CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

As partes a seguir descritas, de um lado o “Usuário” (nome e
informações da “Empresa i-Ltda” e dados completos do “Titular”(es) responsável
(eis) devidamente(s) especificado(s) no ANEXO II – Termo de Adesão ao contrato
de prestação de serviços i-Ltda, os quais expressamente concordam e declaram que
NÃO ESTÃO CONTRATANDO OS SERVIÇOS DO PRESENTE CONTRATO COMO CONSUMIDORES,
E SIM PARA USO DOS SERVIÇOS COMO INSUMO E MEIO PARA SUAS ATIVIDADES PÚBLICAS E
ECONÔMICAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, NA QUALIDADE DE EMPREENDEDORES, e
que assim se definem como o sendo desde antes deste ato, parte essa que aqui e
doravante será denominada CONTRATANTE e, de outro a “Prestadora de Serviços
de Valor Agregado na Internet”, DOMINIOS BRASIL COM BR INFORMATICA
LTDA, nome de fantasia BRAZILMALL NETWORK, sociedade com sede na Rua
Dr. Luiz Januário nº 262 Sala 202 C, Centro, Saquarema, RJ, inscrita no CNPJ sob nº
07.282.026/0001-19 e no Cadastro Fiscal do Município, na categoria especial PSHE
(Prestadora de Serviços de Hospedagem de Empresas) sob o nº 3066-8, devidamente
representada nos termos de seus atos constitutivos, acrescidos das demais alterações
registradas até a presente data no Registro Público Civil de Pessoas Jurídicas na
forma da Lei, parte que aqui e doravante é denominada CONTRATADA, as quais
RESOLVEM: de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços de Valor Agregado na Internet, conforme o(s) plano(s) de serviço(s)
escolhido(s) pela CONTRATANTE dentre os constantes das discriminações do
ANEXO I – TABELA DE PLANOS E PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS,
pelo prazo, forma de pagamento e extras constantes do ANEXO II – TERMO DE
ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA,
contrato esse que será regido pelo Código Civil Brasileiro, pelo Código Comercial
Brasileiro, pelas normas brasileiras e internacionais que regulam o meio virtual
denominado Internet, seus registros e usos apropriados, em especial pelas condições
de uso de domínios e de sítios na Internet estabelecidas pelas normas do Comitê
Gestor da Internet Brasileira e pelo Registro.BR, e ainda pelas condições seguintes:
DEFINIÇÕES PRÉVIAS - Para os efeitos deste contrato, se entenderá por:

1. “Termo de Uso”, é o acordo que regula as condições de uso e de prestação de
serviços entre a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e o
“Usuário”, e se compõe do presente contrato de prestação de serviços i-Ltda, com seu
Anexos I e Anexo II anteriormente definidos, além da Política de Privacidade i-Ltda
(http://www.cnpj.com.br/politicas/privacidadeiltda.htm), dos Termos de Condições
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§ Primeiro - A transcrição integral deste contrato, cujos termos encontramse devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade
de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, no Serviço Notarial e Registral
Toscano de Brito sito à Rua Cândido Pessoa, 31, Centro –
(http://www.toscanodebrito.com.br), com todos os links da versão eletrônica,
se encontra disponível na rede mundial Internet no endereço
http://www.cnpj.com.br/contrato/contratoiltda.htm,
sendo
que
o
CONTRATANTE deverá obrigatoriamente, ao assinar emitir qualquer ato de
pedido ou adição e subtração de serviços, declarar expressamente que se
utilizou da versão eletrônica e que tomou conhecimento pleno do conteúdo de
todos os links relacionados, sendo esta uma condição indispensável e
irretratável para a adesão e o envio eletrônico do seu formulário e para
contratação formal dos serviços.
2. “WEBSITE”, é qualquer um dos sites da www.brazilmall.net e da
www.DominiosBrasil.com e www.rededominios.com, através principalmente dos
sites www.cnpj.com.br, mei.com.br, p7.com.br, boxbr.com.br e www.iltda.com.br, no
qual se oferecem os serviços relacionados com suporte on-line e orientação na
constituição de empresas i-Ltda, registros e hospedagem fiscal de empresas virtuais e
de nomes de domínios e subdomínios, certificados digitais e outros serviços
relacionados com WEBSITEs e serviços de e-mail, editor on-line, faxweb e voxemail
e demais serviços de Internet, de processamento de dados e correlatos.
3. “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” é a empresa Dominios
Brasil Com Br Informática Ltda, diretamente ou através de suas empresas parceiras e
prepostas. A empresa tem como missão promover, facilitar e operacionalizar nacional
e internacionalmente, para empresas brasileiras que atuam exclusiva ou
preponderantemente através da Internet, “Empresa i-Ltda”, os serviços de PSHE Provedora de Serviços de Hospedagem de empresas PSVAI, e outros serviços
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de Uso do WEBSITE (http://www.dominiosbrasil.com/termos.html), da Política de
Uso Apropriado do WEBSITE (http://www.dominiosbrasil.com/politicadeusoapropriado.htm),
dos
Termos
do
Contrato
de
Registro
do
WEBSITE
(http://www.dominiosbrasil.com/contratoregistro.html), dos Termos do Contrato de
Hospedagem do WEBSITE (http://www.dominiosbrasil.com/contrato.html), dos
Termos Anti-Spam do WEBSITE (http://www.dominiosbrasil.com/antispam.html), e
secundária e complementarmente pelo conteúdo das páginas eletrônicas do
WEBSITE e dos formulários de pedido de registro e de serviços utilizados pelo
Usuário no WEBSITE para solicitar serviços da Prestadora de Serviços de Valor
Agregado na Internet.
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relacionados no item 2 anterior. Perante as normas deste “Contrato” a “Prestadora
de Serviços de Valor Agregado na Internet” se denominará CONTRATADA..

5. “Usuário” é o “Titular” da “Empresa i-Ltda” ou seu representante, que se
identifica como tal, para ter acesso ao “WEBSITE”, e é o encarregado de entregar
toda a informação em qualquer formulário de Solicitação de Serviço do “WEBSITE”
ou através da digitação nos campos indicados no diretório próprio do “WEBSITE”
operacional .iltda.com.br do Usuário. O “Usuário” concorda e aceita prover
informação veraz e suficiente sobre sua pessoa e o da pessoa jurídica que representa.
Também aceita o “Usuário” manter a informação atualizada. Sem a informação a
“Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” não poderá oferecer o
serviço solicitado. Entende-se que o “Usuário” no caso de representante, está
expressamente facultado pelo “Titular” para entregar esta informação ao
“WEBSITE”. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” manterá
suas comunicações com o “Usuário”. O “Usuário” é legalmente capaz para obrigar-se
e como efetivamente se obriga, pelo presente Contrato. Perante as normas deste
“Contrato” o “Usuário” se denominará CONTRATANTE.
6.“Titular” é aquela pessoa que se manifesta ser o representante legal e responsável
da empresa que se constitui ou que se deseja constituir, se registrar, se alterar registro
já existente, e ou se hospedar fiscalmente, ou se utilizar de qualquer serviço do
“WESITE” e que se identifica como tal, na solicitação de registro de “Empresa iLtda”, e/ou do domínio .iltda.com.br correspondente, constante do WEBSITE, e que
necessita e opta pelo uso dos Serviços i-Ltda da CONTRATADA. Pode ser pessoa
natural ou jurídica, e atuar por si ou por seu(s) representado(s).
7. “Administrador de Registro” é a organização encarregada de administrar os
nomes de domínio derivados do domínio iltda.com.br sob o qual funcionará o site
operacional da Empresa i-Ltda que servirá de interface com a Prestadora de Serviços
de Valor Agregado na Internet, e do servidor operacional onde a “Empresa i-Ltda”
estará fiscal, virtual e fisicamente registrada, seja ela usuário avulso ou uma “MEI”,
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4. “Consultor i-Ltda” : é um profissional independente, que atenderá as solicitações
dos “Usuários”, como este termo é definido mais adiante, de forma exclusiva, dentro
do território e em complemento ao desenvolvimento de seu objeto social, no que
tange as obrigações de assessoramento e suporte na constituição e operacionalização
de empresas PSVAI - Prestadores de Serviços de Valor Agregado na Internet, nessa
categoria se auto declaradas e definidas pelos próprios “Usuários” .
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“e-Service”, “e-Commerce” ou “e-ONG”, respectivamente nos casos
empreendedor individual, prestadoras de serviços, de comércio ou associações.

de

8. “Procuração” é a autorização por escrito e certificada pela autoridade
correspondente, que o “Usuário” entrega à “Prestadora de Serviços de Valor
Agregado na Internet” e ao “Consultor i-Ltda” para que o represente e à “Empresa iLtda” perante os administradores de registros e demais instituições legais e
competentes, nas esferas federal, estadual e municipal, executiva e judiciária, pública
ou privada, inclusive notariais, a fim de que possa realizar todas as gestões
necessárias para registrar e/ou promover as alterações necessárias, e para cumprir
com qualquer solicitação de serviço e de obrigação acessória e afins. O modelo de
Procuração se encontra a disposição do “Usuário” na página Internet
http://www.cnpj.com.br/procuracao.htm, conforme ANEXO III.

10. “Tarifas” são preços representados pelo montante de dinheiro, na moeda que se
especifique para cada caso, que deve ser pago pelo “Usuário” na forma indicada no
“WEBSITE” em troca do(s) serviço(s) contratado(s), que compõem o ANEXO II Termo de Adesão ao contrato de prestação de serviços i-Ltda do presente, em
conformidade com o conteúdo do ANEXO I – TABELA DE PLANOS E PREÇOS E
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, que pode ser acessado para consultas on-line em
https://cnpj.com.br/planos.php .
11. “Solicitação do Serviço” é o formulário que deve ser preenchido pelo “Usuário”
no “WEBSITE”, com os dados que aí se requerem para que a “Prestadora de Serviços
de Valor Agregado na Internet”, por meio do “Consultor i-Ltda”, preste um
determinado serviço ao “Usuário” ou à “Empresa i-Ltda” que representa.
12. “Contrato” é o acordo pelo qual a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na
Internet” se compromete com o “Usuário” a realizar os serviços encarregados a ela,
através de uma determinada “Solicitação de Serviço” contida no “WEBSITE”, e por
sua vez o “Usuário” se compromete a entregar toda a informação que ali se requer
junto com o pagamento da “Tarifa” pelo serviço solicitado. É parte integrante e
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9. “Serviços” são a resultante do conjunto de ações promovidas pela “Prestadora de
Serviços de Valor Agregado na Internet”, eventualmente denominados “Planos de
Serviços”, em benefício e a pedido do “Usuário” através das solicitações de todas as
modalidades dos serviços contratados por este no “WEBSITE”.
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inseparável do “Contrato” os anexos a este e o “Termo de Uso” com todos os termos
que o compõe, conforme anteriormente definidos e nomeados.
13. “Território” compreende a região ou domínio fiscal em que se situa a sede
principal do “Usuário” enquanto “Empresa i-Ltda”, no qual o “Consultor i-Ltda”
prestará de forma exclusiva, os serviços que através do “WEBSITE” sejam
solicitados pelo Usuário.

15. “Empresa i-Ltda”, é uma entidade econômica, legalmente constituída ou em
perspectiva de constituição e objetivando a inscrição no CNPJ da Receita Federal do
Brasil e a inscrição municipal e/ou estadual, conforme exigido em cada caso, e de
acordo com o Plano de Serviços contratado, e que não desenvolve ou desenvolverá
necessariamente suas atividades em instalações físicas, como salas e prédios, mas
exclusiva ou preponderantemente através da rede mundial Internet, ou nas
modalidades porta a porta e demais virtuais constantes da regulamentação da Receita
Federal do Brasil, em especial a I.N. RFB Nº 568 e sucessoras.
NORMAS GERAIS - o presente contrato se regerá de forma ampla pelas seguintes
normas:
1. As marcas comerciais e logos usados no “WEBSITE” estão protegidos pelas
normas de Propriedade Intelectual e não podem ser utilizados, de modo algum, por
terceiros, sem autorização de seus proprietários.
2. O “WEBSITE” contém material, softwares, aplicativos, soluções, desenhos,
gráficos e imagens de propriedade da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na
Internet” e estão protegidos pelas normas de Direito de Autor. Este material e ou
parte dele, não pode ser reimpresso, publicado, distribuído, retransmitido ou
transferido de modo algum, sem prévia autorização da “Prestadora de Serviços de
Valor Agregado na Internet”.
3. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” é responsável para
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14. “Impostos e outros encargos” englobam todas as despesas relacionadas com o
registro de constituição ou de alteração de registro já existente de “Empresa i-Ltda”
em todas as esferas necessárias, inclusive de domínios e/ou subdomínios
relacionados, que não estejam explicitamente excetuadas no “WEBSITE” ou no
Contrato e seus anexos.
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outorgar os serviços para os quais haja sido contratada através do “WEBSITE”, desde
que sejam atendidos todos os requisitos que dependem do “Usuário”.
4. Fica entendido que o “Usuário”, que por si próprio, tenha acessado ao
“WEBSITE” ou utilizado seus serviços on-line, renuncia expressamente a qualquer
indenização, reclamatória ou direito que possa ter contra a “Prestadora de Serviços de
Valor Agregado na Internet” e seus representantes.

6. Apesar dos esforços desdobrados pela “Prestadora de Serviços de Valor Agregado
na Internet” a informação entregue no “WEBSITE” pode conter erros de digitação
nos dados, os quais serão imediatamente retificados, assim que forem detectados. O
Usuário assume toda a responsabilidade e risco pelo uso do “WEBSITE” e pela
informação obtida no mesmo.
7. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e o “Consultor i-Ltda”
não assumem nenhuma responsabilidade pelo fato de que, uma marca ou nome de
empresa, ou de domínio ou subdomínio, não seja acolhida a registro, ou que o
Usuário não consiga cumprir com a apresentação obrigatória de certidões negativas e
ou comprovantes de qualquer natureza exigidos pelas autoridades competentes.
O “Usuário” aceita que qualquer objeção, oposição ou extinção, que impeça seguir
com a tramitação de uma solicitação de registro ou correlatas, não é de
responsabilidade da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” , de seus
diretores, de seus empregados e nem de seus Agentes, e desde já renuncia a qualquer
indenização.
8. Todas as providências da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”
e do “Consultor i-Ltda” serão realizadas de acordo com a informação fornecida pelo
“Usuário”. A tal efeito, a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e o
“Consultor i-Ltda”, não se responsabilizam caso esta informação infrinja qualquer
direito de terceiros ou contenha erros ou omissões. O “Usuário” é absolutamente e
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5. Em nenhuma circunstância a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na
Internet”, o “Consultor i-Ltda” e/ou seus empregados e prepostos, serão responsáveis
por danos que o “Usuário” possa ter pelo uso por si próprio do “WEBSITE”, ou por
qualquer link do site, salvo expressas especificações em contrário. O alcance desta
limitação de responsabilidade é aplicável a qualquer perda ou prejuízo de qualquer
natureza, incluindo, mas não limitado, a perda de dados e de programas, perda nos
resultados, perda ou interrupção ou atraso de negócios e reclamações de terceiros.
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exclusivamente responsável pelos dados fornecidos em qualquer solicitação de
serviço disponível no “WEBSITE”, sejam estes recomendados ou não pela
“Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”, e pela autenticidade e
veracidade dos documentos, certidões, informações e cópias apresentadas.
9. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” não representa ou
controla outros sites, que possam ser acessados através do “WEBSITE”. Por este
motivo não se responsabiliza pelo conteúdo, pelo uso, e por produtos e serviços que
possam estar disponíveis nestes ou em quaisquer outros sites”.

