
REGISTRO Nº VERSÃO 10/2021
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 SITE DE ESTRUTURA “ONEPAGE”
Observações e características abaixo

1. CONTRATADA:

WEBSITEGO SERVICOS LTDA, Nacionalidade Brasileira, CNPJ nº 27.760.132/0001-78,
Situado em 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 de tecnologia
de informação, 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 do contratado,
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
no modelo de estrutura de site onepage escolhido pela contratante.

4.2. Manter o mais absoluto sigilo sobre as informações, documentos e técnica
transmitidos pela contratante, para possibilitar a execução de projetos ora pactuados.

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 material para o desenvolvimento dos
projetos contratados, não contratar direta ou indiretamente qualquer empregado da
contratada envolvido na atividade objeto deste contrato, a contar da contratação e
pagamento desse serviço durante sua vigência e por um período de 24 meses.

5.2. Caso a contratante não cumpra com a entrega das informações básicas solicitadas,
dentro do prazo estabelecido, acarretando no atraso do projeto, tal como o pagamento a
combinar entre as partes, um adicional como multa será cobrado em caráter de
ressarcimento e indenização da consultoria prestada antes e durante o projeto. Caso
ultrapasse 30 dias de atraso, para retornarmos às atividades, o valor restante deverá ser
quitado à vista, fora a data de qualquer valor pendente ou já pago pela contratante.

1



6. SERVIÇOS CONTRATADOS:

6.1. O site de estrutura onepage a ser desenvolvido, terá um layout exclusivo, porém
utilizando a identidade visual (marca e cores) atualmente utilizada pela empresa. A
contratada utiliza vetores e templates desenvolvidos por Envato, Smartline, Flaticon &
Freepik, todos são adaptados à identidade visual da contratante pela nossa equipe. Todos
os direitos são reservados aos artistas.

6.2. O site será dividido em uma única página, com opções ancoradas no menu,
realizando a navegação sempre na mesma página estática. A criação de páginas extras
sem custos adicionais está totalmente a critério da contratada caso seja necessário para
uma melhor navegação, optando por uma melhor experiência e resultado do projeto, assim
como personalizações de imagens.

6.3. O projeto pode ser gerenciado pela empresa contratada, ou se a contratante desejar,
pode colocá-lo sob o gerenciamento de outra empresa, sem restrições ou obrigações de
vínculo eterno com a contratante.

6.4. O site será desenvolvido em cima do framework Bootstrap, qualquer alteração nas
páginas do site deve ser feita via código de programação, por um profissional da contratada,
ou por um outro profissional de sua confiança. A forma desenvolvida não é específica da
contratada, podendo ser realizado qualquer ajuste por um profissional da área.

6.5. A contratada não se responsabilizará por eventuais prejuízos que a contratante
venha a sofrer, decorrente de problemas ou ajustes no site após finalização do projeto caso
passe a ser administrado por outro profissional.

6.7. A contratada utiliza a ferramenta de acessibilidade a libras dentro dos projetos. Com
o plugin disponibilizado pelo VLibras

7. ENTREGÁVEIS

7.1. É dever da contratada entregar o projeto com as seguintes características:

7.2. Todo o conteúdo do site será distribuído em 01 (uma) única página.

7.3. Integração do Jivochat - Chat Online.

7.4. Botão do WhatsApp.

7.5. Api do Google integrado.

7.6. Acesso a libras.

7.7. Até 10 imagens editadas e trabalhadas por um design profissional.

7.8. Até 5 vídeos editados também por um design a fim de garantir qualidade nos projetos.

7.9. Layout único e exclusivo para cada cliente.

7.10. Foco em conversão, levar o visitante a uma chamada de ação.

8. VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO
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8.1. Se hospedado em nossos servidores, o valor total para desenvolvimento e
publicação do site é de R$1.397 no cartão de crédito, boleto ou PIX.

8.1 Se hospedado em ambiente externo, o valor total para desenvolvimento e
publicação do site é de R$1.497 no cartão de crédito, boleto ou PIX.

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

8.3. Ocorrendo atraso superior a 40 dias no pagamento de qualquer parcela iniciaremos
os procedimentos de cancelamento do projeto sem devolução ou ressarcimento dos valores
pagos até o presente momento.

8.4. Após a publicação do site a contratante terá 10 dias para apontar erros, alterações
ou correções, para que o contratado possa corrigi-los.

8.5. Caso a empresa contratante solicite alterações de nível estrutural no layout ou a
inclusão de novos recursos que não estão acordados no modelo escolhido previamente no
momento da contratação, será realizado um orçamento à parte.

9. CRONOGRAMA

9.1. O prazo de entrega começa a contar a partir do primeiro pagamento realizado pelo
contratante. 10 dias corridos para a apresentação do site.

9.2. Caso a contratante venha a rescindir o presente contrato após a inicialização do
projeto, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor total do contrato como forma de
indenização.

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

10. DURAÇÃO DO CONTRATO

10.1. O presente instrumento possui prazo determinado válido por 12 meses a partir da
finalização e conclusão total do projeto.

10.2. 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.

11. GARANTIA

11.1. O projeto é desenvolvido com as tecnologias atuais do ano de 2021/2022, onde
garantimos o funcionamento total por 12 meses sem a necessidade de manutenções
periódicas. Caso apresente algum problema visual ou estético sem a interferência de
qualquer profissional, a contratada fará os ajustes para que o site não fique com problemas
técnicos. A partir desse prazo de 12 meses, qualquer atualização necessária, é feito um
orçamento à parte.
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