CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Henrique Saluti Martins Ferreira, CPF nº 328.377.118-96, descrito no contrato como prestador
de serviços, residente e domiciliado à Rua Joaquim Lopes Figueira, Nº 41, Mooca, desenvolvedor
de websites, fecho contrato com o (a) Senhor (a) ________________________________________,
descrito como “contratante", RG nº _____________
Pelo presente contrato, o contratante escolhe o modelo de site: 1- ( ) One Page. 2- ( ) Site
complexo c/ mais de uma página , no valor de R$ __________________
Descrição e detalhes do site:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
O pagamento será efetuado em 2 vezes (duas prestações), sendo a primeira no ato (50% do valor
após a aprovação do contratante).
A segunda prestação será paga após o site estar completamente pronto e publicado na Internet. O
website será entregue em __________ dias. Tenho o início no dia ____ do mês de
__________________ do ano de 20 ________.
O pagamento será efetuado da forma que o contratante preferir ao prestador de serviços, em
dinheiro vivo,
ou através de depósito na CC: _____________________
Agência:
_______________ Banco: ___________________________ .
DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO

O contratante terá direito de desistência do presente contrato após aprovar o layout e modelo
de site e ter assinado o mesmo. Porém a primeira prestação (50% do valor) não será restituída ao
contratante pelo prestador de serviços. O contratante, desfazendo o negócio em até 7 dias
corridos após pagar a primeira prestação, não estará obrigado a pagar a segunda e última
prestação (mais 50% do valor).
Será também direito do contratante pedir 3 alterações básicas no site após aprová-lo na fase de
layout. Poderá também o contratante ter o direito ao mesmo número de alterações básicas, ou seja, 3
(três) após a entrega do site e publicação na web.
O que são “alterações básicas” que cobrem o presente contrato de serviços?
Troca de foto, cores de fontes ou fundo dos elementos do site, tipografia, tamanho da fonte, mudar
ícones, títulos e subtítulos. Textos que estejam porventura com erro de digitação ou ortografia
têm a correção ilimitada garantida pelo prestador de serviços Henrique, desde que sejam de
autoria do mesmo e não do contratante.
O PRESTADOR DE SERVIÇOS OFERECERÁ:

Hospedagem grátis por 1 ano (um ano), estando livre o contratante para hospedar seu site em
qualquer outro provedor de serviços, após o pagamento do mesmo ao prestador de serviços.
Também o contratante poderá após o serviço completamente pago, solicitar a qualquer momento os
arquivos do seu site (código fonte, imagens, textos e demais arquivos que o constituem). Após o
término do primeiro ano o contratante poderá também continuar hospedando o site com o prestador
de serviço, pagando taxa mensal de R$20,00 (vinte reais) mensais.
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Suporte a todos os navegadores mais utilizados no mercado (o site irá funcionar perfeitamente nos
navegadores Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari e Mozilla Firefox.
Otimização de imagens para o site e sua(s) página(s) carregarem rapidamente. A otimização
consite em deixar as imagens mais leves, ou seja, menor tamanho no arquivo. E sem qualquer perda
da qualidade visual.
Site responsivo que se adapta a todos os tamanhos de tela (celulares, tablets, notebook e
desktops).
Site no ar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, como garantia dada pelo provedor
de hospedagem. Em casos muitíssimo raros o site poderá ficar fora do ar por alguns instantes mas o
prestador de serviços não se responsabiliza, pois depende da tecnologia da empresa de hospedagem
de sites.
O prestador de serviços se responsabilizará por todas as imperfeições e problemas técnicos que
porventura aparecerem e que competem ao desenvolvimento do site e que sejam de seu alcance. Ou
seja, garante tudo que assegurar ser possível fazer ao contratante, no ato da aprovação do layout por
este último. Não se responsabilizará por problemas técnicos fora de seu alcance como falhas no
provedor de hospedagem ou falhas de equipamentos tecnológicos desatualizados ou defeituosos
que sejam utilizados pelo contratante ou pelos usuários do site.
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE:

O contratante ___________________ pagará o domínio, ou seja, “www.sitedocliente.com.br” no
valor de R$ ____________ (valor este comprovado documentalmente ao contratante pelo prestador
de serviços e à parte do valor pago pelo desenvolvimento do site).
O contratante poderá adquirir o certificado HTTPS ou SSL no valor de R$ _________________,
não sendo portanto obrigatório. (valor este comprovado documentalmente ao contratante pelo
prestador de serviços e à parte do valor pago pelo desenvolvimento do site).
Textos e conteúdos publicados no site que forem repassados para o prestador de serviços publicar
são de inteira responsabilidade do contratante.
A divulgação do site e número de visitas ou usuários no mesmo é de responsabilidade do
contratante.
O desenvolvedor não garante aumento de vendas ou de clientes ao contratante do site.
Assinatura do desenvolvedor: _____________________________________
Assinatura do contratante: _______________________________________
Testemunha 1: ___________________________ Testemunha 2: ___________________________

São Paulo, dia ____ do mês de _________________ do ano de 20________.
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