11. Em nenhuma circunstância a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na
Internet” e o “Consultor i-Ltda” serão responsáveis por qualquer dano, ou perda de
dados ou ingresso dos mesmos, ocorridos ao “Usuário”, como conseqüência de sua
conexão com o WEBSITE, ou por efeito da interrupção fortuita de uma comunicação,
ou devido ao mau funcionamento temporário dos serviços on-line da “Prestadora de
Serviços de Valor Agregado na Internet”.
12. As partes decidem que a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”,
pode trocar os termos e condições de operação do “WEBSITE”, sem notificação
expressa ao “Usuário” além daquela prevista no próprio “WEBSITE”, por razoes do
bom serviço ou pela troca da normativa oficial de autoridades sob as quais está
tramitando um serviço ou “Solicitação do Serviço”. Se entender que o “Termo de
Uso” não deve ser modificado, continua vigente e deve ser acatado pelas partes.
13. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”, dependendo dos
serviços utilizados, provê ao “Usuário” um login e senha, ou chave pessoal de acesso
para poder entrar nas páginas Web de “painel de controle” e afins. O “Usuário” é
totalmente responsável pelos atos que se realizem através do uso do login e senha do
usuário, portanto em caso de perda, o “Usuário” deverá comunicar imediatamente a
“Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” para seja substituído por
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10. O serviço de vigilância e a busca de nomes de empresa e de domínios e
subdomínios, podem ter erros ou omissões derivadas da informação disponível nos
bancos de dados, sejam próprios ou alheios do “Administrador de Registros”. O
“Usuário” libera a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e o
“Consultor i-Ltda” de toda a responsabilidade, renunciando a qualquer ação de
indenização por erro, ou porque a informação esteja incompleta, ou pelas
recomendações ou propósitos que a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na
Internet” tenha feito e o “Consultor i-Ltda”, de acordo com esta informação.
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14. Não obstante o zelo e cuidado que será dispensado pela CONTRATADA a
segurança da informação, fica desde já claro e acordado que quaisquer serviços
realizados pela “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e ou pelo
“Consultor i-Ltda” para o “Usuário” relacionado com a execução perante terceiros,
inclusive Autoridades de Registro e Autoridades de Certificação Digital, públicas ou
privadas, de pedidos on-line de certificação digital nova, ou de renovação de já
existente, manuseio, autenticação, baixa, reprodução e backup, além de eventual
caução de chaves públicas e/ou privadas, e de senhas frase ou senhas forte, e de
instalação, exportação ou transporte e entrega física ou eletrônica de certificados
digitais, e de suas assinaturas apostas a documentos eletrônicos com softwares de
assinaturas digitais, inclusive aquelas produzidas com certificados integrantes da
Cadeia Oficial ICP-Brasil, são prévia e expressamente autorizados pelo usuário
neste ato como pertinentes a boa-fé e ao bom andamento dos “serviços” solicitados e
a fluida operacionalização virtual de suas atividades, com ciência e anuência
expressa do usuário que em qualquer hipótese alegará ou permitirá a terceiros alegar
personalização fraudulenta atribuída a ato resultante deste manuseio previamente
consentido, sendo expressamente vedado ao “usuário” imputar em qualquer tempo a
“Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”, e ou ao “Consultor i-Ltda”,
ou a qualquer funcionário, representante ou preposto desses, qualquer
responsabilidade direta ou indireta pela eventual perda, roubo, travamento,
interceptação ou qualquer dano ocasionado ou derivado do mau uso ou uso não
autorizado dessas informações, chaves, senhas, certificados e assinaturas, e desde já o
“Usuário” CONTRATANTE renuncia a qualquer indenização a qualquer título e em
qualquer tempo.
15. Não será considerado como não cumprimento dos serviços por parte da
“Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e do “Consultor i-Ltda”, os
atrasos e erros derivados de força maior, incluindo, mas não limitado, a problemas de
desastres de natureza, incêndios e paralisações do “WEBSITE”, derivado de
problemas técnicos maiores determinados assim pela “Prestadora de Serviços de
Valor Agregado na Internet”. Tampouco será considerado como não cumprimento
dos serviços da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” os atrasos e
erros das distintas instâncias administrativas ou tribunais que possuem relação com o
serviço que se está prestando.
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outro. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e ou o “Consultor iLtda” não serão responsáveis pelas perdas ou danos ocasionados pelo mau uso ou uso
não autorizado do login e senha do “Usuário”, nem tão pouco da assinatura digital
que será exigida nas áreas mais restritas do “WEBSITE”.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

16. Ao ingressar a solicitação de serviço de usuário não titular, em nome daquele,
certifica este que está autorizado pelo “Usuário” para solicitar serviços e
comprometendo-se pelo “Termo de Uso” deste “Contrato”.
17. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” não devolverá
“Tarifas” pagas por erro ou omissão cometidos pelo “Usuário”, incorrido, mas não
limitado, ao não cumprimento com o “Termo de Uso” deste “Contrato”, a entrega de
informação incorreta ao submeter qualquer formulário de “Solicitação do Serviço”,
ou a modificação incorreta de informação necessária para a tramitação dos mesmos e
entrega de documentação fora de prazo.

19. O “Usuário” aceita e declara que se não contratar determinados serviços dentro
do prazo requerido pela “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”, se
presume de direito que não tem interesse em continuar com a tramitação do
formulário de “Solicitação do Serviço” respectivo, colocando término ao “Contrato”,
sem obrigação nesses casos de devolução de dinheiro por nenhum conceito, por parte
da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”.
20. As “Tarifas” pelos distintos “Serviços” do “WEBSITE” são as que regem no
momento do pagamento por parte do Usuário.
21. O “Usuário” declara que pela circunstância de preencher o formulário de qualquer
“Solicitação do Serviço” no “WEBSITE”, garante à “Prestadora de Serviços de Valor
Agregado na Internet”, que toda informação proporcionada no mesmo, é verdadeira e
que se baseia nos princípios da boa fé mercantil e ademais, garantindo que conhece
na íntegra este “Contrato” e os demais contratos associados a este e ao “Termo de
Uso”.
22. O “Usuário” por meio do presente declara que se faz responsável em forma
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18. O “Usuário” é responsável de contratar o “WEBSITE” com a “Prestadora de
Serviços de Valor Agregado na Internet”, dentro dos prazos fixados por esta e os
serviços legais, em caso de se produzirem objeções, oposições e rejeições na
tramitação do formulário de “Solicitação do Serviço” e seus desdobramentos. O
“Usuário” deve ter presente que os prazos são fatais, quer dizer, que se não se cumpre
com o requerido dentro desse tempo, se perde o direito de acionar, normalmente com
a perda da solicitação de registro.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

íntegra por qualquer reclame, procedimento, dano injúria, perda e custos que possam
surgir relacionados com um feito seu.
23. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” e o “Consultor i-Ltda”
estarão obrigados a outorgar o serviço solicitado depois de: haver recebido por parte
do “Usuário” a informação requerida nos respectivos formulários de “Solicitação do
Serviço” contidos no “WEBSITE”, o pagamento das respectivas “Tarifas” e a
“Procuração”, no caso em que esta seja necessária, bem como dos documentos
exigidos em cada caso, e da presença tempestiva do “Usuário” quando requerido para
emissão ou renovação de certificação digital ou por Autoridade Competente.

25. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” pode dar término a
este “Contrato” e à autorização ao “Usuário” para usar este “WEBSITE” desde o
momento em que este deixe de cumprir com suas obrigações para com ela.
Constituirá causa de término deste “Contrato” o “Usuário” entregar informação
incorreta ou se negar a atualizar, ou entregar a informação solicitada ou não cumprir
as instruções dentro dos prazos requeridos pela “Prestadora de Serviços de Valor
Agregado na Internet” para se seguir em frente nos trâmites da “Solicitação do
Serviço”.
26. Toda comunicação expressa entre as partes será feita via e-mail oficial do
representante do “Usuário”, diretamente na área de protocolo de comunicações entre
as partes, área essa privativa do “Usuário” na Central do Assinante On-line no
endereço https://cnpj.com.br/cliente, denominada de SUPORTE, a qual só é acessada
pelo “Usuário” com o seu login e senha exclusivo e pessoal.
27. As partes contratantes fixam para os efeitos do contrato, como domicílio legal a
sede da “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet”, ou de seu subcontratado ou preposto, para a qual foi encaminhada a solicitação específica. Este
Acordo se regerá, interpretará e governará pelas leis do país sede da “Prestadora de
Serviços de Valor Agregado na Internet” afeita à solicitação específica. As partes
contratantes renunciam no presente ato à jurisdição dos tribunais de seu País e Estado
de residência, e decidem que qualquer conflito entre as partes na interpretação,
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24. O “Usuário” deve prover e cooperar, durante o processo da tramitação da
“Solicitação do Serviço” requerida, em forma integral, completa e oportuna,
entregando a informação precisa e confiável, devendo responder aos requerimentos
de informação que a “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” solicite,
nos prazos de resposta que esta lhe indique.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

cumprimento ou execução do Contrato será resolvido inicialmente por um tribunal
arbitral segundo as normas e regulamentos do país sede da “Prestadora de Serviços de
Valor Agregado na Internet”, ressalvada as jurisdições específicas e prevalentes.
28. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” se reserva o direito,
sem expressão de causa, em rejeitar qualquer solicitação de serviço.

30. Em nenhuma hipótese ao “Usuário” é permitido alegar em qualquer tempo e por
qualquer razão, que faz parte desse contrato como CONSUMIDOR e não como
EMPREENDEDOR, pois assim se declarou neste ato, e só assim foi aceito pela
CONTRATADA como parte legítima para contratar os “Serviços”, que ademais se
compõem de um conjunto complexo e dinâmico de ações que jamais poderia ser
confundido com um OBJETO DE CONSUMO.

NORMAS ESPECÍFICAS - o presente contrato se regerá centralmente pelas
seguintes normas específicas:
PRIMEIRA - A CONTRATANTE delega à CONTRATADA a execução dos
serviços de valor agregado na Internet e/ou como PSHE da “Empresa i-Ltda” nos
termos definidos no presente contrato, especialmente pelo prazo e forma de
pagamento constante do ANEXO II – TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA, com início na data em que efetivou o envio
do formulário de pedido e a adesão no WEBSITE e na modalidade de “Planos de
Serviços” lá expressa:
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29. A “Prestadora de Serviços de Valor Agregado na Internet” deixa expresso ao
usuário de pedidos de serviço, que após a emissão do formulário de “Solicitação do
Serviço” e da confirmação do pagamento inicial estipulado no “WEBSITE”, o
serviço será configurado e iniciará sua execução junto aos setores específicos,
inclusive com o eventual pagamento de taxas e emolumentos não restituíveis, razão
pela qual, em nenhuma hipótese ocorrerá devolução de pagamento sob pretexto de
óbitos, acidentes, impedimentos legais, negativa de interveniência obrigatória por
qualquer título, arrependimento ou desistência e pedido de cancelamento de registro
ou de formulário de “Solicitação do Serviço”, ou ainda sob a alegação de que não
conseguiu juntar documentos e certidões negativas em prazo hábil por qualquer
motivo.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

§ Primeiro O contrato, ao final do prazo mínimo estipulado, poderá ser
renovado automaticamente por iguais períodos ao período escolhido, caso não
seja denunciado por uma das partes com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias antes do término do período em vigor.
§ Segundo A parte que der causa ao término do contrato, quer seja por
infração de qualquer das normas estabelecidas, quer seja por comum acordo,
deverá pagar a CONTRATADA a quantia correspondente à 50% (cinqüenta
por cento) do saldo total de valor correspondente ao período restante
interrompido do Contrato, independente de outras sanções e medidas
indenizatórias cabíveis no caso de inadimplência ou infração, inclusive por
perdas e danos ocasionados.

TERCEIRA - Pelos serviços contratados, a CONTRATADA fará jus às “Tarifas”
constantes do Anexo I deste “Contrato”, que deverão ser pagas pela
CONTRATANTE periódica e antecipadamente, a partir da data em que se efetivar o
envio do formulário de pedido e a adesão no “WEBSITE” da “Prestadora de Serviços
de Valor Agregado na Internet”.
QUARTA - Fica acordado entre as partes, que as “Tarifas” correntes dos serviços
mencionados na cláusula terceira anterior, referem-se aos limites máximos
estipulados para cada plano de “Serviços” contratado, conforme constante no Anexo I
do presente, devendo os eventuais excedentes de uso, ou os serviços avulsos
solicitados ocorridos em um determinado período serem cobrados às taxas
estipuladas no “WEBSITE” da “Companhia”, juntamente com o pagamento
periódico a ser pago no período posterior ou seguinte, conforme o caso.
§ Único: A CONTRATADA se compromete a esclarecer no prazo mais
rápido e da forma mais pronta e cabal possível, toda e qualquer dúvida
razoável e pertinente relacionado aos “Serviços”, que seja encaminhada pela
CONTRATANTE através de e-mail ou do sistema de tickets de consulta
HelpDesk da CONTRATADA , sem cobrança de qualquer taxa extra.
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SEGUNDA - A execução dos serviços ora contratado implicará nos itens constantes
das discriminações do ANEXO I – TABELA DE PLANOS E PREÇOS E
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, que forem escolhidos pela CONTRATANTE pela
opção, prazo, forma de pagamento e extras constantes do ANEXO II – TERMO DE
ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
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QUINTA - Fica desde já acordado, que “Serviços” extras que venham a ser
solicitados, a exemplo de consultorias, alterações contratuais, elaborações de
relatórios não inclusos nas cláusulas anteriores, remessas e postagens, bem como o
livros, carimbos, guias, autenticações, postagens nos Correios e outros diversos, que
venham a ser pagos pela CONTRATADA, serão debitados mensalmente à
CONTRATANTE, juntamente com os honorários periódicos, acrescidos de uma
taxa de administração de 20% (vinte por cento), e no caso de postagem com um
adicional fixo por remessa de documento, conforme termos boxbr.com.br.

SÉTIMA - Obriga-se a CONTRATANTE a pagar suas obrigações de forma pontual
e regular, independente de cobrança específica para este fim, podendo para tal
inclusive utilizar o depósito identificado em qualquer das contas bancárias da
CONTRATADA constantes do “WEBSITE”, não podendo alegar falta ou desvio de
cobrança para justificar inadimplências.
OITAVA - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as multas por
ventura impostas pela autoridade competente, quando estas ocorrerem por sua culpa e
dolo, ou ainda por sua omissão, por seu atraso ou por sua falha no cumprimento das
obrigações estabelecidas no presente contrato, desde que os documentos e
semelhantes tenham sido apresentados pela CONTRATANTE e ou por sua equipe,
seguindo as normas internas de identificação e as informações exatas e corretamente
e tempestivamente prestadas pela CONTRATANTE.
NONA - O preço das “Tarifas” constantes do ANEXO I – TABELA DE PLANOS E
PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS do presente Contrato será reajustado
anualmente, utilizando-se a variação do índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas
no período, tomando-se por base inicial, para fins de correção anual, o mês Io de abril
de 2009.
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SEXTA - Obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar para a CONTRATADA,
já digitadas no diretório próprio do “WEBSITE” operacional .iltda.com.br da
CONTRATANTE, todas as informações necessárias a operação regular e tempestiva
dos sistemas providos, implicando o não envio dentro do prazo estabelecido em plena
isenção da CONTRATADA quanto a responsabilidade pelo cumprimento de
eventuais prazos de cumprimento das obrigações perante terceiros.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
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DÉCIMA - Fica desde já estabelecido que eventuais omissões de obrigações ou
dificuldades de interpretação de determinados fatos devem ser prioritariamente
sanadas por consulta às determinações do Código Comercial, e em caráter prioritário,
em Juízo Arbitral.
DÉCIMA PRIMEIRA - O valor das “Tarifas” mensais equivalentes à data a que se
refere a cláusula terceira, poderão ser ajustados pró rata dia, de forma proporcional e
à critério da CONTRATADA, para fins de harmonização do fluxo de caixa mensal
das “Tarifas”, passando estas a vencer sempre no dia 10 (dez) ou 25 (vinte e cinco) de
cada mês.

