
 

 
  CONTRATO   DE   LICENCIAMENTO   DE   CONTEÚDO   -   VOD  

 

 

 

São  partes  desse  contrato  a  LINCA  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA,         

estabelecida  na  Cidade  de  Foz  do  Iguaçu,  Estado  do  Paraná,  na  Rua             

Marechal  Deodoro,  1606,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  03.376.788/0001-23,           

detentora  da  plataforma  VOD  chamada  CITIFLIX,  neste  ato  representada  por           

seu  representante  legal,  doravante  designada LINCA,  e  a  pessoa  física  ou            

jurídica  produtora  de  conteúdo  qualificada  abaixo,  doravante  denominada         

PRODUTORA.  

 

Razão   Social:   

CNPJ:   

Nome   Fantasia:   

Nome   do  
Representante   legal:  

 

CPF   do  
Representante   legal:  

 

Endereço:   

CEP:   

Cidade:   

Estado:   

Telefones   (fixo   e  
celular):  

 

Email:   
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DEFINIÇÕES  

 

a) CONTEÚDO: "Conteúdo"  inclui  texto,  programas,  scripts,  gráficos,  fotos,          

sons,  músicas,  vídeos,  combinações  audiovisuais,  recursos  interativos  e         

outros   materiais   que   se   pode   ver,   ter   acesso,   ou   contribuir .   

 

b) SERVIÇO: O  Serviço  inclui  todos  os  aspectos  de  utilização  da  plataforma             

VOD  da  LINCA,  inclusive,  mas  não  se  limitando  a  todos  os  produtos,             

atividades,  interfaces,  programas  e  serviços  oferecidos  via  website,  canal  ou           

aplicativo.   

 

c) VOD:  serviço  de  vídeo  por  demanda,  constituído  por  atividades,  sistemas,            

plataformas  e  interfaces  destinadas  a  oferecer  ao  usuário,  por  meio  de  redes             

de  comunicação  eletrônica,  a  seu  pedido  e  em  momento  por  ele  determinado,             

conteúdos  audiovisuais  previamente  selecionados  ou  organizados  em        

catálogos.  

 

d) ASSINANTE:  Entende-se  como  assinante  toda  a  pessoa  física,  grupo  de            

pessoas,  ou  pessoa  jurídica,  contados  individualmente,  que  recebam         

conteúdos  VOD  distribuídos  pela  Linca,  mediante  um  contrato  oneroso  ou           

não   com   a   Linca,   doravante   designado   “ASSINANTES   ou   ASSINANTE”.  

 

e) ANÚNCIO:  Entende-se  como  anúncio  todo  conteúdo  que  tem  a  finalidade            

de  promover  uma  marca,  um  produto  ou  uma  empresa.  Também  chamado  de             

propaganda   comercial.  

 

CONSIDERANDO     QUE:   
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(i) a  PRODUTORA  produz  conteúdo  em  vídeo,  áudio  e  impresso  ,  e  é             

detentora   da   propriedade   intelectual   dos   conteúdos   que   produz.;   

 

(ii)  a  PRODUTORA  deseja  disponibilizar  seu  conteúdo  aos  assinantes  da           

plataforma   de   VOD   da   Linca.   

 

Têm  como  justo  e  contratado  o  presente  Contrato  de  Licenciamento  de            

Conteúdo  (“Contrato”),  o  qual  será  regido  pelas  seguintes  cláusulas  e           

condições:  

 

1.   OBJETO  

 

1.1. Constitui  objeto  do  presente  Contrato  a  licença  NA  MODALIDADE          

VOD  que  a  PRODUTORA  concede  à  LINCA  para  distribuição  do  seu            

conteúdo  através  do  SERVIÇO  aos  seus  ASSINANTES,  de  forma  gratuita  ou            

onerosa,   nos   termos   deste   Contrato.  

 

1.2  Além  disso,  a  PRODUTORA  concede  à  LINCA  o  direito  de  acessar,             

indexar  e  armazenar  em  cache  o  CONTEÚDO,  ou  qualquer  parte  dele,            

incluindo   por   meios   automatizados.  

