Contrato de prestação de serviço.
Apresentado neste conteúdo de contrato de prestação de serviço, o qual o cliente ao aceitar o
contrato está aceitando todos os termos e condições nele descrita.
01) Criação de Websites, Aplicativos Mobile, Software sob encomenda e Logotipos:
O prazo estipulado para entrega do produto, é uma mera formalidade sendo aberta a
possibilidade de estender ou diminuir o prazo o quanto for necessário por parte do
contratado, isto baseado no fator de comunicação e troca de informações uteis entre
contratado e contratante a qual são necessárias para conclusão do projeto ou
baseadas em outros fatores relevantes. Alguns destes serviços dependem da
contratação de serviços terceirizados, o qual poderá ser negociado com o cliente os
custos referentes, mas as grandes maiorias dos serviços terceirizados já estão incluídos
no valor que consta no site.
02) Pagamentos: Os valores expostos no site podem sofrer variações para fechar negócio,
de acordo com a demanda do cliente a qual será analisada e escolhida a melhor
solução para tal.
O meio de pagamento será por deposito bancário, Paypal ou Pague Seguro, possibilitando
assim que o cliente parcele sua compra.
A falta de pagamento poderá gerar no cancelamento do produto contratado.
03) Anuidades: Os valores expostos no site podem sofrer variações de acordo com a
análise de mercado e sem aviso prévio.
A contratação de produtos pode requerer o pagamento anual do valor exposto no site para
primeira anuidade, as demais anuidades serão com 70% de desconto do valor exposto no site
no ato da renovação, para os casos em que anuidade se aplicar, de acordo com negociações.
Poderá ainda haver negociação, referente à diminuição do valor que consta no site, de
pagamentos de todas as demais anuidades, exceto a primeira, baseado em diversos fatores,
tais como manutenção, servidores, suporte técnico e etc.
Caso combinado entre ambas as partes pode não haver cobrança de anuidades e taxas extras,
a não ser que o cliente descumpra o combinado e solicite suporte técnico, manutenção ou
atualizações, o que gerará taxas ou anuidades conforme descrito acima.
04) Cancelamento do produto contratado: Os serviços contratados para criação do
produto, por exemplo: Hospedagem, E-mail, contas em lojas ou etc. Não serão
reembolsáveis.
05) Falta de pagamento: Poderá gerar no cancelamento do produto contratado.
06) Meios de desenvolvimento: Como desenvolvemos com ampla variedade de recursos e
para diversos dispositivos, nem sempre o código fonte é feito 100% por nós, sendo
assim podemos utilizar plataforma de terceiros para atender determinada demanda
do cliente com o melhor custo-benefício possível.
07) Serviços terceirizados: Não somos responsáveis por serviços terceirizados tais como
servidores web, servidores de E-mail e etc. Mas nos solidarizamos com o cliente e
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faremos o máximo esforço possível para tal serviço estar online o máximo tempo
possível.
08) Da devolução do valor pago: A devolução do valor pago poderá ocorrer em até sete
dias após o pagamento e poderá ser descontadas taxas caso o meio de pagamento
seja feito através de nosso site ou ainda descontado taxas bancarias de serviços.
09) Vínculo Trabalhista: Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo
trabalhista entre as partes contratantes, por não haver subordinação do contratado.
10) Do Foro: As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir as
questões resultantes da execução do presente contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem em pleno acordo, às partes contratantes assinam o presente Contrato de
Prestação de Serviços em 02 (duas) vias, ficando a primeira em poder da Contratante e a
segunda com o Contratado.
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