§ Primeiro: - Este contrato de prestação de serviços não estabelece entre as
partes, contratantes, nenhuma forma de sociedade, agência, consórcio ou
responsabilidade solidária.
§ Segundo: - A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, conceder
descontos tarifários, realizar promoções tarifárias, efetuar reduções sazonais e planos
promocionais. Tais facilidades poderão ser revogadas a qualquer momento, a critério
exclusivo da CONTRATADA, as quais não caracterizarão, em hipótese alguma,
aumento de taxas, preços e demais encargos sujeitos à cobrança.
§ Terceiro: - Este Contrato e todas as informações referentes aos serviços
prestados pela CONTRATADA, estão disponíveis no “WEBSITE”, e sua versão padrão
registrada em 04 de agosto de 2009, no Livro B-2479, sob o nº 500.779, no Cartório
de Títulos e Documentos da Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, no
Serviço Notarial e Registral Toscano de Brito à Rua Cândido Pessoa, 31,
(http://www.toscanodebrito.com.br).
DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Saquarema-RJ, como único
competente para julgar as eventuais pendências;
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DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável somente pelos atos e
fatos efetivamente executados através de sua equipe de trabalho, que seguirá as
normas específicas na prestação de serviços e a partir da data de início do contrato,
sendo que os reflexos de atos praticados anteriormente a data do início dos serviços
são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE e ou eventualmente do
profissional que anteriormente lhe assessorava, não respondendo a CONTRATADA
por qualquer reflexo jurídico ou financeiro advindo destes atos e fatos.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
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E, por estarem assim acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias, na
presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, para que surta os efeitos legais.
Saquarema, (data)

__________________________________
CONTRATANTE
(TITULAR EMPREENDEDOR A – RESPONSÁVEL PRINCIPAL DO CONTRATO)

Representante Legal

__________________________________
CONTRATANTE
(TITULAR EMPREENDEDOR B – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DO CONTRATO)

__________________________________
CONTRATADA
Representante Legal
Testemunhas:

1_________________________________
nome:
cpf:

2_________________________________
nome:
cpf:
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Representante Legal
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ANEXO I – TABELA DE PLANOS E PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

simples
a) Taxa de abertura (SetUp - R$)d7

completo

i-Ltda
Start

i-Ltda
Service

ecommerce

Ongs
associação

-

R$ 99,95

R$ 199,50

R$ 499,50

R$ 399,50

R$ 499,50

b) Taxa de manutenção (R$)
(já inclui associação i-Ltda)

R$ 99,90/
trimestre

R$ 49,95/
mês

R$ 99,50/mês

R$ 99,50/mês

R$ 99,50/mês

R$ 99,50/mês

c) = (a)+(b) Valor inicial (sem eCPFs)

R$ 99,90

R$ 149,90

R$ 299,00

R$ 599,00

R$ 499,00

R$ 599,00

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não se aplica

não

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

p7.com.br

p7.com.br

FreeBrPlus/P7

FreeBrPlus/P7

FreeBrPlus/P7

FreeBrPlus/P7

sim

sim

sim

sim

Orientação jurídica e fiscal para a legalização
Certificado digital eCPF A1 (R$ 80,00) por MEI,
sócio/diretor (cliente paga direto aos Correios)
Site + link loja virtual + blog xxxx.iltda.com.br
personalizável pelo cliente com editor on-line
Hospedagem virtual do site ou link loja virtual ou blog
xxxx.iltda.com.br + Backup ICPbr + e-mail iltda
redirecionado ao seu e-mail
Hospedagem Fiscal e Postal CNPJ/iLtda Endereço
comercial virtual e legal jurisdições

sim

sim

exemplo

exemplo

Legalização da i-ltda: Junta Comercial ou RCPJ +
Receita Federal Brasil (CNPJ) + Previdência

não

sim

sim

sim

sim

sim

CRC - contador gratuito (i-Ltda) se exigido

não

sim

sim

sim

sim

sim

Legalização da Insc. Estadual e/ou Alvará e Insc.
Municipal (se exigíveis, taxas à reembolsar)

não

não

sim

sim

sim

Permissão de uso designação especial iLTDA®

Código eletrônico "CE" individual no campo
"complemento" do CNPJ + "Servidor fiscal local
vinculado" (jurisdição) + Caixa postal opcionald8

limitado sem
caixa postal

Serviço BoxBR® Info Web & Redir Postal

d9

sim

sim

automática

sim

sim

sim

sim

sim

exemplo

exemplo

exemplo

exemplo

exemplo

não se aplica

sim

sim

sim

sim

sim

Apoio para as obrigações acessórias (opcional*
contabilmaster.com.br *Simples - R$ 100/mês)

não se aplica

não se
aplica

consultar

opcional*

opcional*

consultar

Suporte por ticket para cadastro sistema gratuito
NFe - Nota Fiscal Eletrônica Nacional

não se aplica

não se
aplica

não se aplica

não se aplica

não

não se aplica

p7.com.br

p7.com.br

50/500 MB

50/500 MB

50/500 MB

50/500 MB

Espaço em disco/ Tráfego mensal (MB)
Notas e observações:

a - Certificados Digitais: Certificados digitais ICP-br Tipo A1 e-CPF (R$ 80,00/un) para cada MEI, sócio/diretor são obrigatórios e pagos diretamente pelo
cliente no ato da certificação, que será agendada em um dos postos do SERPRO/Correios escolhido pelo cliente; A emissão física e os serviços de backup ICPbr
será feitos gratuitamente;
b - eCommerce: não dispensa emissor de NFe nacional - Serviços o uso obrigatório de sistema de faturamento municipal (Ex: ISISS em Vitória-ES - Siscaf em
Saquarema-RJ, Rio Bonito-RJ e Mamanguape-PB -etc);
c - Honorários para alteração contratual: opcional e diretamente com seu contador/despachante ou com algum parceiro indicado
(videContabilMaster.com.br); Distrato social e baixa de registros: opcional e diretamente com seu contador/despachante ou com algum parceiro indicado (vide
ContabilMaster.com.br); Consultorias, Departamento de Pessoal, Contabilidade, Obrigações Acessórias de qualquer tipo: opcional e diretamente com seu
contador/despachante ou com algum parceiro indicado;
d - Todos os Planos:
1.
Taxa upgrade de hospedagem para Plano Bronze: 100MB -1GB - adicional de R$ 10,00/mês (opcional - somente se solicitado)
2.
Prazo contratual de doze a trinta e seis meses (vide item 7 abaixo), com multa rescisória de 50% do valor restante do contrato (saldo vincendo),
3.
Mensalidades pagas antecipadamente - Correção anual variação do IGP-M - FGV-RJ (base Io inicial abril/2009;)
4.
A Domínios Brasil disponibilizará sem compromisso, em seu site www.livrocaixa.com.br, para todas as empresas de todos os planos i-Ltda, uma
versão Livro Caixa PRO DEMO (demonstração), pelo prazo trinta dias, sujeita mediante confirmação do usuário ao upgrade pago para a versão
Livro Caixa PRO, ou não havendo interesse, ao downgrade para a versão gratuita Livro Caixa Free.
5.
Upgrade para conta POP3 é possível com custo adicional do Plano WebMail5 ou Superior ... em www.rededominios.com
6.
Hospedagem FreeBrPlus: Vide termos em http://www.cnpj.com.br/contratos/termosfreebrplus.htm
7.
Isenção da taxa anual de renovação para contrato pago anual (MEI bianual) ou bianual ou com prazo de contratual de trinta e seis meses;
Contratação com pagamento mensal (exceto MEI) e prazo contratual de vinte quatro meses terá desconto de 50% (cinquenta por cento) na taxa
anual de renovação;
8.
Elementos diferenciadores no campo "Complemento" do CNPJ i-LTDA: 1º- Código eletrônico "CExxx" individual, individualiza a i-Ltda em relação a
outra no mesmo servidor web, e/ou mesmo Endereço Postal; 2º- NSxxx.ILTDA.COM.BR diferencia endereço DNS do servidor do site da empresa iLTDA; 3º- Caixa Postal Nº xxxxx compartilhada designará, em complemento ou alternativamente, a jurisdição municipal (iss) serviços, em relação a
estadual (icms) comércio.
9.
Serviço disponibiliza on-line (por até trinta dias) imagem escaneada (parte externa) e/ou resumos informativos de endereçamentos de
correspondências recebidas destinadas a i-Ltda (exceto malas diretas que serão descartadas), e reenvio à pedido (opcional, pedido por ticket) para
o responsável, com cobrança de taxas conforme termo aditivo boxbr ao contrato i-ltda.
Observações: CRC Apoio nas obrigações acessórias e/ou Escrituração Contábil e Fiscal: Essencial e disponível para contratação a partir de R$ 100,00
(cem reais por mês) diretamente com contabilistas (vide ContabilMaster.com.br) ou com seu Contador de confiança. No caso das i-Ltda não enquadradas no
Regime de Tributação do Simples Nacional, obrigatória também a contratação de serviços de contabilidade para escrituração contábil e fiscal, também
diretamente com contabilistas. e-Commerce: A inscrição estadual especial concedida a esses contribuintes pela SEFAZ-PB é regida por um regime especial
regulamentado na Portaria 062/GSER ( http://www.cnpj.com.br/portaria.pdf) Entre as várias exigências dessa Portaria destacam-se: 1 - Operação de Venda
exclusivamente na modalidade "Venda à Ordem" e operação exclusivamente com a NFe Nacional, vedado outro tipo de documento fiscal; 2 - Estar hospedada
virtualmente em provedor homologado pela SEFAZ na condição de associada da ABREVI - Associação Brasileira de Empresas Virtuais;
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i-Ltda MEI

Itens dos planos e dos preços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

ANEXO II - TERMO DE ADESÃO AO
01-ÓRGÃO EMISSOR
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
03-TITULAR EMPREENDEDOR A – RESPONSÁVEL PRINCIPAL DO CONTRATO
05-ENDEREÇO

06-BAIRRO

10-E-MAIL DO CLIENTE

11- IDENTIDADE Nº 12-EMISSOR

02-CONTRATO N.º

PÁGINA

04-CPF

07-CIDADE

08-UF

09-CEP

13-ESTADO

14-UF

15-DATA EMISSÃO

16-TITULAR EMPREENDEDOR B: RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DO CONTRATO

17-CPF

18-ENDEREÇO

20-CIDADE

21-UF

22-CEP

26-ESTADO

27-UF

28-DATA EMISSÃO

19-BAIRRO

23-EMAIL DO CLIENTE

24- IDENTIDADE Nº 25-EMISSOR

Pelo presente instrumento, a DOMINIOS BRASIL COM BR INFORMATICA LTDA, com sede na Rua Dr. Luiz
Januário nº 262 Sala 202 C, Centro, Saquarema, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.282.026/0001-19 e no
Município, PSHE nº 3066-8, doravante denominada CONTRATADA, e as pessoas físicas empreendedoras
operadoras de comércio e/ou de serviços, acima qualificadas como “titular empreendedor”, doravante denominadas
CONTRATANTES, resolvem firmar o presente TERMO DE ADESÃO, observadas as seguintes disposições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
1.1
Pelo presente instrumento o CONTRATANTE adere aos termos e condições do Contrato de Prestação de
Serviços registrado em 4/8/2009 sob o nº 500.779, no Cartório de Títulos e Documentos de João Pessoa – PB.
1.2 O CLIENTE, declara que recebeu, leu, compreendeu e concorda com os Termos e Condições do CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS E TÉCNICAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
2.1 Observadas as condições contratualmente ajustadas no tocante à Pagamento, Faturamento e Cobrança
estabelecidas no ANEXO I do CONTRATO, o CLIENTE pagará pelos serviços contratados os valores
contratualmente aplicáveis, observadas as condições abaixo estabelecidas:
i-Ltda MEI
simples

completo

a) Taxa de abertura (SetUp - R$)d7

i-Ltda Start

i-Ltda
Service

ecommerce

Ongs
associação

-

R$ 99,95

R$ 199,50

R$ 499,50

R$ 399,50

R$ 499,50

b) Taxa de manutenção (R$)
(já inclui associação i-Ltda)

R$ 99,90
/trimestre

R$ 49,95
/mês

R$ 99,50/mês

R$
99,50/mês

R$
99,50/mês

R$ 99,50/mês

c) = (a)+(b) Valor inicial (sem eCPFs)

R$ 99,90

R$ 149,90

R$ 299,00

R$ 599,00

R$ 499,00

R$ 599,00

Marque o plano escolhido na coluna à direita:

(

*

)

Alterar pagamento periódico de manutenção para:

-

(

-

) Não. Manter padrão |Sim como à direita:

Alterar o prazo contratual* de Doze meses para:
(

) Não. Manter padrão |Sim como à direita:
Contratar também os serviços opcionais à direita:

(

) Não. Sem opcional |Sim como à direita:

(

Autorizo a efetuar o pedido para contratação com terceiros
também dos serviços opcionais à direita:
(

) Não. Somente PF isenta |Sim como à direita:

(

(

)

(

mensal
(
-

-

-

(

trimestral

)

-

)

(

)

semestral

)

(

(

Vinte e quatro meses
(

99,95/semestre

Suporte ISISS-ES R$99,95/mês

) Independente de
outro plano

(

Taxa contribuição
associação i-Ltda
R$ 49,95 ou 99,95

Apoio Fiscal i-Ltda no Simples
Nacional –contabilmaster
R$100,00/mês

) 99,95

) Exclusivo para o iLtda
Service

( ) Exclusivo iLtda
Service/eCommerce

(

)

bianual

)

(

)

Trinta e seis meses

)

SISCAF: (Rio Bonito/etc) ou

)

anual

)

BoxBr Avulso R$

) 49,95 (

(

(

)

Plano Bronze 100MB -1GB
adicional R$ 10,00/mês
(

) Válido para todos os
planos

Loja Virtual Profis+ Suporte
NFe Nacional rededominios R$
99,95/mês
(

) Exclusivo Plano
eCommerce

Observações:
*

Vide item D2 e D7 do Anexo I do Contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 Este TERMO entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade enquanto houver obrigações entre
as Partes decorrentes da prestação do(s) serviço(s) conforme opções do item 2.1 acima pelo CONTRATANTE.
3.2 O prazo de prestação do(s) serviço(s) objeto de contratação é determinado conforme opções do item 2.1 acima
pelo CONTRATANTE, e iniciou-se na data em que o(os) serviço(s) for(am) disponibilizado(s)ao CLIENTE.
Assim justos e acordados, assinam as partes e testemunhas o presente TERMO em duas vias de igual teor.
,
de
de 200
Testemunhas:

p/Contratante A

p/Contratante B

p/Contratada

1___________________
2___________________
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CONTRATANTE marca aqui sua opção de escolha de plano de
serviços, de prazos de contrato, periodicidade de pagamentos e
eventuais upgrades e opcionais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO DE EMPREENDEDORES i-LTDA