 

 

2.   DA   RESPONSABILIDADE   SOBRE   O   CONTEÚDO  

 

2.1  A PRODUTORA  declara  ser  a  única  responsável  por  seu  Conteúdo  e             

pelas  conseqüências  de  enviá-lo  ou  publicá-lo.  A PRODUTORA  afirma,          

declara  e  garante  que  possui  ou  tem  as  licenças  necessárias,  direitos,            
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autorizações  e  permissões  para  publicar  o  Conteúdo,  e  autoriza  a LINCA  a             

usar  todas  as  patentes,  marcas  registradas,  segredos  de  negócio,  direitos           

autorais  ou  outros  direitos  de  propriedade  e  tais  Conteúdos  para  a  publicação             

no   Serviço   de   acordo   com   este   contrato.   

 

2.2  Para  fins  de  esclarecimento,  a PRODUTORA  mantém  todos  os  direitos            

de  propriedade  sobre  seu  Conteúdo.  Entretanto,  ao  enviar  o  Conteúdo  à            

LINCA ,  pelo  presente,  cede  à LINCA  licença  mundial,  isenta  de  royalties,            

passível  de  ser  sublicenciada  e  transferida,  para  usar,  reproduzir,  distribuir,           

preparar  trabalhos  derivados,  exibir  e  executar  o  Conteúdo  em  conexão  com            

o  Serviço  (e  de  seus  sucessores  e  afiliadas),  inclusive,  mas  sem  se  limitar  a               

atividades  de  promoção  e  redistribuição  parcial  ou  total  do  Serviço  (e            

trabalhos  derivados)  em  qualquer  formato  de  mídia  e  através  de  qualquer            

canal  de  mídia.  A PRODUTORA  também  cede  a  todos  os ASSINANTES  do             

Serviço  uma  licença  não-exclusiva  para  acessar  o  seu  Conteúdo  por  meio  do             

Serviço,  e  para  usar,  reproduzir,  distribuir,  exibir  e  executar  tal  Conteúdo            

conforme  permitido  pela  funcionalidades  do  Serviço  e  de  acordo  com  este            

contrato.   

2.3   A    PRODUTORA    afirma   que   não   enviará   material   protegido   por   direitos  

autorais,   por   segredo   de   negócio   ou   de   qualquer   outra   forma   protegido   por  

direitos   de   terceiros,   a   menos   que   tenha   permissão   do   legítimo   proprietário   do  

material   ou   esteja   legalmente   autorizado   a   publicar   o   material   e   ceder   à  

LINCA    todos   os   direitos   de   licença   aqui   concedidos.  

2.4  A LINCA  não  endossa  qualquer  Conteúdo  enviado  para  o  Serviço  por             

qualquer  usuário  ou  licenciante  ou  qualquer  opinião,recomendação  ou         

conselho  ali  expresso,  e  a LINCA  renuncia  expressamente  toda  e  qualquer            

responsabilidade  ligada  ao  Conteúdo.  A LINCA  não  permite  atividades  que           

violem  os  direitos  autorais,  nem  os  direitos  de  propriedade  intelectual  em  seu             
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Serviço,  e  removerá  todo  o  Conteúdo  quando  devidamente  notificado  de  que            

tal  Conteúdo  infringe  o  direito  de  propriedade  intelectual  de  qualquer  outra            

pessoa.  A LINCA  se  reserva  o  direito  de  remover  o  Conteúdo  sem  prévio              

aviso.   

2.5  A LINCA  se  reserva  o  direito  de  decidir  se  o  Conteúdo  é  apropriado  e                

obedece  a  estes  Termos  de  Serviço  no  que  diz  respeito  a  infrações  outras              

que  não  as  infrações  ou  violações  das  leis  de  direitos  autorais,  como  por              

exemplo,  mas  sem  se  limitar,  à  pornografia,  material  obsceno  ou  difamatório,            

(inclusive  difamação,  calúnia  ou  injúria),  ou  excessivamente  longo.  A LINCA           

poderá  a  qualquer  momento,  sem  aviso  prévio  e  a  seu  exclusivo  critério,             

remover   tais   Conteúdos   que   violam   o   presente   contrato.   

