
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM LOJA PRONTA 

Sobre o Serviço de Hospedagem de Loja Pronta da USINA SITE 

A USINA SITE oferece o serviço de Hospedagem Loja Pronta (Loja 1, Loja 2, Loja 3 e 
Loja 4) que consiste em hospedar dar suporte técnico a lojas virtuais personalizadas em 
ferramenta CMS para gerenciamento de conteúdo WordPress disponibilizadas para o 
CONTRATANTE. 

Contrato para prestação de serviço de Hospedagem Loja Pronta para a Internet 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E SUA DEFINIÇÃO 

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de locação, armazenagem e 
disponibilização de dados para Internet em servidores da CONTRATADA, através da 
hospedagem de sítio eletrônico, site ou página; 
 
1.2 - Para contratar o serviço de Hospedagem Loja Pronta, a CONTRATANTE deverá ser 
assinante do serviço de locação, armazenagem e disponibilização de dados para Internet 
em computadores da CONTRATADA, através da hospedagem de sítio eletrônico, site ou 
página em qualquer um dos planos oferecidos. 
 
1.3 - Ao contratar o plano Hospedagem Loja Pronta a CONTRATADA disponibiliza para 
utilização loja virtual personalizadas em ferramenta WordPress e Woocomerce. 
 

1.4 - O modelo de negócios Hospedagem Loja Pronta engloba de forma única e exclusiva, 
os serviços abaixo: 

• Instalação e configuração de loja virtual no plano de hospedagem escolhido; 
• Personalização da cor do tema, adequando a palheta de cores, conforme 

DISPONIBILIDADE dos templates; 
• Inclusão de logomarca; 
• Criação da página de formulário de contato em qualquer tema; 
• Criação de contas de e-mail personalizadas, de acordo com a quantidade de 

espaço disponível no plano de hospedagem utilizado; 
• Instalação de plugins ou módulos de pagamento escolhido (PayPal, PagSeguro ou 

Mercado Pago) de acordo com a disponibilidade dos serviços terceiros na 
ferramenta escolhida); 

• Instalação de plugin ou módulo dos correios para cálculo de frete, de acordo com a 
disponibilidade do serviço na ferramenta escolhida. 

1.4.a - Os serviços a seguir não estão inclusos: 

• Cadastramento dos produtos da loja; 
• Produção de conteúdo textual ou imagens; 
• Cadastramento em serviços de terceiros tais como PayPal, Youtube, Google 

Analytics e etc; 
• Instalação de plugins para funções extras tais como SEO, ADS e etc. 

1.5 - A prestação do serviço se dará da seguinte forma: 

1.5.a - A CONTRATANTE irá escolher entre as opções de modelos de lojas virtuais pré-
prontas (templates/temas) disponíveis pela Usina Site solicitar através da área do cliente 
ou e-mail criacao@usinasite.com.br a prestação do serviço de desenvolvimento da loja 
virtual. 

1.5.b - A CONTRATANTE agendará um dia e horário com um de nossos especialistas 
para uma conversa telefônica, onde serão tratados os detalhes sobre a execução do 
projeto. 

1.5.c - O início do desenvolvimento se dará mediante a confirmação do pagamento, 
através do Painel de Controle. 



1.5.d - A CONTRATANTE deverá nos enviar o material relativo ao conteúdo da loja virtual, 
tais como arquivos de texto, logomarca, imagens e etc. 

1.5.e - A loja virtual estará pronta e em pleno funcionamento após o envio de todo material 
em média de 15 (quinze) dias úteis, após a data agendada com a CONTRATANTE para 
início do desenvolvimento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA, referente à prestação do 
serviço de hospedagem, o valor previsto na descrição do plano escolhido, conforme sua 
opção de periodicidade, e eventual acréscimo de valores correspondentes à utilização 
excedente aos limites do plano e/ou pré-contratação de serviços adicionais. 

2.1.a - O pagamento pelo serviço de hospedagem loja pronta se dará à vista e por meio de 
Boleto Bancário, sendo a confirmação do pagamento um precedente para o início do 
desenvolvimento. 

2.2 - Os pagamentos são pré-pagos. Eles são considerados atrasados, após a não 
quitação da sua fatura na data do vencimento. Pagamentos atrasados estão sujeitos a 
cobrança 2% de juros e Juros de 0,29% (ao dia por dia de atraso) mês.  
 
2.2.a - Caso a CONTRATANTE não receba o boleto bancário até a data de seu 
vencimento deverá solicitar à Usina Site através do e-mail finaceiro@usinasite.com.br a 
emissão de 2ª. Via sob pena de se sujeitar aos efeitos do atraso de pagamento. 

2.2.b - O atraso no pagamento da hospedagem loja pronta, acarretará o congelamento do 
site e serviços agregados indiferentemente de aviso prévio ou notificação. 
 
2.2.C - Nos valores acima não estão incluídos taxas e pagamentos aos órgãos oficiais de 
registro de domínio, nem despesas com manutenção anual, cujos valores deverão ser 
pagos diretamente pela empresa contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E RECISSÃO DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato tem validade de 12 meses, renovando-se automaticamente por 
iguais períodos desde que não haja comunicação expressa com antecedência de 30 
(trinta) dias do término do contrato a cerca de desinteresse na renovação. Na hipótese de 
renovação, a correção anual será́ feita com base no fator IGP-M elaborado pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), sempre 12 meses após a assinatura deste contrato, enquanto 
durar o prazo contratual e após renovação (automática ou não) deste contrato.  

3.2 - A CONTRATANTE poderá solicitar o cancelamento a qualquer tempo durante a 
vigência deste contrato, mediante a solicitação por meio da abertura do ticket em sua área 
do cliente para este fim, que será enviado ao nosso suporte técnico. 	
	
