 7ª. O presente instrumento particular passa a vigorar na data do pagamento do boleto,
pelo prazo da modalidade escolhida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por igual
período, quantas vezes a CONTRATANTE desejar, desde que seja firmado expressamente
pelo pagamento do boleto que será enviado pela CONTRATADA.
Cláusula 8ª. A CONTRATADA fica impossibilitada de rescindir o contrato antes de seu
término, caso o CONTRATANTE queira rescindir o contrato antes do prazo contratado, deverá
notificar a CONTRATADA através de e-mail para que a mesma possa retirar as informações da
plataforma do APP, ficando a CONTRATADA com prazo mínimo de 10 dias para retirar as
informações.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 9ª. As partes elegem o foro da comarca de Camaçari - BA, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas surgidas em decorrência do
presente ajuste.

E, assim, o CONTRATANTE declara aceitar todas as cláusulas acima citadas, no momento em
que a mesma marcar a opção: “li e concordo com o contrato”, em nosso site gerando o
pagamento proposto pela CONTRATADA.
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