
  

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   

SUPORTE   007  
Observados   os   limites   e   planos   abaixo:   

1. CARACTERÍSTICAS   DO   SERVIÇO   SUPORTE   007   -   R$87,00   –   Mensal   

● Rotina   de   backup;   
● Proteção   contra   invasões;   
● Proteção   contra   site   fora   do   ar;   
● Armazenamento   de   até   15   GB   para   backup;   
● Configurações   de   dominíos   e   apontamentos   de   DNS;   
● Consultoria   por   chamado,   até   02   (duas)   horas   por   mês.   
● Diagnóstico  gratuito  -  solicitações  consideradas  de  natureza  simples  (ex.  troca  de             

imagem,  troca  de  número  telefônico)  faremos  sem  cobrança  adicional.  Se  exigir  a              
intervenção   de   um   programador   específico   o   orçamento   sai   com   50%   de   desconto.   

2. VALORES   E   FORMAS   DE   PAGAMENTO   

O  valor  total  do  suporte  007  é  de  R$87,00  à  vista,  podendo  sofrer  ajustes  a  combinar  com  a                    
contratada.  Estes  valores  poderão  ser  pagos  via  boleto  bancário,  no  cartão  de  crédito  ou                
pix.   

Declara  o  contratante  ter  conhecimento  e  concordar  com  o  fato  de  que  o  registro  de  nome                  
de  domínio  objetivado  pelo  presente  contrato  somente  será  efetuado  após  a  confirmação  do               
pagamento.   

Caso  a  empresa  contratante  solicite  alterações  de  nível  estrutural  no  layout  ou  a  inclusão  de                 
novos  recursos  que  não  estão  acordados  neste  contrato,  será  realizado  um  orçamento  à               
parte.   

3. OBRIGAÇÕES   DO   CONTRATANTE   

São  obrigações  do  contratante,  pagar  pontualmente  o  preço  devido  pela  utilização  dos              
serviços   ora   contratados,   incluindo   os   eventuais   custos   por   utilização   excedente.   

4. COMUNICAÇÃO   DA   INADIMPLÊNCIA.   

Após  10  dias  de  inadimplência  o  serviço  de  suporte  é  desativado.  E  qualquer  tipo  de                 
solicitação   será   atendida   somente   quitação   dos   débitos   pendentes.   

5. BACKUPS   

O  Nosso  backup  é  armazenado  por  10  (dez)  dias  corridos.  Sendo  possível  a  restauração  da                 
nossa   equipe,   se   solicitado   dentro   de   qualquer   data   dos   últimos   10   dias   corridos.   
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O  único  backup  armazenado  consiste  dos  arquivos  do  site  (FTP)  que  ali  se  encontram  na                 
hospedagem   dos   últimos   10   (dez)   dias   corridos.   

Backup   de   e-mail   

Não  garantimos  nenhum  backup  de  e-mail  devido  a  quantidade  de  dados  que  são               
transitados  diariamente,  isso  impossibilita  o  armazenamento  frequente  de  mensagens  em            
servidores   de   Backup.   

Qualquer  deleção  proposital  ou  acidental,  não  garantimos  nenhum  backup  armazenado            
para  eventos  como  esse.  Qualquer  backup,  recomendamos  o  cliente  realizar  por  conta              
própria   através   do   Outlook/ThunderBird   ou   outra   ferramenta.   

Solicitação   do   backup   

Todo  backup  deve  ser  feito  dentro  do  período  de  10  (Dez  dias  corridos)  para  que  seja                  
disponibilizado  de  acordo  como  solicitado,  com  exceção  ao  backup  de  e-mail  onde  não               
fornecemos   um   storage   de   mensagens   armazenadas.   

Essa   solicitação   pode   ser   feita   por   qualquer   um   dos   nossos   canais   de   atendimento.   

6. DECLARAÇÃO   DE   CIÊNCIA   QUANTO   À   PUBLICIDADE   DE   DADOS   

Declara  o  contratante  ter  conhecimento  e  concordar  com  o  fato  de  que  em  razão  de                 
exigências  dos  órgãos  credenciadores  dos  quais  a  contratada  é  representante,  os  dados  os               
dados  fornecidos  para  o  serviço  de  Registro  de  Domínio  podem  ser  consultados              
publicamente  por  terceiros  (via  internet,  serviço  “whois”),  sendo  essa  possibilidade  de             
consulta  de  dados  cadastrais  por  terceiros  inerente  ao  ato  de  registro,  sem  possibilidade  de                
sua   eliminação.   

7. CANCELAMENTO   

Caso  o  serviço  deixe  de  ser  prestado,  a  contratada  comunicará  esse  fato  ao  contratante                
com   antecedência   em   relação   à   data   de   vencimento   do   período   contratual   em   curso.   
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