OUTORGADOS: DOMINIOS BRASIL COM BR INFORMATICA LTDA, firma com sede na Rua Dr. Luiz
Januário nº 262 Sala 202 C, Centro, Saquarema, RJ, inscrita no CNPJ sob nº 07.282.026/0001-19 e no
Cadastro Fiscal do Município, na categoria PSVAI sob o nº 3066-8, representada na forma de seu Contrato
Social em vigor, o contabilista XXXXXXXXXXX, brasileiro, contador, residente à Rua xxxxxxxxx,
s/n,Bairro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, XX, cpf nº xxx.xxx.xxx-xx, identidade nº XXX-XX XXXXXX/
O-X, contabilista XXXXXXXXXXX, brasileiro, contador, residente à Rua xxxxxxxxx, s/
n,Bairro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, XX, cpf nº xxx.xxx.xxx-xx, identidade nº XXX-XX
XXXXXX/O-X, XXXXXXXXXXX, brasileiro, contador, residente à Rua xxxxxxxxx, s/n, Bairro xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, XX, cpf nº xxx.xxx.xxx-xx, identidade nº XXX-XX XXXXXX/O-X, XXXXXXXXXXX,
brasileiro, contador, residente à Rua xxxxxxxxx, s/n,Bairro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, XX, cpf nº xxx.xxx.xxxxx, identidade nº XXX-XX XXXXXX/O-X, e XXXXXXXXXXX, brasileiro, contador, residente à Rua
xxxxxxxxx, s/n,Bairro xxxxxxxx, xxxxxxxx, XX, cpf nº xxx.xxx.xxx-xx, identidade nº XXX-XX XXXXXX/O-X;
PODERES: Representar os OUTORGANTES pessoas físicas, e as pessoas jurídicas das quais estes
participem como sócios ou sócios administradores, perante elas mesmas, e todos: PERANTE os
administradores de registros de domínios e sub-domínios internacionais ou nacionais, incluindo o Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br. - Registro.Br, com poderes para solicitar, renovar,
suspender, cancelar, revogar, alterar ou transferir a titularidade de domínios na Internet, inclusive IDs;
PERANTE autoridades de registro (A.R.) e de certificação (A.C.) de certificados digitais, com poderes
para solicitar, operar, renovar, suspender ou revogar e-CPF e e-CNPJ, e outros certificados da cadeia de
certificação da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil ou não, gerenciar, operacionalizar em documentos e armazenar como backups de segurança
chaves públicas e privadas desses certificados digitais ICP-Brasil, inclusive senhas e frases senhas para
uso em documentos eletrônicos; PERANTE Autoridades Competentes, públicas e privadas, Federais,
Estaduais ou Municipais, executivas, legislativas ou judiciárias, inclusive setores de Alvará e de
inscrição de contribuinte, CGSN - Simples Nacional, RFB - Receita Federal do Brasil e CNPJ, com
poderes para requerer pedidos de registro ou alterações de inscrições, enquadramentos ou
cancelamentos de opções, reativações, suspensões ou cancelamentos cadastrais, inclusive em
interrupção temporária ou definitiva do uso do endereço virtual previsto no Contrato de Serviços i-Ltda,
por término, ou por rescisão antecipada de qualquer tipo, dispensada autorização expressa ou prévia;
PERANTE órgãos de classe, inclusive a ASSOCIAÇÃO i-LTDA,
cnpj nº xx.xxx.xxx/0001-xx, com poderes para e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
efetuar filiação, desfiliação, administração, adesão e
representação como associado, seja como pessoa
espaço destinado aos serviços notariais
física, seja jurídica, nelas tudo requerendo,
recorrendo e assinando, juntar e retirar documentos;
PERANTE a Junta Comercial e os RCPJ - Registros e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
Civis de Pessoas Jurídicas, com poderes para neles
tudo requerer, recorrer e assinar para registros e e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
alterações de atos, juntando e retirando documentos;
PERANTE quaisquer reuniões de condomínio e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
empresarial, de assembléias, e de organizações não
constituídas
ou
a
serem e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
governamentais,
constituídas, com poderes para representá-los como
membros ou administradores, votando e sendo e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
votado, enfim, tudo o mais praticar que seja
necessário, e que se torne em defesa e interesse dos e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
OUTORGANTES e suas pessoas jurídicas atuando
na forma virtual i-Ltda, que estes participem como e s p a ç o d e s t i n a d o a o s s e r v i ç o s n o t a r i a i s
sócios cotistas ou administradores, inclusive
substabelecer no todo ou em parte, com ou sem
reserva de poderes.
João Pessoa - PB, de
de 200 .
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OUTORGANTES:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

Recursos da Hospedagem ( seu_nome.iltda.com.br )
WWW.REDEDOMINIOS.COM

FreeBrPlus

Bronze

Espaço em Disco

50 MB

100 MB

Tráfego Mensal

500 MB

1 GB

Painel de controle

FreeBr

Bronze

Barra Top-frame comercial obrigatória

sim

não

Editor On-Line ou Loja Virtual

Editor On-Line ou Loja Virtual

Servidor FTP (ftp.seudominio)

Opcional

sim

Servidor POP3 (mail.seudominio)

Opcional

sim

Servidor SMTP + Webmail (mail.seudominio)

Opcional

sim

Gerenciador de Arquivos

Painel WP

Painel WP

Estatísticas de Acesso

sim

sim

Programação ColdFusion - ASP

não

não

Scripts CGI - Scripts Perl

sim

sim

Programação PHP - Flash

sim

sim

Programação Python

sim

sim

Scripts Java

sim

sim

Banco de Dados MySQL

não

sim

Administração Remota (MySQL)

não

sim

Database PostgreSQL- SQL Server - Access

Painel de Controle (Português) ver recursos >

não

não

Máx. bancos de dados SQL

0

5

Contas de E-mail (incluindo a conta padrão pega-tudo)

1

2

E-mail (catálogo endereços)

0

1

Gerenciador contas de FTP

0

1

Subdomínios

0

0

Sistema de shopping cart grátis já incluído no plano

não

sim

Sistema Fantástico de scripts com instalação automática

não

sim

Extensões do FrontPage

não

sim

Redirecionamentos de Acesso

sim

sim

Redirecionamentos de E-mail

sim

sim

Resposta Automática de E-mail

sim

sim

Conta de E-mail Pega-tudo

sim

sim

Diretório Protegido (Senha)

não

sim

Conteúdo Pornográfico Ilegal (Não) Site Adulto >

sim

sim

Sala de Bate Papo

não

sim

Acesso SSH (Telnet)

não

não

Sistema Anti-SPAM

não

sim

Submissão em sites de busca

não

sim

Anti-Vírus (Contas de E-mail)

sim

sim

Monitoramento/Suporte 24 Horas

sim

sim

Servidor Firewall (Segurança)

sim

sim

Cópia de Segurança do Servidor (Backup)

sim

sim

Sistema Operacional (do servidor)

Linux

Linux
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ANEXO IV –HOSPEDAGEM FREEBRPLUS OU BRONZE (OPCIONAL)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
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DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