2.6  A  PRODUTORA  declara  que  a  LINCA,  SEUS  EXECUTIVOS,          

DIRETORES,  FUNCIONÁRIOS  E  REPRESENTANTES  não  tem  QUALQUER        

RESPONSABILIDADE,  EXPRESSA  OU  IMPLÍCITA,  RELACIONADA  À       

PRECISÃO  OU  INTEGRALIDADE  DO  CONTEÚDO  publicado  pela        

PRODUTORA  E  NÃO  ASSUME  QUALQUER  OBRIGAÇÃO  OU        

RESPONSABILIDADE  POR  QUAISQUER  (I)  ERROS,  EQUÍVOCOS  OU        

IMPRECISÕES  DE  CONTEÚDO,  (II)  DANOS  PESSOAIS  OU  MATERIAIS,         

DE  QUALQUER  NATUREZA,  QUE  RESULTE  DA  PUBLICAçAO  do         

CONTEÚDO,  (III)  QUALQUER  ACESSO  OU  USO  DOS  SERVIDORES         

PROTEGIDOS  DA  LINCA  E/OU  TODA  E  QUALQUER  INFORMAÇÃO         

PESSOAL  E/OU  FINANCEIRA  ALI  ARMAZENADA  QUE  NÃO  TENHAM         

SIDO  AUTORIZADOS,  (IV)  QUALQUER  INTERRUPÇÃO  OU  CESSAÇÃO        

DA  TRANSMISSÃO  DE  E  PARA  O  SERVIÇO  DA  LINCA,  (IV)  QUAISQUER            

BUGS,  VÍRUS,  CAVALOS-DE-TRÓIA  OU  AFINS  QUE  POSSAM  SER         

TRANSMITIDOS  PARA  OU  ATRAVÉS  DO  NOSSO  SERVIÇO  POR         

QUALQUER  TERCEIRO,  E/OU  (V)  QUAISQUER  ERROS  OU  OMISSÕES         

EM  QUALQUER  CONTEÚDO  OU  QUALQUER  PERDA  OU  DANO  DE          
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QUALQUER  NATUREZA  SOFRIDO  COMO  RESULTADO  DO  USO  DE         

QUALQUER  CONTEÚDO  OU  E-MAIL  ENVIADO,  TRANSMITIDO  OU  DE         

OUTRA   FORMA   DISPONIBILIZADO   ATRAVÉS   DO   SERVIÇO.  

 

2.7  A  LINCA  NÃO  GARANTE,  ENDOSSA,  DEFENDE  OU  ASSUME          

RESPONSABILIDADE  POR  QUALQUER  PRODUTO  OU  SERVIÇO       

DIVULGADO  OU  OFERECIDO  PELA  PRODUTORA  OU  TERCEIROS        

ATRAVÉS  DO  SERVIÇO  OU  DE  QUALQUER  HYPERLINK  DO  SERVIÇO,          

OU  EXIBIDO  EM  QUALQUER  BANNER  OU  OUTRO  TIPO  DE          

PUBLICIDADE,  E  A  LINCA  NÃO  PARTICIPARÁ  NEM  SERÁ  DE  NENHUMA           

FORMA  RESPONSÁVEL  POR  MONITORAR  QUALQUER  TRANSAÇÃO       

ENTRE  A  PRODUTORA  E  PROVEDORES  TERCEIRIZADOS  DE        

PRODUTOS   OU   SERVIÇOS.    

 

