INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SITES

DEFINIÇÕES
“CONTRATANTE” é a pessoa física ou jurídica interessada na criação de site e manutenção de site, aceitando
integralmente e sem ressalvas os presentes termos e condições, através do preenchimento e assinatura deste
contrato.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. O objeto do presente contrato é a “ASSINATURA DE SITE” sendo optados por planos “TURBO”, “NITRO” ou
“TOP”.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 2ª. Fica “CONTRATANTE” responsável pelo fornecimento das informações comerciais e/ou serviços prestados,
todo o conteúdo e fotos para a inserção no site, através do formulário de inscrição.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 3ª. A “CONTRATADA” deverá manter cópia do presente instrumento em
“http://www.oksites.com.br/contratos/site”, contendo todas as especificações do serviço contratado.

DA FORMA DE PAGAMENTO, PREÇOS E DURAÇÃO
Cláusula 4ª. Fica estabelecido uma mensalidade de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) no
plano “TURBO”, R$59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) no plano “NITRO” e R$89,99 (oitenta e
nove reais e noventa e nove centavos) no plano “TOP”.
Há incidência de uma taxa de “Customização/Adesão” no valor de R$200,00 (duzentos reais) que deve ser paga
juntamente com a primeira mensalidade do site.
Cláusula 5ª. A forma de pagamento do objeto denominado “Assinatura de Site” é através de assinatura eletrônica
(Mercado Pago) recorrente ou Boleto Bancário (com adicional de R$5,00 por boleto emitido), sendo necessário que a
“CONTRATANTE” informe um e-mail de cadastro válido para recebimento da cobrança.
Cláusula 6ª. O prazo de duração é de 12 (doze) meses, sendo renovado automaticamente caso não haja cancelamento
por parte da “CONTRATANTE”.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula 7ª. No caso de rescisão por parte da “CONTRATANTE”, não haverá devolução de valores pagos e implicará no
pagamento de uma multa de 40% (quarenta porcento) sobre o valor total do serviço contratado, referente à comissão
de vendas, criação e desenvolvimento do site.
Cláusula 8ª. A rescisão por parte da “CONTRATADA” implicará no pagamento de uma multa de 40% (quarenta
porcento) sobre o valor total do plano contratado, deduzindo os valores já pagos pela CONTRATANTE.

DO PRAZO, PUBLICAÇÃO E DIREITOS
Cláusula 9ª. A “CONTRATADA” tem o compromisso de finalizar a confecção do site em 10 (dez) dias úteis, após o
fornecimento de todo o material para o desenvolvimento do site por parte da “CONTRATANTE”, incluindo o LOGO em
alta resolução (PNG) e demais fotos que possam ser solicitadas.
Vale ressaltar que as fotos enviadas por parte da “CONTRATANTE” é de extrema responsabilidade da mesma,
isentando a “CONTRATADA” de qualquer responsabilidade perante o material fornecido.