ANEXO V - TERMOS DE USO FREEBRPLUS
São
parte
integrante,
obrigatoriamente,
os
Termos
de
uso
(http://www.dominiosbrasil.com/termos.html) da DominiosBrasil.com, os termos
anti-spam (http://www.dominiosbrasil.com/antispam.html), a política de privacidade
(http://www.dominiosbrasil.com/politica.html), os termos do contrato de registro
(http://www.dominiosbrasil.com/contratoregistro.html) e os termos do contrato de
hospedagem (http://www.dominiosbrasil.com/contrato.html), bem como, por
extensão, as legislações nacionais, internacionais e institucionais específicas,
pertinentes aos domínios de origem relacionados aos serviços prestados pela
companhia ao usuário, bem como, e especificamente as condições seguintes:
Estas condições gerais (doravante denominadas "Condições Gerais") regulamentam a
utilização do serviço de construção e hospedagem de páginas eletrônicas
denominadas "Home Pages" (doravante denominadas "Serviço") nos WebSites
(doravante "WebSites") que Brazilmall Network, inscrita no CNPJ sob nº
07.282.026/0001-19 disponibiliza aos usuários de Internet através dos Sites
Rededominios.com,
FreeBr.com.br,
P7.Com.Br
Livrocaixa.com.br,
Siscaf.Net, WebPagina.com.br, DominiosBrasil.com e outros correlacionados,
bem como em parceria com a Megashopping Com Br, BoxBr.Com.Br e outros
parceiros na Web. (todos doravante denominados "WebSites").
A utilização do Serviço atribui a condição de usuário do Serviço (doravante, o
"Usuário") e expressa a aceitação plena e sem reservas do Usuário a todas e a cada
uma das Condições Gerais na versão publicada pelos WebSites no exato momento
em que utilizar o Serviço. Em conseqüência, o Usuário deve ler atentamente as
Condições Gerais em cada uma das ocasiões em que se propuser a utilizá-lo.
Todos os avisos, regulamentos e instruções dos WebSites complementam essas
Condições Gerais, no que não divergirem desse instrumento e dos Termos de uso da
DominiosBrasil.com, dos termos anti-spam, a política de privacidade, dos termos do
contrato de registro e dos termos do contrato de hospedagem ;
2. Serviço
2.1 Destinação
Através do Serviço, os Usuários podem construir e hospedar "Home Pages" nos
computadores dos WebSites, seguindo rotinas estabelecidas durante o processo de
construção e utilizando as ferramentas e limitações tecnológicas impostas nos
WebSites durante o processo de construção.
Os valores devidos pela utilização dos serviços de telecomunicações necessários ao
acesso à Internet são de exclusiva responsabilidade do Usuário.
2.2 Uso, armazenagem e transferência de dados
Os WebSites oferecem espaço determinado em disco para hospedagem da "Home
Page" do Usuário, podendo, no entanto, sem prévio aviso, a qualquer momento e a
seu exclusivo critério, impor um limite máximo ou mínimo de espaço em disco para
tal finalidade, diferente do estabelecido inicialmente, bem como com os limites de
banda de tráfego mensal utilizado. O usuário desde já concorda com a eventual
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1. Condições gerais de utilização
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retirada automática do seu site do ar por exceder as cotas estabelecidas ou o eventual
pagamento dos excedentes, conforme tabelas disponíveis nos WebSites.
Caso os WebSites venham a instituir limite de espaço em disco para hospedagem das
"Home Pages" e de tráfego mensal, diferente do inicialmente estabelecido, estes
enviarão aos Usuários que estiverem fora das limitações uma mensagem ao endereço
eletrônico constante em seu cadastro, solicitando que este, no prazo máximo de 24
horas (vinte e quatro horas) realize as alterações necessárias em seu website para se
adequar às limitações impostas. Findo este prazo, sem que o Usuário realize a
adequação na "Home Page", os WebSites se reservarão o direito de apagar os
arquivos dos diretórios fornecidos através do Serviço.
O tamanho máximo de cada arquivo hospedado na "Home Page" é de 2 (dois)
Megabytes, e o Usuário autoriza, desde já, que os WebSites apaguem quaisquer
arquivos localizados em tamanho superior ao ora estabelecido ou alterem essa
limitação, a seu exclusivo critério, sem prévia notificação ou consentimento do
Usuário.
O Usuário poderá registrar e utilizar URL's (endereços eletrônicos) correspondentes
aos subdomínios escolhidos, desde que cumpra todas as rotinas e limitações de
registro necessárias à utilização do Serviço constantes dos WebSites.
3.1 Gratuidade do Serviço e Alterações:
A prestação do Serviço FreeBr por parte dos WebSites para os Usuários possui
caráter gratuito semestral ou anual, podendo esta gratuidade ser renovada semestral
ou anualmente ou não, a critério dos WebSites, mediante notificação prévia de 15
(quinze) dias do final do prazo anual de registro em curso, salvo se garantido prazo
diferente em contrato específico firmado entre as partes.
Caso os WebSites venham a instituir qualquer forma de cobrança pela prestação do
Serviço, o Usuário será previamente notificado neste sentido, sendo concedido ao
mesmo prazo razoável para que este decida se deseja, ou não, continuar a usufruir do
Serviço, sem que seja necessário realizar qualquer pagamento aos WebSites durante o
período de aviso prévio. Findo o prazo de aviso prévio, e caso o Usuário não deseje
continuar a utilizar o Serviço de forma onerosa, os WebSites irão apagar todos os
arquivos do usuário presentes em seus servidores.
Estas limitações contidas em 3.1 não incluem usuários de serviços i-Ltda, de cujo
Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem FreeBrPlus, enquanto aquele
contrato estiver em vigor.
3.2 Senhas de Acesso
A utilização do Serviço exige que o Usuário utilize o login e a senha do cadastro
único do WebSites (doravante e de modo conjunto, as "Senhas de Acesso").
3.2.1 Uso e custódia
O Usuário se compromete a fazer uso diligente das Senhas de Acesso, assim como a
mantê-las em segredo, conforme demais avisos, regulamentos e instruções do
WebSites.
O Usuário se compromete a comunicar aos WebSites, imediatamente, a perda ou
roubo das Senhas de Acesso assim como qualquer risco de acesso às mesmas por um
terceiro.
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3.Condições de acesso e utilização do serviço
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A afiliação pode ser feita por qualquer pessoa juridicamente capaz, desde que esta se
registre, fornecendo adequadamente seu nome completo, um endereço legítimo de
correio eletrônico, e obtenha um login (código de identificação) individual. A
afiliação não é transferível. Os WebSites não discriminam pessoas com base na
idade, sexo, raça, origem étnica, nacionalidade, religião ou orientação sexual.
Os WebSites autorizam apenas uma afiliação por cada indivíduo com endereço
legítimo de correio eletrônico.
Por favor, seja educado ao selecionar o seu login e seu domínio. Os WebSites não
permitem que se utilize para login e domínio ou subdomínio uma palavra deselegante
ou ofensiva. Não poderão ser utilizados pelo membro outros nomes que não o seu,
nomes de quaisquer entidades ou organizações, nomes que constituam marca
comercial marca de serviço, nomes protegidos por direitos autorais, ou que infrinjam
quaisquer direitos de propriedade de terceiros. Qualquer afiliação com nome de
membro ou domínio desta natureza poderá ser discricionariamente cancelada ou
revogada pelos WebSites sem aviso prévio ao membro.
5.Conduta do usuário e cessão dos serviços
A seguir encontra-se uma lista não exclusiva de atos e conteúdos proibidos no
WebSites, tanto no nome de login quanto no seu conteúdo. Os WebSites reservam-se
o direito de cancelar qualquer afiliação relacionada com tais atos e conteúdo, ou
poderá eliminar discricionariamente a home page do membro com ou sem aviso
prévio.
5.1 Sites com conteúdo adulto ilegal;
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3.3. Responsabilidade do Usuário
O Usuário se compromete, em geral, a utilizar o Serviço em conformidade com a lei,
a moral e os bons costumes aceitos e a ordem pública.
O Usuário se compromete a utilizar o Serviço de forma adequada e diligente, assim
como a se abster de utilizá-lo com objetivos ou meio para a prática de atos ilícitos,
proibidos pela lei e pelas presentes Condições Gerais, lesivos aos direitos e interesses
de terceiros, ou que, de qualquer forma, possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou
deteriorar o Serviço, os equipamentos informáticos de outros Usuários ou de outros
internautas (hardware e software) assim como os documentos, arquivos e toda classe
de conteúdos armazenados nos seus equipamentos informáticos (hacking) ou impedir
a normal utilização ou gozo do referido Serviço, equipamentos informáticos e
documentos, arquivos e conteúdos por parte dos demais Usuários e de outros
internautas.
O USUÁRIO É CONSCIENTE, E ACEITA VOLUNTARIAMENTE QUE O USO
DO SERVIÇO OCORRA, EM TODO CASO, SOB A SUA ÚNICA E EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE, SENDO QUE ESTE É FORNECIDO "DA FORMA QUE
SE ENCONTRA", SEM QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM EXPRESSAS,
IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS, REGULAMENTARES, DE COMERCIALIZAÇÃO,
PERFORMANCE, ADEQUAÇÃO PARA FINALIDADE ESPECÍFICA, DE NÃO
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
DE
TERCEIROS,
SEGURANÇA,
CONFIABILIDADE, PONTUALIDADE OU OPERACIONALIDADE, NA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI.
4.Afiliação
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5.2 Utilização, sem a autorização expressa do autor ou proprietário, de material
protegido por direito autoral, registrado como marca comercial ou patenteado. A
infração de qualquer direito autoral marca registrada, patente, segredo comercial ou
outra violação de propriedade intelectual que contribua, incentive ou facilite a
infração. Esta proibição inclui todas as seguintes formas de pirataria de software:
5.2.1 Disponibilizar números de série para software que podem ser utilizados para
validar ou registrar o software ilegalmente;
5.1.2 Disponibilizar ferramentas cujo único propósito seja o acesso ilegal ao software
(não incluindo ferramentas que sejam legitimamente úteis para criadores de software,
administradores de sistemas, etc.);
5.2.3 Disponibilizar quaisquer arquivos de software sobre os quais o usuário não
possui direitos autorais ou o direito de tornar disponível.
5.3 Material relacionado com qualquer tipo de software, informação ou material que
contenha vírus, dados corrompidos, qualquer outro elemento nocivo ou danoso.
5.4 Material que explore a imagem de menores de 18 anos, ou que divulgue
informação com identificação pessoal de menores de 18 anos. Os WebSites reserva o
direito de informar as autoridades policiais e judiciais sobre violações desta
disposição e de cooperar com elas.
5.5 Material que na opinião dos WebSites é absolutamente ofensivo, incluindo sem
limite expressões de intolerância, racismo, ou outras manifestações de ódio ou
ameaças de violência.
5.6 Páginas que promovem quaisquer atividades ilegais, instigações ou divulgação de
instruções para atividades ilegais.
5.7 Material que calunie, abuse ou ameace terceiros ou que seja injurioso.
5.8 Material que infringe os direitos de privacidade ou de publicidade, incluindo a
divulgação de informação privada sobre qualquer indivíduo ou organização.
5.9 Material contrário aos padrões estabelecidos para o material de acesso público e
que carece de justo valor literário, artístico, político, educacional ou científico,
segundo os padrões sociais normalmente aceitos.
5.10 Uso da home page do membro como armazenamento para "remote loading",
'mirroring' ou como entrada ou sinalização de outra home page.
5.11 Disponibilizarão de programas executáveis ou emuladores para download
através da home page.
5.12 Envio de arquivos para o diretórios WebSites com extensão renomeada para
outra que não seja a extensão original do arquivo.
5.13 Criação de uma home page do membro com hyper-links ao conteúdo não
permitido nos WebSites.
5.14 Desenvolvimento de home pages de membros que restrinjam o acesso a páginas
pelo uso de passwords de proteção ou por outros meios diferentes dos serviços
prestados pelos WebSites.
5.15 Declarações falsas sobre a sua identidade ou fazer-se passar por outra pessoa,
incluindo também os funcionários dos WebSites.
5.16 Uso dos WebSites com a finalidade de obter informação pessoal identificativa
para uso ou fins ilegais.
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6. Publicidade nas Home Pages dos Usuários
Os WebSites se reservam o direito de colocar anúncios de qualquer natureza nas
"Home Pages" dos Usuários. Ao aceitar as presentes Condições Gerais o Usuário
confere aos WebSites o direito de fazê-lo. Os anúncios poderão ser realizados nos
formatos de "banners" e "pop-ups". A forma e extensão dos anúncios dos WebSites
nas "Home Pages" dos Usuários estão sujeitos a mudança. Tais anúncios poderão ser
dos WebSites, de qualquer de seus produtos ou serviços, ou ainda de quaisquer
terceiros para os quais os WebSites tenham ofertado tais espaços. Toda remuneração
advinda da negociação destes espaços para anúncio será única e exclusivamente dos
WebSites, não cabendo qualquer forma de participação ao Usuário. É
terminantemente proibido ao usuário o uso de qualquer mecanismo anti-frame e mais
de um eventual popup.
Esta cláusula não inclui, quanto ao uso de pop ups comerciais, os usuários de serviços
i-Ltda, de cujo Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem FreeBrPlus.
6.1. Licença isenta de royalties
A criação e disponibilização de uma "Home Page" pelo Usuário utilizando o Serviço,
confere aos WebSites e suas empresas associadas, uma licença isenta de royalties,
perpétua, irrevogável, não exclusiva, mundial e ilimitada para utilizar, copiar,
modificar, transmitir, distribuir e exibir publicamente a "Home Page" do Usuário,
bem como partes, conteúdo e qualquer classe de material da mesma, em ações de
marketing de divulgação do Serviço ou do WebSites. Tal licença inclui a inserção da
"Home Page" do Usuário em sistemas de busca na Internet, a exclusivo critério dos
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5.17 Conduta que seja discricionariamente considerada pelos WebSites, danosa para
os WebSites, quaisquer fornecedores de informação sobre terceiros, ou para outros
indivíduos.
5.18 Materiais ou links a qualquer sorteio, concurso ou jogo que requeira o
pagamento de uma taxa para participação.
5.19 Quando não houver qualquer atividade relacionada com a home page do
membro por sessenta dias. Esta limitação não inclui usuários de serviços i-Ltda, de
cujo Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem FreeBrPlus.
5.20 Qualquer utilização da home page do membro relacionada com "insistência
fastidiosa" ou envio de mensagens não solicitadas.
Qualquer decisão sobre a aplicação destas normas será tomada segundo critério
absoluto e exclusivo dos WebSites.
Se os WebSites decidirem, discricionariamente, que devem notificar as autoridades
policiais e judiciais sobre home page do membro, facultará cópias dessa home page à
autoridade correspondente sem aviso prévio ao utilizador. Os WebSites cooperarão
com as autoridades policiais e judiciais para a localização de indivíduos que tenham
afixado home pages ilegais ou que promovam conduta ilegal. Os WebSites podem,
como resultado, fornecer às autoridades policiais e judiciais informações sobre o
utilizador para efeitos de citação ou mandado judicial conforme julgar conveniente.
Esta capacidade discricionária não se aplica aos usuários de serviços i-Ltda, de cujo
Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem FreeBrPlus, no que tange as suas
informações comerciais e ao seu sigilo fiscal, salvo em caso de ordem judicial
expressa ou consentimento do Usuário.
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WebSites, bem como a listagem de informações cadastrais básicas dos usuários para
fins de campanhas de divulgação e comunicação, comercial ou não. Estas licenças
não abrangem usuários de serviços i-Ltda, cujo Plano de Serviços contenha o uso de
hospedagem FreeBrPlus, bem como também não as limitações relacionadas a seguir,
no caso de Inatividade (6.2).
6.2. Critérios de Inatividade
Serão considerados em "Inatividade", para fins de cumprimento das presentes
Condições Gerais: (a) Home Pages que contiverem o aviso "Em Construção", e/ou
não tiverem nenhum arquivo hospedado, por um período superior a 30 (trinta) dias;
(b) Usuários que permanecerem sem efetuar login nos WebSites por mais de 90
(noventa) dias ou sem receber visita por mais de trinta dias (mês comercial).
6.2.1 As Home Pages que se tornarem Inativas serão retiradas do ar, mediante aviso
prévio de 7 (sete) dias, a ser enviado pelos WebSites.
6.2.2 Os Usuários que se tornarem Inativos terão os Serviços cancelados e suas Home
Pages retiradas do ar, mediante aviso prévio de 7 (sete) dias, a ser enviado pelos
WebSites.
Para utilizar o Serviço, os Usuários devem realizar previamente o Cadastro de suas
informações pessoais no WebSites (doravante, os "Dados Pessoais"), conforme
disposto no item 4 dessas Condições Gerais. Os WebSites tratarão automaticamente
os Dados Pessoais para os usos e com as finalidades definidas na sua Política de
Privacidade publicada no WebSites bem como nestes termos.
Mediante o preenchimento e envio do correspondente Cadastro, o Usuário aceita e
autoriza que os seus Dados Pessoais sejam objeto de tratamento automatizado por
parte dos WebSites, nos termos indicados na Política de Privacidade dos WebSites.
Os Usuários garantem a veracidade, exatidão, vigência e autenticidade dos Dados
Pessoais fornecidos, e se comprometem a mantê-los devidamente atualizados.
8. Exclusão de garantias e de responsabilidade
8.1 Exclusão de garantias e de responsabilidade pelo funcionamento do Serviço:
8.1.1.As exclusões de garantias e de responsabilidade a seguir enumeradas não se
sobrepõem ou prevalecem sobre as concedidas especificamente aos usuários de
serviços i-Ltda, de cujo Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem
FreeBrPlus.
8.1.2.Disponibilidade, utilidade e falibilidade.
Os WebSites não garantem a disponibilidade e continuidade do funcionamento do
Serviço.
Os WebSites SE EXIMEM DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS E PREJUÍZOS DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM SER
DEVIDOS À FALTA DE DISPONIBILIDADE OU DE CONTINUIDADE DO
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.
8.1.3 Privacidade e segurança na utilização do Serviço
Os WebSites não garantem a privacidade e a segurança na utilização do Serviço por
parte dos Usuários e, em particular, não garantem que terceiros não autorizados não
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7. Dados de Caráter Pessoal
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possam acessar e, eventualmente, interceptar, eliminar, alterar, modificar ou
manipular de qualquer modo o conteúdo disponibilizado através do Serviço ou
interceptar, eliminar, alterar, modificar ou manipular de qualquer modo os Arquivos e
comunicações de qualquer classe que os Usuários transmitam, armazenem ou
ponham à disposição de terceiros através do Serviço.
Os websites se eximem de toda responsabilidade pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ser devidos ao acesso, interceptação, eliminação,
alteração, modificação ou manipulação, por terceiros não autorizados, dos
arquivos e comunicações armazenados, transmitidos ou postos à disposição de
terceiros através do serviço.
8.2 Exclusão de garantias e de responsabilidade pela utilização do Serviço pelos
Usuários:
Os WebSites não tem obrigação de controlar, e não se comprometem a controlar a
utilização que os Usuários fazem do Serviço, e nem tampouco das mensagens e
comunicações, de quaisquer classes, enviadas por Usuários a outros destinatários
através do Serviço. Em particular, os WebSites não garantem que os Usuários
utilizem o Serviço de conformidade com a lei, estas Condições Gerais, a moral e os
bons costumes aceitos, e a ordem pública, nem que o façam de forma diligente e
prudente. Os WebSites também não tem a obrigação de verificar, e não verificam, a
identidade dos Usuários, nem a veracidade, vigência, exaustividade e/ou
autenticidade dos dados que os Usuários informam sobre si mesmos aos WebSites e a
outros Usuários ou das informações disponibilizadas através de suas "Home Pages".
Os websites se eximem de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ser devidos à utilização do serviço, do conteúdo
disponibilizado através do site e das mensagens e comunicações que possam ser
devidos à falta de veracidade, vigência, exaustividade e/ou autenticidade da
informação que os usuários proporcionam a outros usuários acerca de si
próprios ou de qualquer maneira disponibilizados em sua "home page" e, em
particular, ainda que não de forma exclusiva, pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ser devidos à simulação da personalidade de um
terceiro realizada por um usuário em qualquer classe de comunicação realizada
através do serviço.
Ao utilizar tanto este como os demais sites e serviços dos websites, o usuário
concorda em não responsabilizar os websites, seus afiliados, administradores ou
empregados por reclamações, queixas, direitos, obrigações, danos (diretos ou
indiretos), custos e despesas de qualquer natureza. Ao aceitar as presentes
condições gerais, o usuário limita a responsabilidade dos websites, em qualquer
hipótese, ao limite máximo permitido por lei.
8.3 Publicidade nas "Home Pages", no Site e no WebSites
Os WebSites não são responsáveis pela prestação de quaisquer serviços ou bens,
vendidos ou anunciados através dos seus anunciantes, patrocinadores, Usuários ou
parceiros de forma geral, associados ao Site ou ao WebSites.
9. Não Licença
Os WebSites autorizam ao Usuário a utilizar qualquer aplicativo de informática
instalado no servidor dos WebSites que executam os elementos que compõem o
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Serviço, desde que tal ocorra unicamente para utilizar o Serviço de conformidade
com o estabelecido nestas Condições Gerais. Os WebSites não concedem nenhuma
outra licença ou autorização de uso de nenhuma classe sobre os seus direitos de
propriedade industrial e intelectual ou sobre qualquer outra propriedade ou direito
relacionado com o Serviço, sendo certo que a indicação de exemplos de templates,
gifts, cliparts e imagens e softwares de qualquer tipo pressupõe o devido respeito aos
direitos autorais ali contidos por parte do usuário, que não o fazendo assume
inteiramente as responsabilidades legais de seus atos, eximindo os WebSites de
qualquer responsabilidade por tais atos.
Se observar uma infração a estas normas, queira notificar-nos no seguinte endereço:
suporte@rededominios.com. As queixas serão investigadas pelos WebSites que se
reservam o direito de agir relativamente a essa queixa. Qualquer ação tomada será da
exclusiva discrição dos WebSites.
É política dos WebSites responderem prontamente a queixas sobre violações de
propriedade intelectual. Os WebSites processarão e investigarão prontamente queixas
sobre infrações e tomarão as medidas necessárias nos termos da Leis que se
apliquem. Ao receber notificações de infrações ao abrigo dessas leis, os WebSites
atuarão de imediato no sentido de retirar ou impedir o acesso a qualquer material
transgressor e agirá prontamente no sentido de retirar ou impedir o acesso a qualquer
referência ou ligação ao material transgressor. Os WebSites eliminarão o acesso aos
subscritores e titulares que tenham sido infratores.
Quando os WebSites retiram ou impedem o acesso a material alegadamente
transgressor, poderá, eventualmente, tentar comunicar-se com o utilizador que tenha
colocado esse material para lhe dar oportunidade de responder à queixa. Toda e
qualquer defesa apresentada pelo utilizador será enviada à parte que apresenta a
queixa. Antes de substituir ou restaurar o acesso a qualquer material, como resultado
de qualquer defesa, os WebSites darão à parte queixosa oportunidade de buscar apoio
judicial em conformidade com o disposto nas leis em vigor.
Se os WebSites tomarem conhecimento da presença, no seu servidor, de material que
viole direitos de terceiros, quer no curso do seu comércio habitual, quer por aviso de
terceiro, preferencialmente por e-mail, no qual venha indicado a localização
especifica desse material, reserva-se o direito de cancelar, a qualquer momento e sem
aviso prévio, a home page do membro ofensiva.
Caso o usuário venha a ser chamado a responder judicialmente pela prática de um ato
ilícito através de sua Home-Page, este se compromete a isentar os WebSites de
quaisquer responsabilidades, bem como requerer a exclusão da mesma do processo, se
for o caso.
11. Duração e Finalização
A prestação do Serviço tem, a princípio, duração por prazo indeterminado. Os WebSites,
não obstante, reservam-se o direito de dar por terminada ou suspender a prestação do
Serviço a qualquer tempo, a seu exclusivo critério. Esta prerrogativa não abrange
usuários de serviços i-Ltda, de cujo Plano de Serviços faça parte o uso de hospedagem
FreeBrPlus. FINAL DO ANEXO V - TERMOS DE USO FREEBRPLUS
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10. Relato de violação destas condições de serviço