2.8  EM  NENHUMA  CIRCUNSTÂNCIA  A  LINCA,  SEUS  EXECUTIVOS,         

DIRETORES,  FUNCIONÁRIOS  OU  REPRESENTANTES  SERÃO      

RESPONSABILIZADOS  POR  QUALQUER  DANO  DIRETO,  INDIRETO,       

INCIDENTAL,  ESPECIAL,  PUNITIVO  OU  IMPREVISTO  RESULTANTE  DE        

QUAISQUER  (I)  ERROS,  EQUÍVOCOS  OU  IMPRECISÃO  DE  CONTEÚDO,         

(II)  DANOS  PESSOAIS  OU  MATERIAIS  ,  DE  QUALQUER  NATUREZA,          

RESULTANTES  DO  ACESSO  AO  CONTEÚDO,  (III)  QUALQUER  ACESSO         

OU  USO  DOS  NOSSOS  SERVIDORES  PROTEGIDOS  E/OU  DE  TODA  E           

QUALQUER  INFORMAÇÃO  PESSOAL  E/OU  FINANCEIRA  ALI       

ARMAZENADA  QUE  NÃO  TENHA  SIDO  AUTORIZADO,  (IV)  QUALQUER         

INTERRUPÇÃO  OU  CESSAÇÃO  DE  TRANSMISSÃO  DE  OU  PARA  O          

NOSSO  SERVIÇO,  (IV)  QUALQUER  BUG,  VÍRUS,  CAVALOS-DE-TRÓIA  OU         

AFINS  QUE  POSSAM  SER  TRANSMITIDOS  PARA  OU  ATRAVÉS  DO          

NOSSO  SERVIÇO  POR  QUAISQUER  TERCEIROS,  E/OU  (V)  QUAISQUER         

ERROS  OU  OMISSÕES  EM  QUALQUER  CONTEÚDO  OU  QUALQUER         
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PERDA  OU  DANO  DE  QUALQUER  NATUREZA  SOFRIDO  EM         

CONSEQÜÊNCIA  DO  USO  DE  QUALQUER  CONTEÚDO  OU  E-MAIL         

ENVIADO,  TRANSMITIDO  OU  DE  QUALQUER  OUTRA  FORMA        

DISPONIBILIZADO  ATRAVÉS  DO  SERVIÇO,  SEJA  POR       

RESPONSABILIDADE,  CONTRATO,  OFENSA  OU  QUALQUER  OUTRA       

HIPÓTESE  LEGAL,  E  INDEPENDENTEMENTE  DE  A  EMPRESA  SER         

ALERTADA  SOBRE  A  POSSIBILIDADE  DE  TAIS  DANOS.  A  LIMITAÇÃO  DE           

RESPONSABILIDADE  ACIMA  DESCRITA  SERÁ  APLICADA  NA  MEDIDA        

MÁXIMA   PERMITIDA   POR   LEI   NA   JURISDIÇÃO   COMPETENTE.  

 

2.9   A   PRODUTORA   RECONHECE   ESPECIFICAMENTE   QUE   A   LINCA   NÃO  

SERÁ   RESPONSABILIZADA   PELO   CONTEÚDO   OU   PELA   CONDUTA  

DIFAMATÓRIA,   OFENSIVA   OU   ILEGAL   DE   QUAISQUER   TERCEIROS   E  

QUE   O   RISCO   DE   PREJUÍZO   OU   DANO   RESULTANTE   DOS   MESMOS  

RECAI   INTEIRAMENTE   SOBRE   A   PRODUTORA.  

2.10  Na  medida  do  permitido  pela  lei  aplicável,  a  PRODUTORA  concorda  em             

defender,  indenizar  e  isentar  a  Linca,  sua  controladora,  seus  executivos,           

diretores,  funcionários  e  representantes  de  toda  e  qualquer  ação  judicial,           

danos,  obrigações,  perdas,  custos  ou  dívidas  (inclusive,  mas  sem  se  limitar  a             

honorários  advocatícios)  oriundos  de:  (i)  uso  e  acesso  ao  Serviço;  (ii)  violação             

de  qualquer  cláusula  deste  contrato;  (iii)  violação  de  qualquer  direito  de            

terceiros,  inclusive,  mas  sem  se  limitar  a  direitos  autorais,  de  propriedade  ou             

de  privacidade;  ou  (iv)  qualquer  alegação  de  que  algum  Conteúdo  tenha            

causado  dano  a  terceiros.  Tal  obrigação  de  defesa  e  indenização  subsistirá  a             

este   contrato.  

 

3.   ASPECTOS   TÉCNICOS   DO   CONTEÚDO  
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3.1  A PRODUTORA deverá  enviar  o  conteúdo  de  vídeo  SD  com            

resolução  de  580  pixels  e  conteúdo  HD  com  resolução  mínima  de            

720   pixels.   

