
 

 
Rua Francisco Alves Bezerra, 1137, Parque Edu Chaves, São Paulo – SP  

CEP: 02228-001 Contato: (11) 96556-3680 
JBM Produções Digitais – CNPJ 20.657.777/0001-30 

Cláusula 1. Limite de tempo e número de fotos  
O CONTRATADO estipula limite de tempo máximo de 1 hora para permanecer no local do ensaio e 
garantir a quantidade de fotos contratadas mais um acréscimo de até 15% de imagens para opção de escolha.  

Cláusula 2. Provas e seleção de fotos  
As provas das fotos estarão disponíveis no site www.producoesjbm.com.br com acesso exclusivo mediante 
senha eletrônica para o CONTRATANTE em até 7 dias uteis após a data do ensaio. As fotos permanecerão 
disponíveis online por um prazo de 5 dias após a data de liberação para seleção. Após este período, fica a 
critério da CONTRATADA a liberação de uma nova seleção no prazo mais de até 30 dias da data do ensaio. 

Cláusula 3. Entrega do material  
O prazo para confecção é de até 5 dias, contados a partir da data da aprovação no site de seleção. O 
CONTRATANTE será responsável pela retirada no local acordado entre as partes, ou por suas despesas de 
envio via SEDEX. A CONTRATADA não se responsabiliza por materiais não retirados no prazo de 30 dias 
após a comunicação por escrito de sua disponibilidade, e haverá uma cobrança com taxa de 15%/mês sobre 
o valor do ensaio.  

Cláusula 3.1. Entrega do material  
Em caso de atraso na entrega do material ao cliente, a CONTRATADA fica responsável pelo envio gratuito 
via correios do material ao CONTRATANTE.  

Cláusula 3.2. Entrega do material  
A empresa CONTRATADA fica responsável em manter o arquivo digital e físico do CONTRATANTE por 
um período máximo de 60 dias. Sendo possível que após esse prazo o material seja destruído e não sendo 
possível a recuperação do mesmo.  

Cláusula 4. Propriedade e uso de imagem  
O CONTRATANTE não se opõe quanto ao uso das imagens dos arquivos digitais pela CONTRATADA 
e sua equipe para uso exclusivamente comercial e promocional, sendo usado como material impresso 
(portfólio), ou, o uso em tablets como forma de divulgação para outros CONTRATANTES, uma vez que os 
mesmos fazem parte de seu acervo, não se cogitando, em nenhuma hipótese, a aplicabilidade da Lei 9.610 
de 19/2/98 (Lei dos Direitos Autorais), como também, podendo ser usados inclusive no website 
www.producoesjbm.com.br, em mídias sociais para divulgação, amostras, exposições, concursos 
internos (nacionais) e externos (internacionais), anúncios e publicações.  

Cláusula 5. Responsabilidade sobre os arquivos digitais  
Fica de comum acordo entre as partes, que o arquivo digital que o CONTRATANTE escolheu, será 
disponibilizado pelo CONTRATADO através de DVD, ou outra forma convencionadas entre as partes. Após 
a entrega, o CONTRATADO fica isento de qualquer responsabilidade sobre os arquivos contidos na mídia, 
e não guardarão cópias ou backups dos mesmos, sendo de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE 
as cópias e armazenamento do material.  

Cláusula 5.1. Responsabilidade sobre os arquivos digitais  
Caso o CONTRATANTE tenha interesse em manter um backup de seus arquivos por um determinado 
período de tempo com o CONTRATADO fica estabelecido um valor adicional de R$ 7,00 reais mensais, 
a serem pagos por cartão de crédito, e esse serviço deve ser comunicado na assinatura desse contrato.  
 
Tenho interesse em solicitar o armazenamento de minhas imagens pela empresa JBM PRODUÇÕES 
DIGITAIS pelo prazo de:  
( ) 3 meses ( ) 6 meses ( ) 9 meses ( ) 12 meses ( ) 24 meses ( ) Não tenho interesse 

 
E finalmente, declaro para os devidos fins que li, e estou de acordo com as cláusulas mencionadas acima. 

 
 
São Paulo, ____ de ____________________, de 2019.  
 
 
_____________________________________________ 
Nome Completo e Assinatura do contratante ou responsável legal  


