CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS

CONTR0
Pelo presente Instrumento Particular de Prestação de Serviços, de um lado: Pelo presente instrumento particular JULIANA
ALVES, data de nascimento: 28/05/1970 RG:21292495-3 CPF:119.280.288.88, Fotografo da ME. Yekuane Photos e
Vídeos CNPJ 30.280.181/0001-18 doravante denominada FOTOGRAFA para a cobertura fotográfica e serviços em
acordo com Razão Evento Recital de Final de Ano da Escola Música é Arte a Rua Carlos Weber 1055 no dia 14/12/2019
das 16hs as 18hs
.
Responsável/Aluno da doravante Escola Música é Arte denominada CONTRATANTE com endereço, têm entre si, justos e
CONTRATADA, as cláusulas e condições que seguem:
A CONTRATANTE será identificada pelo quantidade de seleção de fotos em nosso site
https://yekuane-photography.sites.fot.br/ e aceite dos termos deste instrumento em nosso site
https://yekuanephotography.com/ ou encaminhado via mail yekuanephotography@gmail.com / ou WhatsApp.
1 - OBJETO DO CONTRATO Este instrumento refere-se à contratação dos seguintes serviços:
Fotografia do Evento Recital de Final de Ano da Escola Música é Arte
1.1 - DAS RESPONSABILIDADES A FOTOGRAFA compete a liberação de Seleção de Fotos
1.1.2 Com Resolução: Formato JPG, Peso máximo: 4mb, resolução de 300dpi, sem marca d'água do Fotografo
1.1.3 Entrega em 3 dias uteis após o Evento, em forma online : Seleção e baixa Online em link
https://yekuane-photography.sites.fot.br/ com senha exclusiva para cada cliente informada pelo estúdio.
1.2 A CONTRATADA compete a
1.2.1 Efetuar o download dentro de período de 30 dias com senha informada pelo FOTOGRAFO.
2 - PAGAMENTO A entrega dos arquivos Fotos estão vinculadas com o pagamento do serviço executado,
Temos tres (03) propostas para o mesmo.
2.1 Pacote de Fotos (25 fotos) Selecionadas
2.2 Pacote de Fotos (15 fotos) Selecionadas
2.3 Fotos avulsas Selecionada com quantidade Diferente do Item 2.1 e 2.1
3 - CUSTO DO CONTRATO
3.1 Pacote de Fotos (25 fotos) Custo unitário de 3,60 Total R$90,00
3.2 Pacote de Fotos (15 fotos) Custo unitário de 5,90 Total R$88,50
3.2.Fotos avulsas Custo unitário por foto R$6,90
será equivalente ao(s) serviço(s) selecionado(s) no https://yekuane-photography.sites.fot.br/ e/ou negociados diretamente
com a Yekuane Photos e Vídeos e obrigatoriamente descritos nos detalhes de pagamento.
- DO FORO
Elegem as partes, para dirimir eventuais demandas emergentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Válido a partir da data de envio do formulário de contratação de serviço(s) e aceite dos termos deste instrumento
Todas e quaisquer questões que surjam em decorrência da execução dos termos do presente instrumento, ou que dele
originarem, serão solucionadas amigavelmente entre as partes.
Na impossibilidade de uma solução conciliatória, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, com exclusão de
quaisquer outros por mais privilegiados que sejam ou que venham a ser. E por estarem assim justos e contratados,
assinam o presente contrato – com um total uma folha - em 02(duas) vias. Esta obra esta amparada na Lei dos Direitos
Autorais 9.610/98 e a solicitação de Permuta junto aos profissionais envolvidos esta amparada no Artigo 533 do código
civil.
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