 

 

4.   DAS   MARCAS  

 

4.1  A  PRODUTORA  concede  à  LINCA  uma  licença  não  exclusiva  para  usar             

nomes  comerciais,  marcas  comerciais,  marcas  de  serviço,  logotipos,  nomes          

de  domínio  e  outros  elementos  distintivos  de  marca  (" Recursos  de  Marca ")            

exclusivamente  em  conexão  com  o  SERVIÇO.  A  LINCA  poderá  usar  as            

marcas  da  PRODUTORA  e  seus  respectivos  logotipos,  todas  doravante          

denominadas  em  conjunto  simplesmente  “MARCAS”.  A  LINCA  poderá  incluir          

o  nome  e  os  Recursos  de  Marca  da  PRODUTORA  na  plataforma,  em             

interfaces,  em  apresentações,  materiais  de  marketing,  listas  de  clientes  e           

relatórios   financeiros.  

4.2  A  LINCA  concede  à  PRODUTORA  uma  licença  não  exclusiva  e  não             

sublicenciável  para  usar  nomes  comerciais,  marcas  comerciais,  marcas  de          

serviço,  logotipos,  nomes  de  domínio  e  outros  elementos  distintivos  de  marca            

(" Recursos   de   Marca ")   exclusivamente   em   conexão   com   o   SERVIÇO.   

4.3  Se  a  LINCA  fornecer  à  PRODUTORA  software  em  conexão  com  o             

Serviço,  será  uma  licença  não  exclusiva  e  não  sublicenciável  para  o  uso  de              

tal  software.  Essa  licença  tem  como  único  propósito  permitir-lhe  usar  e            

aproveitar  os  benefícios  do  Serviço  tal  como  fornecidos  pela  LINCA.  Não  é             

permitido  copiar,  modificar,  distribuir,  vender  ou  alugar  qualquer  parte  de           

nosso  Serviço  ou  software  incluso,  ou  fazer  engenharia  reversa  ou  tentar            

extrair  o  código  fonte  do  software,  a  menos  que  leis  proíbam  tais  restrições              

ou  que  você  tenha  nossa  autorização  por  escrito.  Você  não  pode  remover,             
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ocultar  ou  alterar  o  aviso  da  LINCA  de  direitos  autorais,  Recursos  de  Marca,              

ou  outros  avisos  sobre  direitos  de  propriedade  afixados  ou  contidos  em            

quaisquer   serviços,   software   ou   documentação   da   LINCA.  

5.   DOS   ANÚNCIOS  

5.1  Ao  aderir  a  esse  contrato,  a  PRODUTORA  permite  que  a  LINCA  veicule,              

conforme  aplicável,  (i)  anúncios  e  outros  conteúdos  (" Anúncios "),  (ii)  caixas           

e  resultados  de  pesquisa  (iii)  consultas  de  pesquisa  relacionadas  e  outros            

links  para  seus  websites,  aplicações  para  dispositivos  móveis,  tocadores  de           

mídia,   conteúdo   para   dispositivos   móveis   e   outros.  

5.2  A  PRODUTORA  pode  fazer  a  publicação  de  anúncios  na  plataforma  da             

LINCA,  bem  como  realizar  merchand  em  seus  vídeos,  porém  a  publicação  de             

vídeos  com  anúncios  e  merchands  não  é  remunerada,  mas  sim  cobrada.  Pela             

publicação  de  anúncios  a  PRODUTORA  pagará  à  LINCA  os  valores           

constantes  em  tabela  de  preços  de  anúncios  publicada  no  site           

www.linca.net.br.  

6.   PREÇO   E   FORMA   DE   PAGAMENTO  

 

6.1  A  PRODUTORA  receberá  um  pagamento  relacionado  ao  número  de           

visualizações  de  seus  vídeos/  conteúdos  licenciados  à  LINCA  por  este           

contrato.  

 

6.2  Os  pagamentos  serão  feitos  mediante  transferência  bancária  para  conta           

corrente  em  nome  da  PRODUTORA.  Se  a  conta  corrente  da  PRODUTORA            

for  dos  bancos  Sicredi,  Banco  do  Brasil  ou  Caixa  Economica  Federal,  o  valor              

a  depositar  será  aquele  que  constar  no  saldo  da  conta  da  PRODUTORA.  Se              

o  banco  informado  pela  PRODUTORA  for  diferente  desses,  o  custo  para            
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realização  da  transferência  (TED)  será  abatido  do  valor  a  ser  pago  à             

PRODUTORA.  

