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Contrato | NET Empreendimentos

De: Marco Tulio Monteiro Dias 01402619669 <noreply@jotform.com>
Enviado em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2015 14:15
Para: contrato@netempreendimentos.com.br
Assunto: Contrato Parceria COMERCIAL Nº 296456470001159996 - Cliente: Marco 

Tulio Monteiro Dias 01402619669

CONTRATO Nº: 296456470001159996 

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

01 – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

São partes deste contrato de prestação de serviços: 

 CONTRATADO: 

Razão Social: Rodrigo Souza de Paula  

CNPJ:18.954.072/0001-33 

Título do Estabelecimento: NET EMPREENDIMENTOS e endereço 
estabelecido a Rua Maria Letícia, nº 255 – Bairro Novo das Indústrias 
– Belo Horizonte / MG. e-mail: contrato@netempreendimentos.com.br o
qual será firmado este contrato. 

 

 CONTRATANTE: 

Marco Tulio Monteiro Dias 01402619669; Inscrito no CNPJ de número: 
13.800.874/0001-75; Inscrição estadual:; Inscrição Municipal: com 
endereço:Av. Olegario Maciel, ; nº 742 / loja 
1060;Bairro: Centro; Belo Horizonte/MG; CEP: 30.180-110. Neste ato 
representada por Marco Tulio Monteiro Dias portador do CPF de 
nº 014.026.196-69 e cédula de identidade  de nº MG8980351. 

 

URL do domínio Principal desejado ou o já de propriedade do CONTRATANTE: 
www.imparprintuniformes.com.br 

Url do domínio opcional para pesquisa em orgãos 
responsáveis:www.imparprintuniformes.com 

02 – OBJETO DO CONTRATO 
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O objeto deste contrato trata-se do PACOTE PARCERIA COMERCIAL contendo
os serviços relacionados abaixo seguido de seus esclarecimentos. 

02.01-CRIAÇÃO DE UM WEBSITE COM NO MÁXIMO 07 PÁGINAS: As páginas 
serão desenvolvidas utilizando a programação desejada pelo
CONTRATADO não contendo nenhum sistema de banco de dados. Exceto
por opção do CONTRATADO. O CONTRATADO poderá utilizar até 30% do
website em divulgação de banners os quais resultados financeiros
que estes banners gerarem serão revertidos para o CONTRATANTE. 

02.02 - SITE PRONTO NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS: Salvo se o 
CONTRATANTE não fornecer o material solicitado pelo CONTRATADO nos
prazos determinado pelo CONTRATADO. 

02.03 - SUA PROPAGANDA EM NOSSO SITE COMO INDICAÇÃO: O CONTRATANTE 
terá a propaganda com link direcionando para o site desenvolvido em
que se refere nesse contrato pelo ítem 02.01 em área respectiva
sobre indicação no site www.netempreendimentos.com.br o qual é de 
propriedade do CONTRATADO. 

02.04 - SUA PROPAGANDA EM UM DE NOSSOS BLOGS: O CONTRATANTE terá a 
propaganda com link direcionando para o site desenvolvido em que se
refere nesse contrato pelo ítem 02.01 em área definida pelo
CONTRATADO em algum blog de propriedade do CONTRATADO. 

02.05 - HOSPEDAGEM DO SITE E DOMÍNIO: O CONTRATADO hospedará o 
domínio e o site desenvolvido referido neste contrato pelo item
02.01 sem custos adicionais ao CONTRATANTE. É de livre escolha do
CONTRATADO o provedor os quais serão hospedados o domínio e os
arquivos do  site referidos neste contrato pelo item 02.01. 

02.06 - 1500 MB DE ESPAÇO EM DISCO: O CONTRATADO fornecerá um 
espaço máximo 1500 MB de disco para a hospedagem dos arquivos do
site referido neste contrato pelo item 02.01; sendo de livre
escolha do CONTRATADO o provedor o qual hospedará os arquivos.  

02.07 - 50 GB DE TRANSFERÊNCIA POR MÊS: O CONTRATADO fornecerá um 
espaço de 50 gb de transferência mensal para o site referido neste
contrato pelo item 02.01, sendo de livre escolha do CONTRATADO  o 
provedor o qual fornecerá o serviço não gerando custos extras ao
CONTRATANTE. 

02.08 - 04 CONTAS DE E-MAIL: O CONTRATADO disponibilizará ao 
CONTRATANTE 04 contas de e-mail de escolha do CONTRATANTE os quais
poderão ser acessados  através de webmail em área restrita do site
citado neste contrato pelo ítem 02.01 ou em configuração de
programa cliente de e-mail. É de livre escolha do CONTRATADO qual
serviço de webmail será fornecido ao CONTRATANTE. 

