
  
  

REGISTRO   Nº   VERSÃO   09/2021   
INSTRUMENTO   PARTICULAR   DE   CONTRATO   DE   PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS   

INSCRITA   NO   C.N.P.J./MEI   sob   o   n.º   27.760.132/0001-78   TELEFONE   PARA   
ATENDIMENTO   AO   CLIENTE:   (11)   2626-8159   E-MAIL:   CONTATO@WEBSITEGO.COM.BR   
  

CRIAÇÃO   DE   IDENTIDADE   VISUAL   -   LOGOMARCAS   
Observações   e   características   abaixo   

1. CONTRATADA:   
WEBSITEGO  SERVICOS  LTDA,  Nacionalidade  Brasileira,  CNPJ  nº  27.760.132/0001-78,          
situada  na  Estr.  São  Francisco,  2008  -  Jardim  Wanda,  Taboão  da  Serra  -  SP,  Cep:  06765-                  
904.   

2. A   CONTRATANTE    

Têm,  entre  si,  justo  e  acertado  o  presente  contrato  de  prestação  de  serviços,  que  se  regerá                  
pelas   cláusulas   seguintes,   forma   e   termo   de   pagamento   descritas   no   presente.   

3. OBJETO   DO   CONTRATO   

O  presente  contrato  tem  como  objeto,  descrever  a  prestação  de  serviços  da  contratada,               
sendo  específico  dentro  dos  padrões  e  normas  atualmente  vigentes  e  utilizando  as  mais               
renomadas   tecnologias,   pertencentes   à   contratante.   

4. OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATADA   

4.1.  Executar  os  projetos,  com  estrita  observância  das  especificações  técnicas  indicadas             
pela  contratante,  da  maneira  mais  adequada  e  dinâmica,  dando  ênfase  a  marca  e  a                
qualidade  dos  produtos  e  serviços  do  contratante,  a  fim  de  garantir  a  satisfação  em  relação                 
a   criação   e   elaboração   da   arte.   

4.2.  A  contratada  não  se  responsabilizará  por  eventuais  prejuízos  que  a  contratante  venha               
sofrer,  decorrente  ao  nome  utilizado  para  representar  a  marca  ou  a  empresa.  A  fim  de  evitar                  
plágio  ou  transtornos  semelhantes.  Recomendamos  a  realização  do  registro  de  marca  no              
INPI   (Instituto   Nacional   da   Propriedade   Industrial).   

4.3.    Manter   absoluto   sigilo   sobre   as   informações   e   documentos   da   contratante.   

5. OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATANTE   

5.1.  Colocar  à  disposição  da  contratada  todas  as  informações  que  esta  necessite,  para               
consecução  do  objetivo  do  presente  contrato,  fornecer  o  material  para  desenvolvimento  do              
projeto   contratado   

5.2.  Não  contratar  de  forma  direta  ou  indiretamente  qualquer  empregado  da  contratada              
envolvido  no  objeto  deste  contrato,  a  contar  da  contratação  e  pagamento  desse  serviço               
durante   sua   vigência   e   por   um   período   de   24   meses.   
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6. SERVIÇOS   CONTRATADOS   

6.1.  A  logomarca  será  desenvolvida  por  um  design  através  de  softwares  específicos  para               
edição  e  criação  de  imagens,  entre  eles  o  software  principal  é  o  Photoshop.  Alterações  ou                 
atualizações  na  arte,  somente  poderão  ser  efetuadas  através  do  Photoshop  por  um              
profissional   da   websitego,   ou   por   um   designer   de   confiança   do   contratante.   

6.2.  Ao  término  da  criação  é  enviado  para  o  contratante  os  arquivos  em  PDF,  PNG  e  PSD                   
para   edição   da   arte.   

7.   ENTREGÁVEIS   
● Reformulação   de   logomarca.   
● Criação   de   arte   papel   timbrado.   
● Criação   de   arte   cartão   de   visitas.   
● Criação   de   assinaturas   para   e-mail   (até   5   artes).   
● Artes   entregues   em   PNG,   PDF   e   PSD   editável.   

7.4.  A  arte  é  desenvolvida  a  partir  de  informações  disponibilizadas  pela  contratante  (Nome               
da  empresa,  objetivo  do  produto  e  história  da  empresa),  essas  informações  devem  ser               
enviadas   pela   contratante   para   criação   da   arte.   

7.5.   O  designer  e  cores  da  marca  serão  exclusivos  de  acordo  com  as  informações  enviadas                 
pela   contratante.   

8. PRAZOS   E   CRONOGRAMA   

Especificações  do  cronograma  são  divididos  em  07  etapas  tendo  datas  e  fases  a  serem                
seguidas   para   a   entrega   final.   

