Normas Contratuais
I. INTRODUÇÃO
1. A utilização da edição/construção do website como serviço contratado, e obras gráficas
serão regidas pelas seguintes normas:

II. UTILIZAÇÃO
2. A presente cessão de direitos autorais é destinada a única e exclusiva reprodução das
ilustrações para seus respectivos propósitos, como consta na descrição do projeto, emails
trocados e orçamento, excluindose qualquer outra utilização comercial da obra sob estes
termos.
3. O presente contrato garante ao CLIENTE a exclusividade e responsabilidade total desta(s)
obra(s) pelo período de 24 horas após a data de recebimento do serviço.
3.1 Qualquer garantia, manutenção, responsabilidade sobre o website (não incluindo conteúdo
ou ferramentas de terceiros) é do cliente.

III. REUTILIZAÇÃO
4. Para reutilização de alguma ilustração presente, é necessário novo contrato de utilização
de obra sob valor negociado entre as partes.
5. A WebiWebi+ deverá ser consultada e informada sobre qualquer nova reutilização de sua
obra.

IV. PRAZO DE ENTREGA
6. O prazo de entrega da(s) edição e criação(ões) está deﬁnido no presente orçamento.
7. A alteração do prazo de entrega previsto acima, por motivos de responsabilidade direta
ou indireta do CLIENTE, entendendose como tal, todo evento que não possa ser imputado a
WebiWebi+ , tais como: atrasos, falhas, impedimentos no fornecimento de “brieﬁngs” ou
referências, ainda que involuntários, por parte do CLIENTE, ou de terceiros por ele contratados,
farão com que a WebiWebi+ ﬁque isento de responsabilidade no que se refere ao cumprimento
do prazo estabelecido neste orçamento.
8. A antecipação do prazo de entrega, a pedido do CLIENTE, poderá gerar custos adicionais
que serão acrescidos ao valor deste orçamento e previamente submetidos a ele, CLIENTE.
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V. CANCELAMENTO
9. Se o cancelamento, por parte do CLIENTE, ocorrer durante a produção dos
layouts ou estudos iniciais de programação, NÃO SERÁ DEVOLVIDO O VALOR DE 50%
(cinquenta por cento) referentes ao inicio do projeto.
10. No caso de cancelamento, por parte do CLIENTE ou WebiWebi+, após a ﬁnalização da(s)
ilustração(ões), criação do website, esta(s) será(ão) entregues e o preço aqui pactuado será
cobrado integralmente, mesmo que não venha(m) a ser utilizada(s), e/ou que o CLIENTE se
recuse a recebêlas.
11. Em qualquer hipótese de cancelamento por parte do CLIENTE, o prazo estipulado para o
pagamento não será alterado.

VI. REFAZER ILUSTRAÇÕES
12. A WebiWebi+ poder fazer nova(s) ilustração(ões) ou refazer ilustração(ões), mediante a
orçamento aprovado pelo CLIENTE.

VII. RESPONSABILIDADES
13. A WebiWebi+ responderá pela boa execução da(s) ilustração(ões) contratada(s), sempre
atendendo aos interesses do CLIENTE.
14. A WebiWebi+declara ser o autor único da obra da presente cessão, mas não será
responsabilizado por quaisquer processos ou demandas pela utilização de referências cedidas
pelo CLIENTE e/ou seus representantes.
15. A WebiWebi+ se compromete a não licenciar a OBRA para terceiros após a utilização da
mesma pelo CLIENTE .

VIII. PAGAMENTOS
16. No caso de falha de pagamento de quaisquer parcela ou valor, atraso ou qualquer falha no
cumprimento no pagamento, a WebiWebi+ pode tirar do ar, imediatamente e sem aviso prévio,
o serviço prestado além de entrar na justiça pedindo o pagamento dos valores.

IX. CONDIÇÕES GERAIS
17. Direito Autoral  Os Direitos Autorais Morais sobre a(s) ilustração(ões) pertencem para a
WebiWebi+ conforme, Lei Federal de Nº 9610 de 19 de Fevereiro de 1998, respeitados os
Direitos Autorais Patrimoniais cedidos ou concedidos neste instrumento.
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18. As partes se comprometem a assegurar a integridade da obra, opondose a qualquer tipo
de alteração em seu formato, proporção e conteúdo. A obra não poderá ser publicada em
partes, ou editada digitalmente de forma a se tornar diferente da sua concepção original. Toda e
qualquer alteração será submetida ao autor da obra, que terá o direito de cobrar pelas
modiﬁcações, caso não tenham sido descritas em detalhe no momento da contratação.
19. Cada ilustração deverá ter seu uso especiﬁcado neste instrumento, pois quaisquer outras
utilizações ﬁcarão condicionadas à autorização da WebiWebi+, que apresentará novo
orçamento correspondente.
20. O prazo autorizado para utilização das ilustrações (um ano) é contado a partir da data da
primeira veiculação. Durante o período de não utilização, as ilustrações ﬁcarão interditadas para
qualquer uso. Ao término do prazo elas estarão liberadas, conforme a prática para as
ilustrações que cumpriram sua utilização.
21. Conteúdo do website  O CLIENTE tem toda e qualquer responsabilidade sobre o uso de
IMAGENS, ARTES, LOGOS, TEXTOS, VÍDEOS, MÚSICAS, GRÁFICOS, PDF´s, que seráo
inseridos e utilizados no WEBSITE, TODO CONTEÚDO é de inteira responsabilidade do
CLIENTE. Todo o material deve ser fornecido e gerado pelo CLIENTE. Qualquer criação extra
de um desses itens será apresentado mediante orçamento.
22. O CLIENTE pode rejeitar os planos de manutenção, mas a manutenção e qualquer
problema de programação do site serão de inteira responsabilidade do CLIENTE, não nos
responsabilizaremos por todo e qualquer problema que possa vir a ocorrer e não faremos
nenhuma atualização/edição do site gratuitamente.
23. Será fornecido um user de “EDITOR” no Wordpress, para a atualização do conteúdo do
website. Nenhum programador, assessoria de imprensa ou funcionário externo poderá alterar o
layout ou criação do website como “ADMIN”.
24. Elegem as partes o foro da cidade de São Paulo  SP, como competente para dirimir
quaisquer dúvidas e controvérsias que possam surgir em decorrência do presente contrato,
excluindose qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
fim
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Este contrato de normas contratuais é governado pelo acordo pelas partes descritas. Se você
esta de acordo com essa proposta, favor assinar abaixo: (FAVOR RECONHECER FIRMA)
Cliente: ______________________________

Contratado: WebiWebi+

CNPJ/CPF:____________________________

CNPJ: 17.675.064/000195

End.:__________________________________ End.: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1571, Cj. 61, São Paulo  SP
Nome Responsável:_____________________ Nome Responsável: Renato Goldoni 222.319.738.80
Assinatura: ____________________________ Assinatura: ____________________________

Data Entrega:__________________________________

ps: Favor enviar DUAS vias desse recibo COM FIRMA RECONHECIDA assinadas em até 3 dias úteis
para o seguinte endereço:
A/C Renato Goldoni | WebiWebi+
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1571, Cj. 61, São Paulo  SP
Jardim Paulistano
CEP: 01452918
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