02.09 - FERRAMENTAS FACEBOOK: O CONTRATADO disponibilizará ao
CONTRATANTE ferramentas que terão integração com a rede social
FACEBOOK. 
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02.10 - FORMULÁRIO DE CONTATO: O CONTRATADO disponibilizará 1 
formulário extra além do já fornecido dentro de alguma página no
site referido neste contrato pelo item 02.01. 

02.11 - FORMULÁRIO NEWSLETTER: O CONTRATADO disponibilizará 1 
formulário Newslleter dentro de alguma página no site referido 
neste contrato pelo item 02.01. 

02.12 - FANPAGE: O CONTRATADO criará uma FANPAGE do mesmo negócio
referente ao site citado no item 02.01 deste contrato
disponibilizando o acesso ao mesmo ao CONTRATADO. Será de
responsabilidade do CONTRATADO as postagens , manutenções e
qualquer despeza futura que possa ser gerada pela administração do
FACEBOOK. 

02.13 - BLOG: O CONTRATADO criará um BLOG do mesmo negócio
referente ao site citado no item 02.01 deste contrato
disponibilizando o acesso ao mesmo ao CONTRATADO. Será de
responsabilidade do CONTRATADO as postagens , manutenções e 
qualquer despeza futura que possa ser gerada pela administração da
plataforma em qual foi gerado o Blog. É de livre escolha do
CONTRATADO definir em qual plataforma será gerado o blog. 

02.14 - POSTAGENS NO FACEBOOK: O CONTRATADO postará 1 vez por dia 
em horário definido pelo CONTRATADO 1 postagem do site referido 
neste contrato pelo item 02.01 em grupos definidos pelo CONTRATADO.
A quantidade de grupos e os grupos são de livre escolha do
CONTRATADO. 

02.15 - 04 MANUTENÇÕES DO SITE MENSAL: O CONTRATADO disponibilizará 
ao CONTRATANTE 4 (quatro) manutenções mensais não acumulativa do
site referido deste contrato no item 02.01. Esta manutenção só
poderá ser solicitada pela área restrita do site referido neste
contrato no item 02.01. O CONTRATADO terá o prazo de 72 horas úteis
para concluir cada solicitação de manutenção. Só poderão ser
solicitadas manutenções de páginas já existentes no site referido
neste contrato pelo item 02.01. A manutenção cobre correção de
falhas e erros, atualização fotos,  textos ou de conteúdo de forma 
não alterar a programação inicial. 

 

03 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

03.01 - Fornecer o material solicitado pelo CONTRATADO respeitando
os prazos determinados pelo CONTRATADO 

03.02 - Fornecer ao CONTRATADO o acesso via ID TÉCNICO do domínio 
junto ao REGISTRO.BR e ou outro órgão o qual seja responsavél pelo
controle de domínio do CONTRATANTE. 

03.03 - Solicitar as manutenções conforme este contrato pela área
restrita do site referido neste contrato no item 02.01 respeitando 
o limite de manutenções mensais e respeitando o prazo de 72 horas
úteis para serem concluídas 
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03.04 - Efetuar o pagamento de acordo com seu vencimento utilizando
da área restrita do site referido neste contrato no ítem 02.01. 

03.05 - Arcar com as despesas extras relativas ao registro do
domínio e outras as quais não são cobertas pelo pacote citado como
objeto deste contrato 

03.06 - A CONTRATANTE deverá informar imediatamente
a CONTRATADA qualquer problema encontrado no web site, para que
este possa prestar um serviço mais ágil e de melhor qualidade.  

03.07 - A CONTRATANTE é responsável pela correção e exatidão de
todo o conteúdo dinâmico(fotos, textos e links) por ela postado no
web site. 

  

04 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

04.01 - O CONTRATADO se compromete a entregar um layout
demonstrativo para prévia aprovação no prazo de até 7 dias, a
contar a partir da entrega do material 

04.02 - O CONTRATADO se compromete em fornecer ao CONTRATANTE uma
área restrita no site para que o mesmo tenha acessos aos seus e-
mails 

04.03 - O CONTRATADO deverá concluir as manutenções contratuais no
prazo máximo de 72 horas úteis. 

04.04 - O CONTRATAO se compromete em fornecer ao CONTRATANTE via
área restrita formulário para solicitação das manutenções 
contratuais 

 

05 – PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 O valor mensal deste contrato é de R$ 50,00 (cinquenta reais),
correspondendo a 0,069 % do salário(s) mínimo(s) e deverá ser pago pela
contratanteutilizando-se de opção para pagamento em área restrita do 
site ou fatura enviada por e-mail ou fatura pelos correios. 