DOS PLANOS

Cláusula 10ª. O Plano “TURBO” será efetuado no formato OnePage, que é uma estrutura com uma única página com
rolagem vértica. O plano possui até 4 (quatro) seções , 1 (um) banner slide, 20 (vinte) fotos, 1 (um) formulário e 2
(duas) ferramentas de complementação que ficam a critério da CONTRATANTE, sendo estas: mapa do Google, Google
Meu Negócio (Maps), Chat Online, Últimos Posts do Facebook, Últimos Vídeos do Youtube, Últimos Fotos do Instagram
e Cadastro para Newsletter.
Cláusula 11ª. O Plano “NITRO” será efetuado no formato OnePage, que é uma estrutura com uma única página com
rolagem vértica. O plano possui até 6 (seis) seções , 2 (dois) banners slide, 20 (vinte) fotos, 1 (um) formulário e 4
(quatro) ferramentas de complementação que ficam a critério da CONTRATANTE, sendo estas: mapa do Google,
Google Meu Negócio (Maps), Chat Online, Últimos Posts do Facebook, Últimos Vídeos do Youtube, Últimos Fotos do
Instagram e Cadastro para Newsletter.
Cláusula 12ª. O Plano “TOP” possui uma página inicial e menu para navegação em outras páginas. A tecnologia
responsiva será aplicada no site, para funcionar corretamente em dispositivos mobile.
O plano possui página inicial fixa e até 7 (sete) páginas internas , 3 (três) banners slide, 20 (vinte) fotos, 2 (dois)
formulário e 6 (seis) ferramentas de complementação que ficam a critério da CONTRATANTE, sendo estas: mapa do
Google, Google Meu Negócio (Maps), Chat Online, Últimos Posts do Facebook, Últimos Vídeos do Youtube, Últimos
Fotos do Instagram e Cadastro para Newsletter.
Cláusula 13ª. Todos os planos estão inclusos 1 (uma) atualização mensal, não cumulativa, que deve ser solicitada
através da abertura de um ticket, a mesma deve ser efetuada através do nosso site: www.oksites.com.br/suporte com
2 (dois) dias de antecedência por parte da CONTRATANTE. Caso exceda o número de atualização mensal, será
cobrado uma taxa adicional de R$30,00 no próximo pagamento da mensalidade do mês recorrente.
Cláusula 14ª. A “CONTRATADA” garante o funcionamento do site em aparelhos móveis, de acordo com a tecnologia
presente na assinatura deste contrato, não se responsabilizando por futuras tecnologias e aparelhos.

DA HOSPEDAGEM
Cláusula 15ª. A Hospedagem está inclusa nos planos “TURBO”, “NITRO” e “TOP”. O site estará à disposição dos
usuários 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. Interrupções temporárias poderão ocorrer em
virtude de serviços de manutenção no sistema, falhas no fornecimento de energia elétrica e/ou falhas na prestação
dos serviços de telecomunicações, casos fortuitos, força maior ou ações de terceiros.
Cláusula 16ª. A Hospedagem do site é obrigatoriamente vinculada a CONTRATADA, mesmo que o CONTRATANTE
possua contas de e-mails aplicadas à terceiros, o DNS do site será direcionado ao servidor da CONTRATADA.
Cláusula 17ª. Está incluso contas de e-mail personalizadas, 1 (um) e-mail no “TURBO”, 2 (dois) e-mails no plano
“NITRO” e 3 (três) e-mails no plano “TOP”.

DO REGISTRO E/OU DOMÍNIO DO SITE
Cláusula 18ª. O registro e/ou domínio do site é por conta da “CONTRATANTE”, com as normas do “Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR”(Registro.br).

DO CONGELAMENTO DA ASSINATURA
Cláusula 19ª. Não haverá possibilidade de congelar/trancar a assinatura dos planos.

DO ATRASO NO PAGAMENTO
Cláusula 20ª. Sobre os valores não recebidos nas datas de seus vencimentos, incidirá multa de 2% ao dia.

DO REAJUSTE
Cláusula 21ª. Os valores previstos neste contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data
de início da vigência do plano através da variação do IGP-M acumulado no ano anterior. Caso a “CONTRATANTE”
deseje interromper este contrato, o “CONTRATADO” deve ser informado via e-mail com 30 (trinta) dias de
antecedência, ciente de que após o rompimento do contrato, o website ficará fora do ar.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 22ª. No site é obrigatório conter a marca “OK Sites”.
Cláusula 23ª. As informações contidas no site são de responsabilidade única e exclusiva do “CONTRATANTE”, isentando
a “CONTRATADA” de qualquer responsabilidade com relação ao serviço e/ou produto anunciado.
Cláusula 24ª. As cláusulas no presente instrumento constituem manifestação expressa e válida da vontade de ambas
as partes, substituindo toda e qualquer conversação, acordos orais, escritos ou que tenha sido realizada em data
anterior a assinatura do presente.

E assim, por estarem justos e contratados na forma acima, o presente contrato é assinado virtualmente onde as
partes comprometem-se com seu fiel cumprimento.