 

6.3  O  valor  a  ser  pago  pela  LINCA  à  PRODUTORA  pelo  licenciamento  de              

seus  conteúdos  será  o  seguinte:  a  cada  mil  visualizações  do  conteúdo  num             

determinado  mês,  será  pago  o  valor  que  consta  em  nossa  tabela  de  preços              

na   linha:   VALOR   A   PAGAR   POR   MIL   EXIBIÇÕES.  

 

6.4  A  cada  mês,  será  feita  a  contabilização  das  visualizações  dos  vídeos  da              

PRODUTORA.  Vídeos  que  tiverem  menos  de  1.000  visualizações  no  mês           

não   serão   considerados   para   efeito   de   remuneração.  

 

6.5  Caso  em  determinado  mês  a  soma  dos  valores  de  remuneração  de  todos              

os  vídeos  da  PRODUTORA  não  atinja  o  limite  minimo  de  pagamento,            

estipulado  na  proposta  de  adesão,  esses  valores  serão  atribuídos  a  uma            

conta   em   nome   da   PRODUTORA.   

 

6.6  Os  pagamentos  serão  feitos  sempre  até  o  dia  25  do  mês  seguinte  àquele               

em  que  o  saldo  da  conta  da  PRODUTORA  seja  igual  ou  ultrapasse  o  limite               

mínimo   de   recebimento.   

 

6.7  A  LINCA  poderá  (a)  reter  e  compensar  eventuais  pagamentos  devidos  à             

PRODUTORA   em   função   de   quaisquer   taxas   que   a   PRODUTORA   deva   

à   LINCA   sob   os   Termos   de   qualquer   outro   contrato   em   vigor   entre   as   partes.  

6.8  A  LINCA  tem  o  direito  de  reter  ou  ajustar  pagamentos  para  a              

PRODUTORA  para  excluir  quaisquer  valores  que  a  LINCA  determine  serem           

decorrentes  de  atividades  inválidas.  Atividades  inválidas  incluem,  mas  não  se           

limitam  a,  (i)  spam,  cliques  inválidos,  impressões  inválidas,  consultas          
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inválidas,  conversões  inválidas  ou  outros  eventos  inválidos  nos  Anúncios          

gerados  por  qualquer  pessoa, bot,  programa  automatizado  ou  dispositivo         

similar,  incluindo  através  de  quaisquer  cliques,  impressões,  consultas,         

conversões  ou  outros  eventos  provenientes  de  seus  endereços  IP  ou           

computadores  sob  seu  controle;  (ii)  cliques,  impressões,  consultas,         

conversões  ou  outros  eventos  solicitados  ou  gerados  por  pagamento  de           

dinheiro,  falsidade  ideológica  ou  pedidos  de  usuários  finais  para  clicar  em            

Anúncios  ou  tomar  outras  ações,  (iii)  Anúncios  veiculados  para  usuários  finais            

cujos  navegadores  tenham  o  JavaScript  desativado  ou  que  estejam  de           

qualquer  forma  alterando  a  veiculação  ou  medição  de  publicidade;  e  (iv)            

todos  os  cliques,  impressões,  consultas,  conversões  ou  outros  eventos  em           

qualquer  Conta  com  uma  porção  significativa  das  atividades  inválidas          

descritas  nos  itens  (i-v)  acima  ou  com  os  tipos  de  atividade  inválida  indicando              

falta  intencional.  No  caso  da  LINCA  detectar  atividade  inválida,  tanto  antes            

como  depois  de  emitir  um  pagamento  para  aquela  atividade,  a  LINCA            

reserva-se  o  direito  de  debitar  da  Conta  da  PRODUTORA  e  ajustar            

pagamentos  futuros  no  mesmo  sentido,  para  todos  os  cliques,  impressões,           

consultas,   conversões   ou   outros   eventos   inválidos.  

6.9 A  LINCA  poderá,  a  qualquer  momento,  sem  fornecer  uma  notificação  ou             

aviso  prévio,  suspender  temporariamente  pagamentos  adicionais  na  Conta  da          

PRODUTORA,  suspender  ou  cancelar  a  publicação  de  seus  vídeos  ou           

suspender  ou  cancelar  a  este  contrato  por,  dentre  outros  motivos,  atividade            

inválida.   