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DOMINIOS BRASIL
A Domínios Brasil está comprometida em proteger sua privacidade.
Leia por favor a Declaração de Privacidade abaixo e todas as informações suplementares
no final dessa declaração para obter mais detalhes sobre o funcionamento dos serviços
contábeis que você irá utilizar.
Esta Declaração de Privacidade se aplica, única e exclusivamente, aos dados coletados
pela Domínios Brasil através do site operacional .iltda.com.br do CONTRATANTE e/ou
em decorrência da operacionalização deste, bem como em função da operacionalização
dos contratos de prestação de serviços i-Ltda, firmados através dos websites da
dominiosbrasil.com, da cnpj.com.br e da iltda.com.br, e de seus sites relacionados.
Para utilizar os serviços da Domínios Brasil, você será solicitado a digitar um endereço
de e-mail e uma senha, que se referem às suas credenciais no site. Como parte da criação
de sua credencial, você também poderá ser solicitado a fornecer um endereço de e-mail
alternativo, além de perguntas e respostas secretas, que serão usadas para verificar sua
identidade e ajudar na redefinição da sua senha. Como os serviços ora contratados estão
sob a proteção do sigilo profissional, a Domínios Brasil poderá lhe solicitar a criação de
uma senha adicional para acessos reservados, bem como o uso de assinatura digital,
mediante utilização de certificados digitais válidos, emitidos em consonância com a
legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras – ICP – Brasil, nos termos estabelecidos pela M. P. Nº 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001.
A Domínios Brasil coletará as suas informações indispensáveis através do
processamento de todos os dados digitados on-line pela CONTRATANTE no diretório
próprio e protegido do website operacional .iltda.com.br da CONTRATANTE, sendo
estes dados coletados on-line pela Domínios Brasil com a finalidade exclusiva de dar
conseqüência aos serviços contratados.
A Domínios Brasil poderá lhe enviar relatórios atualizados, trimestralmente, sob sua
movimentação operacional, através dos pertinentes demonstrativos resumidos, caso seja
necessário.
A Domínios Brasil coletará ainda os dados referentes a endereços, pessoas e telefones de
contato e e-mail de sua empresa, servindo estes para que envio de comunicados e
serviços pertinentes, como cartas de boas-vindas, calendários de obrigações, ofícios de
mudança na legislação quando pertinentes, lembretes de cobrança, informações sobre
problemas técnicos do serviço, anúncios de segurança e demais comunicações que julgar
necessárias ao bom cumprimento de sua responsabilidade fiscal e tributária,
relativamente ao serviços de lançamentos contábeis contratados.
Ocasionalmente, poderão ser enviadas a sua empresa pesquisas de produtos e serviços,
ou correspondências de promoções em vigor e novos serviços, com o intuito de informar
sobre as oportunidades disponibilizadas pela Domínios Brasil e/ou por seus parceiros
comerciais.
A Domínios Brasil não vende, aluga ou arrenda as suas listas de clientes para terceiros.
De tempos em tempos, poderemos entrar em contato com você, em nome de parceiros,
de negócios sobre uma determinada oferta que possa ser do seu interesse. Nesses casos,
suas informações pessoais (e-mail, nome, endereço, número de telefone, etc) não serão
transferidas a terceiros. Nós não usamos em proveito próprio e nem divulgamos
informações pessoais, como raça, religião ou associação política, bem como qualquer
informação pertinente a sua administração e contabilidade, sem o seu consentimento por
escrito ou sem a solicitação legal de autoridade pública competente.

v.4 - Data de Eficácia:01/08/2009 Data da Revisão: 01/08/2009
Domínios Brasil Com BR Informática Ltda | Brazilmall Network | CNPJ 07.282.026/0001-19 | Inscrição Municipal PSHE Nº 3066-8 | cnpj.com.br

Página28 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA – WWW.CNPJ.COM.BR

Coleta e Uso das informações pela Domínios Brasil
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DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

Segurança das suas informações pessoais:
A Domínios Brasil tem o compromisso de proteger a segurança de suas informações
comerciais e fiscais, bem como as pessoais e, para isso, armazenamos tais informações
em sistemas de computadores com acesso limitado e protegido, localizados em
instalações controladas. Quando transmitimos pela Internet informações altamente
confidenciais elas são protegidas com o uso de criptografia.
Uso dos sinalizadores da Web
A página da Domínios Brasil e de seus parceiros supra-citados na Web, bem como a sua
página operacional .iltda.com.br poderá conter imagens eletrônicas conhecidas como
sinalizadores da Web, e algumas vezes chamadas de "gifs de um pixel", que permitem
que a Domínios Brasil e/ou seus parceiros conte quantos usuários visitaram sua página e
forneça serviços de marcas associadas.
Uso de redes de anúncios de terceiros

Aplicação dessa Declaração de Privacidade
Se você tem perguntas sobre esta declaração, entre em contato primeiramente com a
Privacidade da Domínios Brasil envie um e-mail para:
privacidadedominiosbrasil@brazilmall.net
Alterações nesta declaração
Ocasionalmente, atualizaremos esta Declaração de Privacidade para refletir as alterações
nos comentários de nossos serviços e clientes. Quando fizermos alterações nesta
declaração, a palavra "atualizado" aparecerá perto do link Declaração de Privacidade na
primeira página da Domínios Brasil. Se houver alterações no material dessa declaração
ou na maneira pela qual a Domínios Brasil utiliza suas informações tributárias, fiscais,
financeiras, contábeis e pessoais, essas alterações aparecerão de forma destacada antes
da execução. Aconselhamos reler periodicamente esta declaração para você manter-se
informado sobre como a Domínios Brasil protege suas informações.
Informações de contato: e-mail para privacidadedominiosbrasil@brazilmall.net ;
FINAL DO ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DOMINIOS
BRASIL
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A Domínios Brasil poderá permitir que empresas parceiras, chamadas servidores de
anúncios de terceiros ou redes de anúncios, exibam publicidade eventual no top frame de
sua página operacional .iltda.com.br na Web. Algumas dessas redes de anúncios podem
colocar um cookie permanente no seu computador para reconhecer o seu computador
sempre que uma publicidade on-line for enviada a você. Desse modo, as redes de
anúncios podem coletar informações sobre onde você ou outras pessoas que estão
usando o seu computador viram os anúncios e determinar em que anúncios você clicou.
Essas informações permitem que a rede de anúncios entregue anúncios dirigidos, que se
acredita sejam os mais interessantes para você. A Domínios Brasil e seus parceiros não
tem acesso aos cookies que podem ter sido colocados por servidores de anúncios de
terceiros ou redes de anúncios.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
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DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

A Brazilmall.net e seus websites associados não autorizam o uso de suas redes de
computadores para os seguintes fins:
• transmitir ou divulgar ameaças, pornografia infantil, material racista, discriminatório
ou qualquer outro que viole a legislação em vigor, tanto no Brasil como nos USA onde
se encontram seus servidores;
• espalhar vírus de computador ou qualquer programa de computador que possa causar
danos permanentes ou temporários em equipamentos de terceiros;
• transmitir qualquer qualidade ou quantidade de dados que possam causar falhas em
serviços ou equipamentos nas redes da Brazilmall.net e de seus websites associados;
• utilizar equipamento ou a rede de computadores da Brazilmall.net e de seus websites
associados para efetuar SCAN, levantamento de informações não autorizado, seja da
Brazilmall.net e de seus websites associados ou de terceiros e clientes;
• uso da rede de equipamentos da Brazilmall.net e de seus websites associados para o
tráfego de mensagens de e-mail com cabeçalhos inválidos ou alterados, de forma a
dificultar ou impedir a identificação da sua origem, ou mensagens enviadas através de
servidores de e-mail de terceiros, sem a autorização dos respectivos responsáveis
(relaying);
• usar a rede para tentar e/ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de
comunicação, informação ou computação;
• utilização dos equipamentos e redes da Brazilmall.net e de seus websites associados
para a coleta de endereços de e-mail dos seus clientes.
• forjar endereços Internet de computadores, de rede ou de correio eletrônico, na
tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria de ação não
apropriada ou legal;
• destruir ou corromper dados e informações de terceiros;
• violar a privacidade de terceiros;
• distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares de
comunicação mensagens não solicitadas, como 'correntes' e mensagens em massa,
comerciais ou não (ver nossa “Política ANTISPAM de tolerância ZERO”);
• enviar grande quantidade de mensagens idênticas ao mesmo destinatário por correio
eletrônico (mail bombing);
• transmitir, distribuir ou armazenar irregularmente materiais protegidos por direito
autoral ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual;
• quaisquer outros usos que violem a legislação vigente no Brasil e nos USA;
A violação destas normas resultará, dependendo de cada situação, em advertência e
suspensão temporária ou cancelamento sumário dos serviços prestados, além das demais
medidas práticas e legais cabíveis, incluindo, bem como a remoção de dados, a
desativação de servidores e/ou a implementação de filtros.
Com base nas práticas usualmente definidas e aceitas para a Internet, será mantido o
endereço abuse@brazilmall.net como canal de reclamação de práticas abusivas vindas
da rede de computadores Brazilmall.net e de seus websites associados. Qualquer pessoa
que se sentir prejudicada por práticas não apropriadas vindas de nossa rede devem
denunciar o fato enviando a e-mail informações detalhadas. FINAL DO ANEXO VII POLÍTICA DE USO APROPRIADO
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ANEXO VII - POLÍTICA DE USO APROPRIADO
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1. Faz parte integrante deste contrato de solicitação de registro de domínio o “ACORDO
DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO” e a “POLITICA DE PRIVACIDADE”.
2. O presente contrato é entre o “Usuário” que solicita registrar um Nome de Domínio
através do “WEBSITE” e a “Companhia”. Pelo simples fato do “Usuário” preencher o
formulário e pagar a “Tarifa” do serviço “Solicitação de Registro”, se entenderá, que
este confere “Poder” suficiente à “Companhia” para que o represente ante o registrador
de Nomes de Domínio do país a que corresponda.
3. Uma vez que o “Usuário” tenha preenchido o formulário e pago a “Tarifa” do Serviço
“Solicitação de Registro” no “WEBSITE”, a “Companhia” deve prestar os seguintes
serviços:
a) Providenciar Solicitação: A “Companhia” deve apresentar a Solicitação de Registro
do Nome de Domínio ao “Administrador de Registro” de Nome de Domínio a que
corresponda, segundo seja o nível de domínio solicitado (Global Top Level Domain “
GTLD” ou Country Top Level Domain “CTLD”). Deve pagar em nome do “Usuário” os
impostos e/ou outros encargos, caso seja o caso.
b) Informação Periódica: O “Usuário” deve ser informado periodicamente das novidades
do processo, podendo também ingressar na página do “WEBSITE” denominada “Minha
Conta”, o qual conterá um detalhe do avanço do processo de registro do Nome de
Domínio, quando for o caso.
c) Assessoria em caso de objeção : Durante a tramitação do Nome de Domínio, pode-se
apresentar objeções de caráter administrativo e rejeições por parte do Administrador de
Registro. Nestes Casos a “Companhia” comunicará por e-mail ao “Usuário” do
“Administrador de Registro”, com uma recomendação das providências a seguir. Nesta
comunicação a “Companhia” requer uma reposta no prazo ali indicado por parte do
“Usuário”, no que diz respeito as ações a seguir.
d) Comunicar o Registro do Nome de Domínio : Uma vez autorizado o Nome de
Domínio por parte do “Administrador de Registro”, a “Companhia” deve comunicar ao
“Usuário” o registro.
4. Se o “Usuário” permite o uso do Nome de Domínio a um terceiro, o “Usuário” é o
único responsável de entregar seus dados corretamente e de atualizar, de forma precisa, a
informação do contrato técnico e administrativo, de forma tal a facilitar a resolução de
qualquer problema que surja relacionado com o Nome de Domínio.
5. O “Usuário” deverá acatar todas as políticas emanadas da ICANN e ou do
“Administrador de Registro”.
6. Em nenhuma circunstância a “Companhia” será responsável por:
a) A suspensão, cancelamento, restrição, interrupção ou transferência do Domínio
devido a procedimentos, regras ou políticas ditadas por ICANN ou pelo "Administrador
de Registros” ou devido a práticas ou ditames judiciais.
b) A rejeição por parte do “Administrador de Registro”, quanto a conceder ao “Usuário”
e ou Titular o Nome de Domínio, seja qual seja a razão.
7. O dados pessoais do “Usuário” são consignados na “Solicitação de Registro”,
apresentados ao “Administrador de Registro” e estão publicamente disponíveis, tal como
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ANEXO VIII - CONTRATO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE NOME DE
DOMINIO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS i-LTDA
ALERTA: CONTRATO COMERCIAL VEDADO A CONSUMIDORES !

o dispõe a ICANN. Estes dados também são usados pela “Companhia” para a inclusão
nos registros solicitados e base de dados próprios.
8. O Titular terá pleno direito e uso do Nome de Domínio uma vez que este se encontre
devidamente registrado, circunstância que lhe será informada pela “Companhia”.
9. O “Usuário” desde já aceita renunciar a qualquer ação de indenização e se
compromete a manter livre de toda responsabilidade a “Companhia”, a seus Diretores,
“Agentes” e empregados de qualquer dano, reclamação, responsabilidade legal, custos
ou gastos que surjam ou tenham relação com a contratação deste serviço.
10. Será considerado como suficiente, para que a “Companhia” coloque término ao
“Contrato” o não acatamento por parte do “Usuário”, de algum dos pontos deste contrato
ou das normas legais nacionais e internacionais vigentes. Este contrato pode estar sujeito
a trocas devido a modificações de políticas ou procedimentos governamentais, ou de
ICANN, ou do “Administrador de Registro” aos quais a “Companhia” está obrigada a
acatar..
11. O nome de Domínio é registrado por um período limitado de tempo. Para sua
vigência o Usuário, deve pagar as tarifas periódicas que estão indicadas nas tarifas da
“Companhia”. Caso as Tarifas de Registro por renovação não sejam pagas ao término de
cada período de registro, o Nome de Domínio será cancelado e ou suspenso pelo
“Administrador de Registros”. A “Companhia” informará ao “Usuário” a data em que o
Nome de Domínio expira, para que se faça o pagamento de renovação do respectivo
registro.
12. O contrato entra em vigência uma vez que o “Usuário” tenha preenchido o
formulário e pago a “Tarifa” do serviço “Solicitação de Registro do Nome de Domínio”
no “WEBSITE”. O Contrato termina com a comunicação por parte da “Companhia”, da
decisão adotada pelo “Administrador de Nome de Domínio” de objeção e ou rejeição da
solicitação. Também termina por vontade de qualquer uma das partes ou porque o
“Usuário” não atualiza a informação, ou não entrega a informação que a “Companhia”
lhe solicita, ou não paga as Tarifas.
13. Este “Contrato”, no caso dos “Nomes de Domínio” de nível superior, Country Top
Level Domain ou “CCTLD” se regerá, interpretará e governará pelas leis do país no qual
se está solicitando o registro do “Nome de Domínio". Este “Contrato” no caso dos
Nomes de Domínio de nível Superior. Global Top Level Domain ou “GTLD” se regerá,
interpretará e governará pelas leis do país da “Companhia” que haja faturado a
“Solicitação de Serviço” do “Usuário”. FINAL DO ANEXO VIII - CONTRATO DE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE NOME DE DOMINIO
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DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.
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DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DE EMPREENDEDORES.

