
 

 
CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO SITE BUSCAJOACABA.COM.BR 

 
 
1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade de interesse da 
CONTRATANTE, cujos anúncios serão veiculados em banners no site 

BUSCAJOACABA.COM.BR, de propriedade do CONTRATADO.  

 
2 - Os valores dos anúncios serão regulados pelos preços indicados na tabela do site 

BUSCAJOACABA.COM.BR, constante no presente instrumento. 

 
2.1 - As partes, por este instrumento, ajustam a publicação de 01 banner publicitário inserido no 

site BUSCAJOACABA.COM.BR no formato de banner de 220 pixels de largura por 164 pixels 

de altura, extensão JPEG OU GIF. 
 
2.2 - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 720,00 (Setecentos e 
vinte reais), por ano, 30 dias após a publicação do banner ou conforme condições acordadas pelas 
partes. Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE pagará multa de 2%, juros de mora 
de 1% ao mês, além da correção monetária.  
 
3 - 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 publicação não 
veiculada. 
 
4 - O CONTRATADO poderá recusar ou suspender a veiculação de anúncios que contrariem o 
previsto na Constituição Federal Brasileira, na Legislação 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 não publicação decorrente de envio do material publicitário a 
destempo.  
 
Parágrafo 1º. - Cancelamentos, alterações e suspensões de anúncios somente serão aceitos por 
escrito, com 30 dias de antecedência. 
Parágrafo 2º. - O CONTRATADO não se responsabiliza por erros e/ou distorções contidos nos 
arquivos dos anúncios ou pelo envio de arquivos passíveis de erro pelo CONTRATANTE.  
 
 
5 - O presente contrato terá início na data de sua assinatura e término após um ano, e poderá ser 
renovado por mais 12 meses com assinatura de uma autorização de renovação. 
Parágrafo Primeiro: Os valores dos anúncios apresentados para os referidos períodos sofrerão 
reajustes na renovação pela taxa selic.  
6 - O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra descumprimento de suas cláusulas ou condições, 
por liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência de qualquer das partes.  
 
7 - Caso não sejam utilizados, no prazo deste contrato, os espaços disponibilizados no site do 

BUSCAJOACABA.COM.BR, para veiculação da publicidade, por culpa da CONTRATANTE, 

caducará o direito pertinente, não estando obrigado o CONTRATADO em conceder qualquer 
bônus.  
  
8 - Qualquer tolerância das partes no cumprimento deste contrato não constituirá novação.  
 
9 - As partes elegem o foro da Comarca de Joaçaba, 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.  
 
 

 
 

Tabela de Preço para anúncios. 
 

 

Espaço – divulgação Valor R$ 

Anuncio Básico (nome e fone) Grátis 

Anuncio Completo  R$720,00 Anual ( 3x) 

Anuncio Completo + Banner Pag. Inicial R$1200,00 Anual (10 anunciantes) (4X) 

Anuncio Completo + Banner Grande R$1800,00 Anual. ( 2 anunciantes) (6X) 

 
 

Tabela de desconto:  

Tempo mínimo de anuncio 12 meses.  

Descontos 

10% a vista ( Boleto 30 dias) 

Ou parcelamento do valor em até 6x. (Conforme anuncio) 

 

 