 Os vencimentos serão efetivados pela CONTRATANTE até o dia 10 (dez) de
cada mês contando o primeiro dia 10 após a entrega do site on line
jádisponível para o público internauta. 

 O atraso na liquidação da fatura mensal por mais de 10 dias acarretará
na possibilidade de suspensão imediata da prestação dos serviços até
aregularização do débito. 

Como multa de atraso será cobrado 0,33% por dia de atraso não podendo
ultrapassar 20%. Caso ultrapasse será considerado somente os 20% de
multa 
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06 - REAJUSTES 

  O reajuste será aplicado acompanhando a taxa de reajuste do salário
mínimo brasileiro vigente. 

 

07 - DESPESAS 

  As despesas extras contratuais serão da responsabilidade do 
CONTRATANTE. 

 

08 - PRAZO 

A vigência deste contrato será de 01 (um) ano, contados a partir do 
momento do aceite on line deste contratosendo automaticamente renovado 
por igual período, quando não houver manifestação em contrário entre 
qualquer uma das partes. 

09 – RESCISÃO 

  O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, a partir
do 12º mês de contrato, por qualquer das partes, livre de ônus, mediante
aviso prévio com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, mediante um
envio de e-mail para contato@netempreendimentos.com.br. 

 Caso o contrato seja rescindido por alguma das partes é de OBRIGAÇÃO do
CONTRATADO fornecer todo o acesso ao CONTRATANTE junto ao registo de
domínio, no entanto é de opção do CONTRATADO fornecer os arquivos 
referente ao desenvolvimento do site, dados de hospedagem e informações
quanto aos dados referente aos e-mails.  

 

10 - MULTA 

 Caso o contrato seja cancelado pelo CONTRATANTE no prazo menor que 12
meses, o CONTRATANTE deverá indenizar o CONTRATADO como multa contratual
no valor das mensalidades somadas restantes ao período de 12 meses.
Salvo se o CONTRATADO não estiver cumprindo suas obrigações contratuais
perante o CONTRATANTE 

 

11 - CONDIÇOES GERAIS 

11.01 - As partes declaram não haver vínculo trabalhista entre elas
e seus funcionários, seja quanto a encargos sociais e
previdenciários, seja quanto à subordinação que, neste contrato
também inexiste; (através dessa cláusula a parte contratante se
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exime, em relação à parte contratada, das obrigações trabalhistas 
em relação aos empregados da prestadora dos serviços. Vale lembrar
que a aceitação dessa cláusula estará condicionada à não existência
de vínculo empregatício entre as partes, conforme já mencionamos no
presente material); 

11.2 – O presente contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores
em todas suas cláusulas e condições; (por esta cláusula, o contrato
continuará válido mesmo que ocorra a mudança de sócios ou a
sucessão nas empresas contratantes); 

 11.3 – O presente contrato não poderá ser transferido sob pena
de rescisão imediata, exceto com a autorização expressa das
partes;(esta cláusula impede que uma das partes transfira os
direitos e obrigações previstas no contrato à outra empresa, sem
que hajaconcordância da outra parte). 

 

12 – FORO/ARBITRAGEM: 

 Foro – é a localidade do órgão do poder judiciário onde ocorrerá a
discussão do contrato, caso aconteçam problemas ("Fica eleito o foro da
comarca de Belo Horizonte para dirimir eventuais dúvidas resultantes
deste contrato"). As partes, caso considerem mais econômico e ágil,
poderão determinar nesta cláusula a utilização de uma Câmara de
Arbitragem para resolução das questões oriundas do contrato. 

 

13 - DA VALIDADE DESTE CONTRATO ELETRÔNICO INTERATIVO 

Este contrato eletrônico tem total validade conforme Decreto nº 7.962,
de 15 de março de 2013 e Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.      

Para veracidade deste contrato apura-se as seguintes situações: 

 Endereço ip da máquina do CONTRATANTE relacionando com o link
origem enviado pelo e-mail onde só O CONTRATANTE está de posse da
senha. 

 Digitação do código captcha relacionado com o IP 
 Aproximidade da assinatura. 

  

Belo Horizonte, 07-01-2015 14:10 

  

CONTRATADO  
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CONTRATANTE 

 

ENDEREÇO IP: 187.20.195.100 

Marco Tulio Monteiro Dias 01402619669 

CPF:014.026.196-69 

imparprint@gmail.com 

 