A leitura contrato de prestação de serviços. Você precisa estar de acordo integralmente
com ele para poder contratar nossos serviços de hospedagem e e-mail:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOMÍNIOSBRASIL
A DOMÍNIOS BRASIL provê serviços de hospedagem compartilhada. Tem a
responsabilidade de proteger cada cliente e lhes proporcionar os melhores serviços
possíveis.
Fazem parte integrante deste Contrato, obrigatoriamente, os termos anti-spam, a política
de privacidade e os termos do contrato de registro, bem como, por extensão, as
legislações nacionais, internacionais e institucionais específicas, pertinentes aos
domínios de origem relacionados aos serviços prestados pela companhia ao usuário.
As diretrizes seguintes foram projetadas para assegurar a qualidade de nossos serviços e
principalmente de nossos provedores de DATACENTER:
FICA VEDADO AO CONTRATANTE: (a penalidade para as infrações das
condições abaixo podem resultar em suspensão ou término da conta, SEM
NENHUM REEMBOLSO DE VALORES PAGOS)
a) transmitir ou armazenar qualquer informação, dado ou material que viole qualquer lei
federal, estadual ou municipal, de seu pais de origem ou norte-americanas;
b) disponibilizar ou armazenar quaisquer materiais com direitos reservados, de
propriedade intelectual ou com copyright, incluindo MP3, MPEG, ROM ou emuladores
ROM, vídeos, animes, distribuição ou divulgação de senhas para acesso de programas
alheios, difamação de pessoas ou negócios, alegações consideradas perigosas ou
obscenas, protegido por segredo de Estado ou outro estatuto legal;
c) promover ou prover informação instrutiva sobre atividades ilegais, que promovam ou
induzam dano físico ou moral contra qualquer grupo ou individuo;
d) disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material que explore de alguma forma,
crianças ou adolescentes menores de 18 anos de idade;
e) disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material de conteúdo grotesco ou
ofensivo para a comunidade Web, que pode incluir, mas não se limitando a isso,
fanatismo, racismo, ódio ou profanação;
f) transmitir, armazenar ou divulgar qualquer material relacionado a hacking/cracking ou
pornografia infantil, incluindo links para outros sites com conteúdos desse tipo. A
CONTRATADA será o único arbitro na avaliação do que constitua violação desta
medida;
g) enviar abusiva e generalizadamente e-mails ou enviá-los sem solicitação do(s)
destinatário(s), partindo de um servidor nosso ou de nossos provedores de DataCenter.
Nossos servidores são monitorados 24 horas por dia quanto a utilização de SMTP. Para
entender bem a nossa política, caracterizamos como SPAM um único e-mail não
solicitado de propaganda ou divulgação que seja enviado a mais de 5 endereços de uma
só vez;
h) enviar abusiva e generalizadamente e-mails ou enviá-los sem solicitação do(s)
destinatário(s), partindo de qualquer outro servidor, externo a rede BRAZILMALL.NET
com a intenção de promover qualquer domínio hospedado nos servidores
NS1.BRAZILMALL.NET/NS2.BRAZILMALL.NET, ou cujo e-mail de retorno
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pertença
a
um
domínio
hospedado
nos
servidores
NS1.BRAZILMALL.NET/NS2.BRAZILMALL.NET;
i) enviar mais de 1000 e-mails por dia, mesmo que sejam e-mails legítimos e solicitados,
como, por exemplo, newsletters. Se o CONTRATANTE enviar mais de 1000 e-mails
por dia (POR CONTA DE HOSPEDAGEM), a conta será suspensa por Abuso de Rede;
i) enviar mais de 100 e-mails por hora, através de um mesmo domínio, mesmo que
sejam e-mails legítimos e solicitados, como, por exemplo, newsletters. Se o
CONTRATANTE enviar mais de 100 e-mails por hora as mensagens excedentes a este
limite não serão entregues aos seus destinatários, para evitar uma possível lentidão e
atrasos no servidor de e-mails, prejudicando assim outros clientes da máquina;
k) tentar operar IRC ou bots de IRC em nossos servidores. Qualquer tentativa resultara
em cancelamento imediato da conta;
l) abuso de tarefas Cron. A CONTRATADA permite a utilização de tarefas Cron em
seus servidores. Contudo, reserva-se o direito de cancelar qualquer tarefa que possa
comprometer a performance dos servidores. Caso o usuário insista em abusar de tarefas
Cron apos ser notificado, terá a sua conta encerrada por Abuso do Servidor.
m) utilizar programas ou scripts que, por qualquer razão, prejudiquem o funcionamento
normal do servidor ou exijam excesso de recursos de sistema. Nestes caso, ocorrera a
IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS,
INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO.;
n) transferir a terceiros ou permitir que se utilizem da conta, que e de uso exclusivo do
CONTRATANTE;
o) tentar, ou efetivamente quebrar as senhas ou invadir os sites alheios, a partir de um
servidor NS1.BRAZILMALL.NET/NS2.BRAZILMALL.NET. Neste caso, ocorrera o
IMEDIATO
CANCELAMENTO
DA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO, sem
prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
p) não cumprir acordos previamente estabelecidos entre a CONTRATANTE e seus
consumidores, bem como não cumprir com compromissos divulgados no site do
CONTRATANTE (propaganda enganosa). Qualquer ilegalidade nesse sentido será
punida com a IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO;
q) fornecer dados falsos através do formulário de solicitação de serviços. Essa atitude
será punida com a IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO;
r) os clientes da CONTRATADA somente poderão aceitar clientes que cumpram
rigorosamente todas essas políticas de uso, sendo o contratante responsável por fazer
cumprir essas clausulas pelos seus clientes, sob pena de receber ele as punições
previstas, constatada a negligencia ou má-fé do contratante. Qualquer conta de cliente de
um contratante, que não cumprir todas estas políticas de uso será suspensa ou encerrada
pela CONTRATADA, sendo o contratante notificado da razão;
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) zelar pela eficiência e efetividade da rede BRAZILMALL.NET, adotando junto a
todos os usuários todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao funcionamento
da mesma;
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b) fornecer suporte técnico ao CONTRATANTE consistente de informações de
configuração para publicação das paginas, leitura e envio de e-mails e acesso a outros
serviços. Não esta incluído na presente prestação de serviço o suporte técnico de
desenvolvimento ou instalação de paginas HTML ou de scripts CGI, Perl, PHP,
Javascript, MySQL, ou qualquer outra linguagem de desenvolvimento em Internet, nem
mesmo operação de aplicativos como Front Page, Dreamweaver, Flash ou quaisquer
outros. O suporte técnico limita-se apenas a prestação do serviço de hospedagem de
arquivos Web. Também não serão atendidas solicitações de alterações personalizadas no
software de comercio eletrônico disponibilizado, configurações do servidor, painel de
controle ou qualquer outro programa disponibilizado em nossos pacotes.
c) o suporte técnico será prestado via HelpDesk, chat on-line e e-mail em horário
comercial;
d) informar o CONTRATANTE com 3 (três) dias de antecedência sobre as interrupções
necessárias para ajustes técnicos ou manutenções que demandem mais de 6 (seis) horas
de duração e que possa causar prejuízo a operacionalidade do site hospedado, salvo em
casos de urgência, assim entendido aquele que coloque em risco o regular
funcionamento de nossa rede;
SOBRE A ABERTURA DA CONTA, UPGRADES E INSTALAÇÃO DE
SERVIÇOS:
a) todas as contas de contratantes serão ativadas apenas quando a CONTRATADA
receber a comprovação do pagamento inicial.
b) ao contratar os serviços, ficara registrado no banco de dados da CONTRATADA, a
plena aceitação por parte do CONTRATANTE, de todas as nossas políticas de uso;
c) não e permitida a alteração do plano inicialmente contratado, antes de transcorridos 30
dias da assinatura do serviço;
d) apos 30 dias da assinatura do serviço, a CONTRATADA não cobrara nenhum valor
adicional para mudança de um plano para outro sempre que o CONTRATANTE
solicitar , contudo, a próxima cobrança será emitida no valor da mensalidade do plano
atualizado;
e) todos os serviços adicionais solicitados pelo CONTRATANTE serão ativados apenas
quando a CONTRATADA receber a comprovação do pagamento inicial através de email.
POLÍTICAS DE PAGAMENTO:
a) o pagamento das mensalidades devera ser efetuado pelo CONTRATANTE
rigorosamente nas datas de vencimento, tendo como base a data de solicitação da conta
de hospedagem;
b) o não cumprimento do disposto acima ate a data do vencimento, será considerado
como infração contratual, sujeitando-se o CONTRATANTE a uma multa de 2% sobre o
valor devido. Na ocorrência de devolução de um cheque pelo banco, devera o
CONTRATANTE ressarcir a CONTRATADA dos encargos de "retorno de cheque" no
valor efetivamente dependido por esta;
c) apos 8 (oito) dias da data de vencimento, a prestação dos serviços será interrompida,
sem isentar o CONTRATANTE da obrigação de cumprir os encargos mensais, sendo o
acesso, arquivos, informações e e-mails referentes a conta do CONTRATANTE
bloqueados. Para a reabilitação do serviço, devera o CONTRATANTE pagar os valores
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devidos, e aguardar a compensação bancaria do pagamento em nosso sistema (24 a 48
horas apos o pagamento). No caso de revendedores, alerta-se que não só a conta
principal, como também todas as contas de seus clientes ficarão suspensas por este
período;
d) apos 20 dias da data do vencimento, caso não ocorra o pagamento da mensalidade, a
CONTRATADA ira deletar todos os dados, arquivos ou outras informações que
estiverem armazenadas na conta daquele e nas contas adicionais dos clientes do
CONTRATANTE. Para a reativação do serviço, devera o CONTRATANTE realizar
nova inscrição, pagando nova taxa de setup. A CONTRATADA reserva-se o direito de
não aceitar novas contas de clientes devedores ou retorno de clientes excluídos por
inadimplência ou poderá condicionar o retorno ao pagamento dos débitos anteriores em
atraso antes de proceder a apreciação da nova solicitação.
SOBRE O LOGIN E A SENHA DE ACESSO:
a) o login e senha do serviço em questão serão criados pela CONTRATADA durante a
abertura da conta no sistema. O CONTRATANTE poderá alterar sua senha caso deseje.
A CONTRATADA reserva-se o direito de trocar a senha a qualquer momento. Neste
caso a CONTRATADA informara o CONTRATANTE a nova senha, exceto se o
CONTRATANTE estiver com pagamentos em atraso. O login não poderá ser trocado. A
senha poderá ser trocada a qualquer tempo pelo próprio CONTRATANTE, não
necessitando o pagamento de nenhuma taxa adicional;
b) a guarda da senha para acesso ao sistema e de exclusiva responsabilidade do
CONTRATANTE. Não caberá a CONTRATADA nenhuma responsabilidade pelo seu
uso indevido.
VALORES E CANCELAMENTO:
a) o serviço provido pela CONTRATADA poderá ser cancelado por escrito, explicando
o motivo e informando a senha e o login através de e-mail suporte@dominiosbrasil.com,
a qualquer momento, sem penalidade, desde que as mensalidades estejam devidamente
quitadas. A solicitação de cancelamento devera ser feita com antecedência mínima de 15
(QUINZE) dias do vencimento da próxima mensalidade;
b) no caso de cancelamento de conta antes de findo o primeiro mês da assinatura do
serviço, será devolvida a quantia referente a mensalidade paga pelo CONTRATANTE,
não sendo devolvida a taxa de setup e serviços adicionais solicitados;
c) a CONTRATADA reserva-se o direito de alterar os valores de seus serviços mediante
notificação ao CONTRATANTE com 15 (quinze) dias de antecedência a data em que
estas entrarão em vigor, bem como prover serviços adicionais somente ao assinante que
estiver em dia com suas mensalidades.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) a CONTRATADA reserva-se o direito de mudar qualquer procedimento técnico
referente aos serviços contratados sem prévio aviso;
b) caso seja introduzida alguma alteração nas políticas de uso, as clausulas e condições
alteradas passarão a ter validade apos 30 (TRINTA) dias da data da alteração;
c) o CONTRATANTE tem ciência e concorda com o fato de que a CONTRATADA
poderá deletar todos os dados, arquivos ou outras informações que estiverem
armazenadas na conta daquele e nas contas adicionais dos clientes do CONTRATANTE,
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se porventura a(s) conta(s) estiver(em) suspensa(s) a mais de 20 dias por falta de
pagamento;
d) o CONTRATANTE tem ciência e concorda com o fato de que a CONTRATADA
poderá deletar todos os dados, arquivos ou outras informações que estiverem
armazenadas na conta daquele e nas contas adicionais dos clientes da CONTRATANTE,
se porventura houver ordem ou solicitação de autoridades legalmente constituídas ou
ordem judicial;
e) o CONTRATANTE se responsabiliza por todos os danos oriundos de sua utilização
dos serviços, e se compromete a indenizar e inocentar a CONTRATADA de qualquer
reivindicação legal, incluindo-se as perdas e danos requeridas por terceiros;
f) a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender o serviço do CONTRATANTE a
qualquer momento, por qualquer razão, sem notificação, quando for constatada qualquer
infração ou violação ao contrato ou normas de uso aceitáveis;
g) o CONTRATANTE obriga-se a manter os seus dados cadastrais devidamente
atualizados. Toda e qualquer alteração devera ser comunicada a CONTRATADA;
FINAL DO ANEXO IX - TERMOS DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM
(INCLUSIVE E-MAILS)
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A BRAZILMALL, incluindo todos os sites e serviços que lhe são associados, não
admite a prática de spam, considerado como o envio de qualquer mensagem através de
correio eletrônico, sem que o destinatário tenha concordado com o envio.
Sites e contas de email que pratiquem spam não poderão utilizar os nossos serviços.
Nossos parceiros provedores de rede, em conjunto vêm trabalhando para abolir
definitivamente a prática de spam por qualquer de nossos clientes. Desta forma, estamos
conseguindo estabelecer que 100% de nossos clientes não praticam spam, pois sites que
se utilizam desta prática não podem ser hospedados conosco, nem utilizar nossos
serviços de email.
É expressamente proibido o envio de mensagens não solicitadas através de nossos
servidores SMTP, porém mesmo sem a utilização de nosso SMTP, os spammers serão
punidos, conforme segue.
Qualquer pessoa cadastrada junto ao SpamCop poderá denunciar um Spam recebido. O
sistema do SpamCop irá verificar este email e buscar nele o responsável pela mensagem.
Mesmo que este use um programa de envio de emails diretamente de seu computador,
sem a utilização de nosso SMTP, será fácil descobrir quem foi o remetente da
mensagem. Bastará punir o site que está sendo citado no email. O SPamCop verifica o
seu IP, e notifica o DataCenter NAC, que por sua vez notifica os nossos parceiros
operadores de rede.
Assim que recebermos a denúncia de SPAM, enviaremos um email para a entidade
responsável pelo site em questão, e este será imediatamente retirado do ar. No email que
enviaremos para a entidade, nós solicitaremos que ela entre em contato com o cliente,
avisando-o da situação e exibindo o email de spam enviado por ele.
No primeiro caso de spam que for verificado com um domínio, este será suspenso por 24
horas, podendo ser reativado caso o cliente concorde expressamente em declarar que
esta prática não se repetirá. Caso aconteça um segundo evento de spam com o mesmo
domínio, este será sumariamente banido de nossos servidores, o mesmo se dando com
qualquer conta de email que houver sido utilizada para fins de spam.
No email de notificação que enviaremos para a entidade, será citado o domínio do site
infrator e a mensagem de spam enviada por ele. Estas se constituirão em provas das
infrações cometidas.
Salientamos ainda, que no Brasil não existe legislação contra spam, tampouco no
exterior. Em vários estados americanos spam é considerado crime! Portanto em nada
diminuirá a gravidade da infração, o fato de a entidade acrescentar no spam a expressão:
"Esta mensagem é enviada com a complacência da nova legislação sobre correio
eletrônico" pois esta não existe.
Também é importante informar, que apenas uma denuncia comprovada bastará para que
um site ou conta de email seja punido. Portanto informe e deixe claro para os seus
eventuais clientes e funcionários, que eles só devem enviar mensagens para destinatários
que realmente se interessam em receber seus emails.
Esta política poderá ser alterada a qualquer momento, sem a necessidade de um aviso
prévio.
Não haverão exceções para as regras citadas acima. Todos os domínios e contas de email
que utilizam os nossos serviços incluem-se nestas regras. FINAL DO ANEXO X POLÍTICA ANTI-SPAM
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ANEXO XI - TERMOS DE USO BOXBR
A BOXBR.COM.BR é um portal de serviços provedor de conteúdo e de serviços de
informação na Internet, especializado na preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo, inclusive serviços de malote não realizados pelo
Correio Nacional.
Sua missão é viabilizar o acesso a imagens escaneadas e/ou resumos via Internet de
endereçamentos de correspondências recebidas em caixas postais próprias, contendo o
identificador individual do usuário, e o eventual envio para o endereço de cadastro.
O simples acesso ao website http://www.boxbr.com.br implica na concordância das
seguintes condições do presente Termo de Uso BoxBr:
I. NORMAS DE CONDUTA:

a)

Praticar atos ilícitos, contrários à moral ou aos bons costumes;

b)

Violar direitos referentes à Propriedade Intelectual;

c)

Transmitir vírus de informática;

d)

Divulgar qualquer tipo de material;

e)

Impedir ou dificultar o acesso de outros usuários ao website;

f)
Praticar quaisquer outros atos que possam causar prejuízo à BOXBR.COM.BR
ou aos seus usuários.
Em caso de violação das normas acima, a BOXBR.COM.BR se reserva o direito de
unilateralmente bloquear o acesso do usuário ao website, independentemente da adoção
das medidas legais cabíveis.
II. LINKS:
No website da BOXBR.COM.BR , seus usuários encontrarão espaço publicitário, onde
serão divulgados links de outras empresas.
A BOXBR.COM.BR não se responsabiliza pelo conteúdo de websites cujos links sejam
divulgados no website da BOXBR.COM.BR, ou por eventuais prejuízos que o acesso a
esses websites possam causar aos usuários.
A BOXBR.COM.BR tampouco se responsabiliza pelo cumprimento de obrigações
eventualmente assumidas pelos anunciantes.
III. POLÍTICA DE PRIVACIDADE:
Ao contratar os serviços da BOXBR.COM.BR, serão solicitados dos usuários seus dados
pessoais, com a finalidade de viabilizar o desembaraço postal.
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A BOXBR.COM.BR compromete-se a não fazer uso comercial das informações
pessoais de seus usuários tais como nome, endereço postal ou domiciliar, número do
cartão de crédito e data de validade, ressalvando-se, por óbvio, o seu uso para os
procedimentos de desembaraço postal.
IV. LIMITAÇÕES À RESPONSABILIDADE:
Ao utilizar o website da BOXBR.COM.BR, os usuários assumem integralmente os
riscos referentes a qualquer falha na conclusão da operação.
Em nenhuma circunstância a BOXBR.COM.BR ou os seus prestadores de serviços serão
responsáveis por danos causados aos usuários que resultem da interrupção de atividades
do website, queda de sistema de informática ou falhas do computador.
V. RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS:
O usuário se obriga a indenizar a BOXBR.COM.BR por eventuais condenações
decorrentes de demanda apresentada por terceiros, como conseqüência de sua visita ao
website e/ou do uso de seus serviços.
O dever de indenizar compreenderá, além das condenações propriamente ditas, todo
gasto e/ou custo judicial ou extrajudicial, incluindo honorários advocatícios de
escritórios jurídicos da escolha da BOXBR.COM.BR e gastos de peritos oficiais
públicos e privados.

