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TERMO DE ADESÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE 

 

 

 

Pelo presente Termo de Adesão e, na melhor forma de Direito, UBIS Internet 

Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 

07.849.125/0001-30, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 427, 16° andar, 

sala 1607, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, neste ato representado pelo seu 

administrador, Marcio A. Pacheco Jr., brasileiro, portador do RG n°6.213.751-

7/PR, inscrito no CPF sob o nº. 008.079.919-10, doravante denominada de UBIS, 

e Nome Social, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° X, 

com sede na Rua, n° X, Bairro, Cidade, Estado, neste ato representado pelo seu 

administrador, Nome, Nacionalidade, portador do RG n° X, inscrito no CPF sob o 

n° X, doravante denominada de ADERENTE, comprometem-se a cumprir com as 

obrigações abaixo descriminadas para o desenvolvimento de website pela UBIS 

para o ADERENTE. 

1. A UBIS compromete-se a desenvolver e disponibilizar para o ADERENTE a 

hospedagem do website, e-mails, anuidade do domínio e suporte técnico. 

2. O website a ser desenvolvido para o ADERENTE é de propriedade exclusiva da 

UBIS, consoante normas de direitos autorais previstas na Lei n. 9.610/1998, 

excluindo-se dessa regra apenas o domínio do endereço na internet e o conteúdo 

cadastrado pelo ADERENTE. 

3. O website deverá ter o seguinte conteúdo mínimo: 

a) Institucional; 

b) Notícias; 

c) Links; 

d) Equipe; 

e) Artigos; 

f) Agenda; 

g) Contato; 

h) Produtos; 

i) Serviços; 

j) Galeria de Fotos; 

k) Galeria de Vídeos; 

l) Clientes. 

4. O Plano Premium abrangerá ainda a prestação dos seguintes serviços:  

a) Suporte técnico necessário à consulta e acompanhamento do website 

na internet que, em regra, será realizado via telefone, através de 

e-mail ou na sede da UBIS; 

b) Treinamento inicial, por telefone, e-mail ou na sede da UBIS; 

c) Hospedagem do website em provedor idôneo; 

d) Criação e configuração do domínio escolhido; 

e) Criação e oferecimento, por telefone ou e-mail, da configuração 

inicial dos e-mails. 

5. O ADERENTE compromete-se a fazer reuniões na sede da UBIS para o 

preenchimento do briefing e entrega da logomarca (vetorizada ou imagem em alta 

resolução), bem como a cadastrar todo o conteúdo de texto e gráfico que 

pretende disponibilizar no website, no prazo de 30 dias a partir da assinatura 

do presente Termo de Adesão. 

6. O prazo para a entrega do website é de 60 (sessenta) dias a contar do 

preenchimento do briefing e entrega da logomarca (vetorizada ou imagem em alta 

resolução), mencionado na Cláusula 5ª, desde que o ADERENTE aprove os layouts 

enviados pela UBIS no prazo máximo de 3 (três) dias corridos. 

6.1 Se o ADERENTE solicitar alterações ou demorar a aprovar o layout, o prazo 

de 60 (sessenta) dias será automaticamente estendido até que o layout seja 

aprovado pelo ADERENTE ou até que a UBIS promova as alterações solicitadas. 

7. Os serviços ora contratados serão remunerados a partir da assinatura do 

Contrato de Prestação de Serviços, com mensalidade no valor de R$ 000,00 (xxx 

reais), cujo vencimento se dará sempre no dia 05 de cada mês, através de 

boleto bancário a ser enviado, por e-mail, para o ADERENTE. 

7.1 O pagamento do primeiro mês será feito na data de vencimento estipulada 

na Cláusula 7ª, mas conterá valor proporcional ao número de dias existentes 

após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.  

8. A pedido do ADERENTE, a UBIS poderá oferecer serviços adicionais, não 

previstos na Cláusula 4ª, cujo detalhamento e valores encontram-se no Anexo I 

deste Termo. 
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9. O projeto de desenvolvimento do website deverá ser concluído em 60 

(sessenta) dias contados a partir do preenchimento do briefing e seguirá os 

seguintes prazos, não se computando, entretanto, o tempo de aprovação ou 

alterações solicitadas nas etapas abaixo pelo ADERENTE, tempo este que 

estenderá o prazo de entrega, nos termos das Cláusulas 6ª: 

Etapa Prazo 

Layout Home  15 dias 

Layout internas 15 dias  

Programação 15 dias 

Revisão  10 dias 

Entrega (no ar) 5 dias 

 

10. Após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, o ADERENTE 

compromete-se a manter os serviços contratados pelo prazo mínimo de 12 (doze) 

meses. Caso o ADERENTE extinga o Contrato antes do prazo mínimo, sem que haja 

culpa da UBIS, vencerão antecipadamente e à vista todas as prestações que 

seriam devidas até o 12º (décimo segundo) mês. 

11. Caso o ADERENTE requeira ou dê causa à interrupção do desenvolvimento do 

website após o preenchimento do briefing, será devida multa equivalente a 12 

(doze) meses de mensalidade, cujo pagamento deverá ser feito à vista. 

12. As PARTES poderão extinguir o presente Termo de Adesão de comum acordo e, 

em tal caso, convencionarão as compensações mútuas que procedam, em especial 

as previstas nas Cláusulas 9ª e 10ª. 

13. O presente Termo de Adesão será parte integrante de futuro Contrato de 

Prestação de Serviços que deverá ser firmado pelas PARTES oportunamente. Neste 

mesmo ato é entregue ao ADERENTE o Contrato de Prestação de Serviços para 

análise de seus termos e condições, sendo que cópia fiel desse documento, que 

está arquivado no 2° Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Curitiba, 

Paraná, é encontrada no website da CONTRATADA, através do link: 

www.ubis.com.br/contrato.php  

 

14. O ADERENTE terá 2 (dois) dias úteis contados da assinatura deste Termo de 

Adesão para manifestar, sem a incidência de qualquer multa ou cobrança, 

eventual distrato sobre os serviços ora contratados. 

15. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Paraná, como competente para 

dirimir as questões decorrentes do presente Termo de Adesão. 

E, assim sendo, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente 

TERMO DE ADESÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE em 3 (três) vias de igual 

forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Curitiba, X de X de 2013. 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

NOME SOCIAL     UBIS Internet Ltda. 

ADERENTE     CONTRATADA 

 

 

Testemunhas 

 

Nome completo: 

CPF: 

 

Nome completo: 

CPF: 

 

 

 

 

http://www.ubis.com.br/contrato.php
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ANEXO I – SERVIÇOS ADICIONAIS 

 

 

Serviço Valor (R$) 

Visita técnica em Curitiba 80,00 / visita 

E-mails extras (10 e-mails) 30,00 / mês 

Domínios extras – Hospedagem 49,00 / mês 

Domínios extras – Redirecionamento 5,00 / mês por domínio 

Domínios extras – Registro 49,00 / mês por domínio 

E-mail marketing* (5.000 envios) 79,00 / 5.000 envios 

Cadastro de conteúdo (Página A4/ Fonte 

12) 

90,00 / lauda 

Mudança de layout antes de 18 meses 4 mensalidades à vista 

 

 

* Serviço disponibilizado pela Ubis Mail e apenas a partir do “Plano 

Profissional”. Limitado a 2.500 e-mails por mês. Taxa de retorno de erro 

máxima de 5%; Se a taxa de retorno for superior a 5% ou se houver reclamação 

sobre o envio de SPAM, a UBIS poderá suspender o serviço por prazo 

indeterminado.  

 


