
Ao solicitar o desenvolvimento de Website, concordo com os termos de uso estabelecidos 

abaixo: 

CADASTRO E USO 

Declaro que utilizarei as informações que terei acesso, bem como o Website apenas para fins 

legais e me responsabilizo integralmente por sua destinação. 

Responsabilizo-me em manter dados de acesso em sigilo e alterá-la sempre que necessário, 

evitando acesso indevido de terceiros.  

É de minha inteira responsabilidade o envio de materiais que tenha interesse em proceder com a 

inserção no website, devendo estes estarem em conformidade com os termos de uso.  

Estou ciente de que o serviço consistirá em Hospedagem para o Website (domínio), 

Desenvolvimento e manutenção de Website e E-mail vinculado ao Website. 

Estou ciente de que não haverá disponibilização de acesso à sistema interno, sendo a 

comunicação, consultas e emissão de boletos realizadas, obrigatoriamente, via e-mail. 

Declaro informar à Programa Sites qualquer alteração no cadastro de minha empresa, 

mantendo-o sempre atualizado. 

Declaro que sou responsável pela instalação e custeio dos equipamentos necessários para 

minha conexão à Internet (computador, periféricos, linha telefônica e modem, de energia 

elétrica e outros). 

Estou ciente de que na falta de pagamento do valor mensal para utilização do sistema através 

de boleto bancário, ou qualquer outra maneira apresentada pela Programa Sites, após receber 

a devida notificação, estarei sujeito a restrições. 

VEDAÇÕES 

Não farei uso do serviço contratado ou qualquer outro serviço prestado pela Programa Sites, 

violando sistemas de segurança através métodos de invasão de sistemas e programas ou outros 

métodos considerados ilegais. 

Estou ciente de que é vedada a prática de: 

Quaisquer atos ilícitos e/ou violação da legislação vigente, inclusive das disposições da Lei 

9.613/98 e da Lei 12.846/13;  

Atos contrários à moral e aos bons costumes, carregamento, envio e/ou transmissão de qualquer 

conteúdo de cunho erótico, pornográfico, obsceno, difamatório ou calunioso ou que façam 

apologia ao crime, uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas ou de produtos fumígenos, 

violência física ou moral; 

Carregamento, envio e/ou transmissão de qualquer conteúdo que promova ou incite o 

preconceito (inclusive de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual e idade) ou qualquer forma 

de discriminação, bem como o ódio ou atividades ilegais; 

Violação de direitos de terceiros, sigilo ou privacidade; 



Praticar quaisquer atos que causem prejuízos à Programa Sites ou suas afiliadas, direta ou 

indiretamente. 

Utilizar nome empresarial, marca ou qualquer identificação da Programa Sites ou suas afiliadas 

sem a devida autorização. 

Não divulgarei, por qualquer meio ou formas públicas, os materiais, templates, domínios e 

informações cedidas pela Programa Sites para implementação do WebSite, sendo estritamente 

proibida sua divulgação e comercialização.  

PRIVACIDADE 

Concordo também com as politicas de privacidade estabelecidas abaixo: 

Autorizo a Programa Sites a registrar meu I.P, login e horário, detalhes do navegador, registro de 

data e hora e páginas de referência utilizando para fins de assinatura eletrônica. 

Autorizo a Programa Sites enviar e-mails sempre que necessário, com informações sobre o 

sistema, boletos financeiros, faturas e informações comerciais de contratação ou novos produtos 

e etc. 

Declaro ter lido e estar de acordo com os termos de uso e política de privacidade. 

 