Considerando que todos os serviços oferecidos pela internet (acesso a websites, uso de
correios eletrônicos etc.) são meios idôneos de transmissão de vírus de internet e que
surgem novos vírus todos os dias, a BOXBR.COM.BR não se responsabiliza por
eventual contágio de vírus em decorrência do acesso ao seu website.
É de inteira responsabilidade do usuário providenciar as vacinas necessárias à proteção
do equipamento utilizado para o acesso ao website.
VII. ATUALIZAÇÕES DO WEBSITE:
A BOXBR.COM.BR reserva-se o direito de alterar seu website sem aviso prévio e não
se responsabiliza por eventuais dificuldades ou danos provocados pela mudança de
conteúdos ou serviços de seu website.
VIII. COMPETÊNCIA:
Este acordo e os direitos e deveres das partes estarão regidos e interpretados conforme
Leis do Brasil. Os participantes deste acordo concordam que qualquer conflito será
resolvido em tribunal de competência da sede da empresa prestadora do serviço BoxBr,
a Dominios Brasil Com Br Informatica Ltda EPP, na comarca de Saquarema, RJ.
FINAL DO ANEXO XI - TERMOS DE USO BOXBR
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ANEXO XII - ADITIVO BOXBR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS I-LTDA:
Pelo presente instrumento particular, o portal BOXBR.COM.BR da Dominios Brasil
Com Br Informatica Ltda EPP, doravante denominada contratada, e o usuário solicitante
de seus serviços, doravante denominado contratante, firmam o presente aditivo BoxBr
ao contrato de prestação de serviços i-Ltda, sob os seguintes termos:
OBJETO:
É objeto do presente contrato o serviço de conteúdo e de informação na Internet, de
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, inclusive
serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, conforme especificamente
caracterizados no website http://www.boxbr.com.br.
A Contratada viabilizará o acesso on-line em área reservada do contratante, de imagens
escaneadas e/ou resumos informativos de endereçamentos de correspondências recebidas
em caixas postais próprias da Contratada endereçadas ao “CE” individual do contratante,
desde que contendo o identificador individual do usuário no endereço postado.
Viabilizará também o eventual envio oneroso, e a pedido do contratante, da encomenda
recebida para o endereço constante de seu cadastro, desde que solicitada em até 30
(trinta) dias do aviso de recebimento on-line.

A contratada adotará todas as providências necessárias a informação periódica on-line
das correspondências recebidas por cada “CE”, e à remessa eventual dessas para o
endereço apontado pelo contratante, quando solicitado por ticket helpdesk on-line na
Central do Assinante.
O presente serviço objetiva única e exclusivamente recebimento de encomendas que
possam ser caracterizadas como correspondência normal de documentos, vedado o uso
do mesmo para fins de recebimento de outro tipo de encomenda tais como mercadorias e
outros correlatos, bem como a cessão de uso a terceiros ou clientes.
A eventual liberalidade em casos específicos, e a exclusivo critério da contratada, será
meramente exercida pela aplicação do bom senso, e não se caracterizará em nenhuma
hipótese em novação ou alteração consentida do objeto específico do presente contrato,
reservando-se a contratada o direito de cancelar sumariamente a inscrição de contratante
que violar esta norma, sem direito a qualquer tipo de indenização.
DESPESAS:
O contratante autoriza à BOXBR.COM.BR a debitar em seu cartão de crédito (ou
conta pagseguro.uol.com.br, paypal.com, netboleto.com ou equivalente, desde que
previamente aprovada pela contratada para este fim) despesas relativas à:
a)

reenvio de correspondências e/ou encomendas;

b)

eventuais impostos ou taxas de importação, de circulação e outros correlatos;
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A contratada criará um endereço complementar “CE” (código eletrônico) em nome do
contratante, para onde serão encaminhadas as correspondências dirigidas a este em
Caixa Postal própria da Contratada no endereço municipal escolhido pelo contratante.
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c)

outros gastos relativos ao envio, ao destino;

d)

prêmio de seguro;

e)

tarifa periódica de manutenção do endereço postal “CE”;

f)

envio de catálogos e/ou revistas, solicitados pelo Contratante.

O prêmio do seguro será incluído automaticamente na conta do contratante.
A tarifa de criação do endereço “CE” vinculado a uma determinada caixa postal será
cobrada no início da operação, condicionando-se a sua criação efetiva e eficaz ao
pagamento prévio dessa tarifa.
A tarifa periódica de manutenção do endereço postal tem sua renovação automática,
portanto, se desejar o cancelamento da renovação, o contratante deverá informar a
BOXBR.COM.BR com até 30 dias de antecedência.
Em caso da não obtenção da aprovação da operação de crédito pela Administradora do
Cartão de Crédito ou gateway de pagamento, e de não haver substituição do Cartão de
Crédito ou gateway de pagamento por outro válido e com crédito disponível, o envio
será suspenso e a propriedade da encomenda será transferida à BOXBR.COM.BR que
poderá destruí-la depois de 60 (sessenta) dias da data de chegada.

A contratada deixará à disposição do contratante a documentação pertinente,
correspondente às cobranças (custos e gastos gerados pela encomenda), debitados na
conta de seu cartão de crédito ou gateway de pagamento.
MANDATO:
O contratante outorga à contratada poderes para receber correspondência, documentos,
encomenda ou qualquer outro envio dirigido ao endereço postal “CE” do contratante
criado pela contratada.
O contratante outorga a contratada poderes para o desembaraço fiscal de encomendas,
tais como preencher documentos postais ou alfandegários/aduaneiros com o propósito de
enviar e remeter a correspondência, documentos e/ou encomenda ao endereço postal
indicado pelo contratante.
O contratante, no caso de titular ou diretamente como empresa i-Ltda, nos termos dos
portais www.cnpj.com.br e www.mei.com.br, utilizando o endereço contratado para fins
fiscais, outorga a contratada poderes para adotar as providências necessárias para a
autorização de recebimento de intimações da Receita Federal do Brasil destinadas a
contratada ou sua empresa i-Ltda, autorizando a Secretaria da Receita Federal do Brasil
a enviar comunicações de atos oficiais para a caixa postal eletrônica disponibilizada no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, a qual será considerada seu domicílio tributário
eletrônico, nos termos da fundamentação legal contida nos arts. 2º e 23, III, “a”, e § 4º,
II, do Decreto nº 70.235 de 6 de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005; e Portaria SRF nº 259, de 13 de março de 2006.
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DOCUMENTAÇÃO DE ENCARGOS E CUSTOS:
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O contratante se compromete a preencher e/ou assinar qualquer documento que atualize
este poder e autorização.
O contratante isenta a contratada de responsabilidade decorrente do manuseio,
preparação e/ou envio de correspondência, a menos que seja comprovada negligência ou
dolo.
O contratante autoriza a contratada a entregar à empresa contratada a tarefa de
providenciar o desembaraço aduaneiro e o transporte aéreo da encomenda,
correspondência ou documentos.
O contratante autoriza a contratada, a seu exclusivo critério, a destruir sem prévio aviso
correspondências recebidas que julgar enquadradas no seu julgamento de “spam postal”,
assim entendido como sendo meramente recebimento de envio padronizado por
terceiros, com fins de marketing direto e/ou propaganda.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE REFERENTES AO TRANSPORTE AÉREO:
O contratante se compromete a cumprir as leis postais vigentes tanto do país de sua
residência como as do Brasil.

A contratada se reserva o direito de não enviar e recusar qualquer objeto ou encomenda
que possa provocar qualquer tipo de prejuízo a si. Adicionalmente, o contratante autoriza
a contratada a inspecionar, abrir e re-embalar cada encomenda que seja colocada a sua
disposição em razão do presente contrato.
Caso as encomendas necessitem de uma licença/autorização para delegar o direito de
exportar, o contratante ficará responsável por solicitar e entregar à contratada todos os
documentos necessários para obter qualquer licença/autorização necessária.
Caso não sejam entregues os documentos necessários no prazo máximo de 5 (cinco) dias
a contar da notificação remetida pela contratada ao contratante, através do sistema de
HelpDesk da Central do Assinante, a encomenda será devolvida ao endereço de onde se
originou, sendo o custo do envio de responsabilidade do contratante, hipótese em que
será debitado no cartão de crédito ou gateway de pagamento desse último, ou será
abandonada.
CUSTOS DO FRETE:
A relação peso/volume se aplicará em encomendas cujo peso real em quilogramas seja
menor que o resultado da multiplicação das medidas do volume (comprimento vezes a
largura vezes a altura) em centímetros cúbicos dividido por SEIS MIL (6.000) em casos
onde um dos lados seja superior a 40 (quarenta) centímetros.
CUSTOS DE IMPOSTOS E TAXAS DE IMPORTAÇÃO:
O contratante será responsável pelo pagamento de impostos e taxas alfandegárias
correspondentes à entrada do frete/pacote ao país de destino.
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O contratante se obriga a não submeter ou promover a entrega, recepção e transporte
aéreo de materiais e/ou substâncias ilegais ou restritas, como drogas, dinheiro em
cédulas ou moedas, mercadoria perigosa (explosivos, inflamáveis, químicos, armas de
fogo, peças e acessórios para armas de fogo, animais vivos, perecíveis, plantas e
sementes, material pornográfico, jóias, drogas de qualquer tipo, etc.).
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A contratada realizará as gestões necessárias pertinentes à importação de produtos
recebidos no domicílio postal do contratante.
Adicionalmente o contratante deverá abonar, no conceito de gastos de envio, 3% sobre o
valor dos direitos de alfândega.
Os custos do transporte do envelope e/ou pacote a partir da Alfândega na origem ao
domicílio do contratante figuram na área de taxas.
Consulte nossas páginas de Perguntas Freqüentes e Tarifas para maiores informações
(FAQ).
OUTROS SERVIÇOS:
O contratante poderá solicitar o envio ao seu endereço cadastrado de uma ou mais
encomendas despacháveis unificadamente recebidas no período, e arcará com os custos
do envio e mais um custo adicional (administrativo) composto de uma taxa fixa de R$
5,00 (até 300 gramas) ou R$ 15,00 (até 3 kg) ou R$ 50,00 (até 10 kg), adicionada da taxa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, incluindo a taxa fixa e a despesa de envio.

Se o contratante deseja que a contratada devolva o envio ao lugar de onde recebeu, a
contratada poderá executar e será cobrado ao contratante o custo de re-envio mais um
custo adicional (administrativo) composto de uma taxa fixa de R$ 25,00 (até 300
gramas) ou R$ 50,00 (até 3 kg) ou R$ 100,00 (até 10 kg), adicionada da taxa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total, incluindo a taxa fixa e a despesa de envio.
GARANTIA DE RECEPÇÃO E ENTREGA:
Os envios aqui mencionados se realizarão no prazo máximo de trinta dias contados a
partir da sua chegada à caixa postal, sempre e quando a documentação cumpra com
todos os requisitos e normas aduaneiras e também contingentes às cidades indicadas.
A contratada não se responsabiliza por atrasos ocasionados por culpa do contratante, por
força maior ou problemas fora de seu controle, como complicações da linha aérea,
aduaneiros e com a documentação.
A contratada realizará, através do Correio Nacional, até 3 (três) tentativas de entrega no
destino do endereço cadastrado no sistema do contratante. Depois da terceira tentativa de
entrega, o produto ficará retido em qualquer de nossos escritórios locais em território
nacional por um período de 60 (sessenta) dias corridos. Depois deste período de tempo, a
mercadoria será considerada abandonada de propriedade da contratada, que poderá
destruí-la.
LIMITE DE RESPONSABILIDADE:
A contratada não assume responsabilidade pelas encomendas enviadas por terceiros
através de catálogos, nem pelos atrasos no envio dos mesmos ao endereço postal da
contratante. A contratada retirará no endereço postal as encomendas recebidas em nome
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O contratante também poderá solicitar à contratada enviar a encomenda a outro endereço
mediante a uma prévia notificação arcando com os custos do envio e mais um custo
adicional (administrativo) composto de uma taxa fixa de R$ 25,00 (até 300 gramas) ou
R$ 50,00 (até 3 kg) ou R$ 100,00 (até 10 kg), adicionada da taxa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total, incluindo a taxa fixa e a despesa de envio.
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do contratante, e as entregará à transportadora, caso necessário, para fins de
desembaraço aduaneiro e de transporte ao local indicado pelo contratante no cadastro na
"Página de Inscrição".
No que diz respeito ao desembaraço aduaneiro e ao transporte aéreo, as obrigações e
limitações de responsabilidade estão restritas a emissão dos documentos de arrecadação
e ao pagamento dos tributos contidos nos mesmos, após prévio provisionamento. As
encomendas recebidas no endereço postal do contratante devem contar com a cobertura
do seguro por perda ou dano das encomendas transportadas até ali.
Toda a cobertura adicional deverá ser provisionada mediante seguro acertado ou
declarado na guia pelo interessado com a BOXBR.COM.BR.
LIMITAÇÕES DA BOXBR.COM.BR:
A contratada oferece cobertura pela perda ou dano de encomendas em armazenamento e
sob a guarda da contratada, no valor máximo de R$ 100,00 (cem reais) ou seu
equivalente em outra moeda (no país de domicílio do contratante), sendo o custo do
prêmio incluído na tarifa a ser paga.
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS:

O contratante também se compromete a isentar a contratada de qualquer
responsabilidade por prejuízos causados a terceiros em razão do cumprimento do
presente contrato.
DURAÇÃO:
O presente contrato tem prazo indeterminado e perdurará até que qualquer uma das
partes, mesmo que injustificadamente, o denuncie, mediante aviso prévio escrito de 30
(trinta) dias a ser postado eletronicamente ou pelo correio.
COMPETÊNCIA:
O presente contrato é regido pela legislação brasileira, elegendo as partes o foro da sede
da contratada para dirimir eventuais conflitos dele decorrentes.
AVISO:
Aviso de cancelamento, outros avisos e/ou reclamações devem ser enviados
exclusivamente através da Central do Assinante. FINAL DO ANEXO XII - ADITIVO
BOXBR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I-LTDA:
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O contratante concorda em indenizar a contratada em caso de esse último ser condenado
a indenizar prejuízos causados a terceiros em razão do cumprimento do presente
contrato.