6.10  Se  a  PRODUTORA  desejar  contestar  qualquer  pagamento  ou  retenção           

relacionada  ao  presente  contrato,  a  PRODUTORA  deverá  notificar  a  LINCA           

no  prazo  de  30  dias  de  tal  pagamento,  não-pagamento  ou  encerramento  pelo             

envio  de  um  recurso  por  escrito  (e-mail  ou  carta).  Se  não  o  fizer  nesse  prazo,                
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qualquer  reclamação  relativa  ao  pagamento  contestado  ou  ao  encerramento          

será   considerada   como   renunciada.  

 

 

 

 

 

 

 

7   DA   EXIBIÇÃO   DO   CONTEÚDO  

 

7.1  A  LINCA  PODERÁ  SE  RECUSAR  A  EXIBIR,  CONFORME  APLICÁVEL,           

(i)  CONTEÚDO  QUE  CONTENHA  ANÚNCIOS  E  OUTRAS  REFERÊNCIAS         

PUBLICITÁRIAS,  SEM  QUE  HAJA  REMUNERAÇÃO,  (ii)  CAIXA  DE         

PESQUISA  E  RESULTADOS  DE  PESQUISA  E  (iii)  SOLICITAÇÕES  DE          

PESQUISAS   RELACIONADAS.  

 

7.2  A  LINCA  NÃO  GARANTE  QUE  TODO  CONTEÚDO  RECEBERÁ          

VISUALIZAÇÕES.  ALÉM  DISSO,  A  LINCA  NÃO  ASSUME  NENHUM         

COMPROMISSO  QUANTO  A  FORMA  E  POSIÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DOS          

CONTEÚDOS  NA  PLATAFORMA  E  NOS  RESULTADOS  DE  PESQUISA.         

TAMBÉM  NÃO  ASSUME  COMPROMISSO  QUANTO  À  CONFIABILIDADE,        

DISPONIBILIDADE  OU  CAPACIDADE  DE  VISUALIZAÇÃO  DOS  CLIENTES.        

NÓS  FORNECEMOS  CADA  SERVIÇO  "NO  ESTADO  EM  QUE  SE          

ENCONTRA".  

 

 

8.   PRAZO   
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8.1. O  presente  Contrato  terá  vigência  a  partir  da  data  de  sua  assinatura,             

por   prazo   indeterminado.  

 

 

9.   RESCISÃO  

 

9.1  A  PRODUTORA  ou  a  LINCA  poderão  rescindir  o  presente  contrato  a             

qualquer  tempo  sem  ônus  a  qualquer  das  partes,  mediante  aviso  prévio  de  30              

dias,  mediante  notificação  por  e-mail  ou  carta,  ou  solicitação  através  do  site             

da   LINCA.  

9.2  Se  no  momento  da  rescisão  o  saldo  refletido  na  conta  da  PRODUTORA              

for  igual  ou  superior  ao limite  mínimo  de  pagamento,  a  LINCA  pagará  o  saldo               

até  o  dia  20  do  mês  seguinte.  Qualquer  saldo  refletido  na  conta  da              

PRODUTORA  abaixo  do limite  mínimo  de  pagamento  permanecerá  não          

pago.  

9.3  A  LINCA  poderá  rescindir  esse  contrato  se  a  conta  da  PRODUTORA             

permanecer  inativa  (sem  envio  de  conteúdos  ou  sem  visualização  de           

conteúdos)  por  um  período  de  6  ou  mais  meses  consecutivos.  Se  a  LINCA              

encerrar  a  conta  da  PRODUTORA  por  inatividade  e  o  saldo  refletido  na  Conta              

for  igual  ou  exceder  o  limite  aplicável,  será  feito  o  pagamento  desse  saldo  à               

PRODUTORA.   

9.4 O  presente  instrumento  estará  rescindido  de  pleno  direito,  sem  ônus  a            

qualquer   das   partes,   na   hipótese   de:  

 

(a) superveniência  de  lei  ou  norma  administrativa  que  eventualmente         

impeça   a   consecução   do   seu   objetivo;  
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(b) Decretação  de  falência,  dissolução  judicial  ou  liquidação  judicial  de          

qualquer   das   Partes;   

 

9.5 Na  ocorrência  de  descumprimento  de  qualquer  cláusula  do  presente          

Contrato  não  sanado  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  a  contar  do  recebimento               

de  notificação  escrita  pela  parte  infratora,  o  presente  Contrato  poderá  ser            

rescindido.  