1. Coletar   informações   e   materiais   para   criação   da   arte   (06   dias   úteis);   
2. Construção   da   arte   (10   dias   úteis);   
3. Primeira   avaliação   por   parte   da   contratante   (06   corridos);   
4. Finalizar   demais   detalhes   da   arte   e   validar   conteúdo   (02   dias   úteis);   
5. Segunda   avaliação   por   parte   da   contratante   (04   dias   úteis);   
6. Ùltimos   ajustes   (02   dias   úteis);   
7. Entrega   da   logomarca.   

9.    SOLICITAÇÕES   E/OU   ALTERAÇÕES   

9.1.  Serão  atendidas  em  até  72  horas  através  da  central  do  cliente:              
http://cliente.websitego.com.br   

9.2.  Para  pedidos  de  alterações  na  criação  da  arte,  a  contratante  terá  duas  oportunidades                
de  avaliar  a  apresentação  da  marca  e  solicitar  alterações  para  a  contratada.  Na  primeira                
avaliação  a  contratante  terá  06  dias  corridos  para  avaliar  e  solicitar  alterações  de  textos  e                 
cores  da  arte.  Na  segunda  e  última  avaliação  a  contratante  terá  04  dias  corridos  para                 
solicitar  correções  e  ajustes  apenas  de  textos,  nesta  última  avaliação  não  poderá  solicitar               
alterações   de   nível   estrutural   (alterar   formatos,   cores,   fonte   dos   textos   entre   outras).   
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9.3.  Caso  a  contratante  não  cumpra  com  a  entrega  das  informações  básicas  solicitadas,               
dentro  do  prazo  estabelecido,  a  contratante  tem  total  responsabilidade  por  eventuais             
atrasos   que   possam   ocorrer   no   desenvolvimento   da   marca.     

9.4. Após  a  entrega  da  logomarca  a  contratante  terá  10  dias  para  apontar  erros,               
alterações   ou   correções,   para   que   a   contratada   possa   corrigi-las.   

9.5.  Caso  a  contratante  não  envie  as  avaliações  dentro  do  prazo  estabelecido  (para  cada                
avaliação)  seguiremos  com  a  conclusão  da  logomarca  deixando  a  arte  preparada  para              
finalizar   o   projeto.     

9.6.  Solicitações  e/ou  alterações  fora  do  cronograma  serão  cobrados  valores  adicionais  sob              
consulta.  A  contratada  deverá  quitar  à  vista  valores  pendentes  (se  houver),  para  então               
retornarmos  às  atividades.  Porém,  o  projeto  será  estendido  e  deslocado  ao  final  da  fila  dos                 
projetos   em   andamento.   

9.7.   Para  atendimento  telefônico  ou  WhatsApp  utilizar  os  números  abaixo  em  horário              
comercial   de   segunda   a   sexta-feira   das   09:00   às   18:00   horas.   

● Telefones:   (11)   2626-8159     
● WhatsApp:   (11)   99452-6066   

10. 9.   VALORES   E   FORMAS   DE   PAGAMENTO   

10.1. O  valor  total  para  o  desenvolvimento  da  marca  é  de  R$  997,00  podendo  sofrer                
ajustes   a   combinar   com   a   contratada.   

10.2.    A   construção   da   logomarca   será   iniciada   apenas   mediante   pagamento   antecipado.   

10.3.    Estes   valores   poderão   ser   pagos   via   boleto   bancário,   cartão   de   crédito   ou   pix.   

11. DURAÇÃO   DO   CONTRATO   

11.1.  O  presente  contrato  tem  a  duração  de  30  dias,  a  fim  de  estabelecer  suporte  de  acordo                   
com   os   serviços   contratados.   

12. RESCISÃO   

12.1.  Caso  a  contratante  venha  a  rescindir  o  presente  contrato  após  a  execução  da  primeira                
etapa  prevista  no  cronograma,  será  cobrado  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  total  sobre                
o   projeto.     

12.2.  Rescisão  de  contrato  por  parte  da  contratante  não  haverá  devolução  de  valores  já                
pagos   anteriormente   à   contratada.   

12.3. Caso  a  contratada  fique  impossibilitada  de  cumprir  o  presente  contrato  por  motivos              
alheios,  deverá  indicar  outro  profissional  qualificado  para  concluir  a  prestação  do  serviço  ou               
então,   ressarcir   em   100%   a   contratante   dos   valores   já   pagos.   

12.4. Ao  confirmar  o  cadastro  e  efetuar  a  solicitação  do  pedido  junto  com  o  pagamento  do                 
valor  de  entrada  ou  integral  considera-se  os  termos  desse  contrato  aceito  pela  contratante  e                
automaticamente  pela  contratada  que  disponibilizou  como  documento  oficial  de  prestação            
desse   serviço.   
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