 

9.6  Ocorrendo  a  rescisão  deste  Contrato,  a  LINCA  deverá  (i)  cessar  num             

prazo  de  90  dias  a  publicação,  divulgação  e  utilização  de  qualquer  conteúdo             

ou  elemento  associado  à  PRODUTORA  e  (ii)  no  prazo  máximo  de  90             

(noventa)  dias  a  contar  do  término  do  Contrato,  cessar  a  distribuição  do             

conteúdo  aos  ASSINANTES,  sem  prejuízo  da  cobrança  dos  respectivos          

valores   durante   esse   período.  

 

 

10   CONFIDENCIALIDADE  

 

10.1  A  PRODUTORA  concorda  em  não  divulgar  Informações  Confidenciais          

da  LINCA  sem  consentimento  prévio  por  escrito.  " Informações         

Confidenciais "  incluem:  (a)  todos  os  softwares,  tecnologias  e         

documentações  da  LINCA  relativas  aos  Serviços,  (b)  taxas  de  clique  ou            

outras  estatísticas  relacionadas  ao  desempenho  Dos  vídeos,  conforme         

aplicáveis  aos  Serviços,  (c)  a  existência  de,  e  informações  sobre,  ou  os             

termos  de  quaisquer  recursos  beta  ou  experimentais  não  públicos  de  um            

Serviço  e  (d)  quaisquer  outras  informações  disponibilizadas  pela  LINCA          

marcadas  como  confidenciais  ou  que  normalmente  seriam  consideradas         
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como  confidenciais  nas  circunstâncias  em  que  são  apresentadas.         

Informações  Confidenciais  da  LINCA  não  incluem  informações  que  você  já           

conhecia  antes  de  sua  utilização  dos  Serviços,  que  se  tornem  públicas  sem             

sua  culpa,  que  sejam  desenvolvidas  independentemente  por  você  ou  que           

foram   legalmente   entregues   a   você   por   um   terceiro.   

 

11.   CONDIÇÕES   GERAIS  

 

11.1  As  partes  são  contratantes  independentes,  e  o  presente  contrato  não            

constitui   relação   de   mandato,   parceria   ou   joint   venture.  

11.2  A  PRODUTORA  não  poderá  ceder  ou  transferir  quaisquer  de  seus            

direitos   descritos   nesse   contrato.  

 

 

11.3. Qualquer  comunicação  ou  notificação  referente  ao  presente  Contrato         

deve   ser   encaminhada   para   o   e-mail    atendimento@linca.net.br .  

11.4. Fica  expressa  e  irrevogavelmente  avençado  que  a  abstenção  do          

exercício,  por  qualquer  das  Partes,  de  direito  ou  faculdade  que  lhes  assistam             

em  razão  deste  Contrato,  ou  a  concordância  com  o  atraso  no  cumprimento             

das  obrigações  de  quaisquer  das  Partes,  não  afetará  aquele  direito  ou            

faculdade,  os  quais  poderão  ser  exercidos,  a  qualquer  tempo,  a  exclusivo            

critério  de  seu  titular,  e  tampouco  alterará  as  condições  avençadas  neste            

instrumento.  

 

11.5. Na  hipótese  de  qualquer  das  disposições  previstas  neste  Contrato  vir  a            

ser  declarada  ilegal,  inválida  ou  inexequível,  seja  através  de  decisão  judicial            
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ou  administrativa  de  natureza  condenatória  ou  homologatória  de  qualquer          

espécie  de  acordo  celebrado  junto  à  Administração  Pública,  as  disposições           

remanescentes  não  serão  afetadas,  permanecendo  em  plena  vigência  e          

aplicação.  

 

11.6. As  Partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Foz  do  Iguaçu,  Estado  do              

Paraná,  como  o  único  competente  para  dirimir  eventuais  controvérsias          

oriundas  deste  Contrato,  com  prejuízo  de  qualquer  outro,  por  mais           

privilegiado   que   seja   ou   venha   a   ser.  
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