3.3 - A CONTRATANTE ficará condicionada ao pagamento de 50% do valor residual do 
contrato, com base no período de validade de 12 meses, previsto na cláusula 3.1.	 
Após o prazo estipulado no contrato poderá ser realizado o cancelamento sem nenhum 
custo. 

3.3 – A conclusão do cancelamento está sujeita a regularização de quaisquer débitos 
antecedentes à solicitação formalizada via painel de controle. 
 
3.4 – Após a conclusão do cancelamento, seja por qualquer dos motivos previstos acima, 
todo conteúdo armazenado em nossos servidores para site, e-mail ou banco de dados 
será automaticamente excluído sem possibilidade de recuperação. 
 
3.5 - Fica estabelecido o prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar da data de publicação da 
Loja Virtual na internet, para requisição de reembolso integral de valores pagos à 
CONTRATANTE, respeitando o disposto no código de defesa do consumidor. 



3.5.a - Após o período máximo de 7 (sete) dias os valores pagos pelo CONTRATANTE 
referentes ao pacote de desenvolvimento da loja virtual não lhe serão ressarcidos a 
nenhum título. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 - As responsabilidades referentes a CONTRATADA são instalar, configurar e 
personalizar a loja virtual do CONTRATANTE, de acordo com a plataforma e templates 
escolhidos. 

4.1.a - A loja virtual começará a ser desenvolvida após o recebimento dos arquivos 
referentes ao conteúdo do site e será finalizado na data agendada com o Contratante. 

4.2 - As responsabilidades da CONTRATANTE são, preencher corretamente os dados 
solicitados, escolher uma das opções de plataforma e templates disponíveis, agendar a 
consulta com nosso especialista, enviar os arquivos relacionados ao conteúdo do site 
(logomarca, imagens, textos e etc) e verificar se as informações contidas no site estão 
corretas. 

4.3 - Após a confirmação do pagamento, a CONTRATANTE terá 1 dia para: 

• Escolher o template entre as opções disponibilizadas; 
• Preencher corretamente o formulário enviado por e-mail; 
• Enviar os arquivos necessários para a personalização. 

4.3.a - O tema escolhido será instalado e funcionará na conta de hospedagem criada para 
o CONTRATANTE. 

4.3.b - Após a entrega do tema instalado e funcionando, o cliente terá 1 dia para enviar 
críticas, dúvidas e sugestões que podem ser implementadas conforme avaliação da 
equipe de desenvolvimento da USINA SITE. 

4.3.c - Qualquer atraso por parte do CONTRATANTE acarretará atraso na entrega da Loja 
Virtual. A equipe de desenvolvimento da USINA SITE se reserva ao direito de agir da 
forma que lhe for conveniente se os atrasos ultrapassarem 72 horas. 

4.3.d - Para utilizar o serviço de hospedagem loja pronta é necessário ter um domínio 
ativo. É de responsabilidade do CONTRATANTE cuidar para que a mensalidade da 
hospedagem esteja em dia e efetuar a renovação do domínio anualmente, evitando que 
site fique indisponível em caso de congelamento por atraso ou por estar com o domínio 
expirado. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO SUPORTE  

5.1 - As solicitações de suporte deverão ser realizadas através de chamado solicitado em 
sua área do cliente que atenderá às solicitações de atualização de segunda à sexta-feira. 
O prazo máximo para respostas é de até 48 horas úteis. 

5.2 – Os serviços de suporte são realizados remotamente, não estão incluídos 
visita técnicas nas dependências da CONTRATANTE. 
 
5.3 – Não estão incluídos neste contrato, os serviços de instalação e ou configuração de 
acesso à internet, sistema operacional, navegador, ou gerenciador de E-MAILS nos 
computadores da CONTRATANTE. O suporte técnico prestado limitar-se-á aos serviços 
de hospedagem de arquivos WEB. 
 
5.4 – Não será fornecida nenhuma forma de BACKUP via painel de controle CPANEL ou 
FTP, ou Banco de dados MYSQL para o plano Hospedagem de Loja Pronta. 

5.5 – Após a entrega da loja, para instalações de novos plugins ou módulos, adições de 
páginas extras, implementações e edições que requeiram programação, o custo será 
adicional e será enviado orçamento a aparte para o e-mail da CONTRATANTE. 
 
 



5.6 - O atendimento por telefone pela CONTRATADA limita-se ao registro do incidente de 
forma breve e sucinta. Para atendimento que necessite maior complexidade e acesso a 
dados e senhas é necessário abrir chamado junto ao suporte técnico na área do cliente. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES  

6.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
6.1.1 - Atualizar-se constantemente e seguir as regras disponíveis no site da 
CONTRATADA: www.usinasite.com.br/contrato. 
 
6.1.2 - Manter o cadastro em dia, com dados de contato atualizados, bem como comunicar 
à CONTRATADA qualquer modificação das informações cadastrais. 
 
6.1.3 - A CONTRATANTE compromete-se em manter a senha de acesso à administração 
da loja virtual a salvo de terceiros, responsabilizando-se por quaisquer modificações que 
sejam feitas através deste acesso. 
 
6.1.4 - A CONTRATANTE fica responsável por comunicar à CONTRATADA qualquer 
dificuldade no acesso, falhas nos serviços, bem como quaisquer outros impasses que 
acabem não sendo detectados nos sistemas automatizados da CONTRATADA.  
 
6.1.5 - A CONTRATADA não será́, sob nenhuma circunstância, considerada responsável 
pela perda e sequestro de dados decorrentes de problemas de hardware, falhas de 
segurança lógica, erro humano, ataques cibernéticos ou ruptura de negócio, incluindo atos 
de qualquer órgão governamental, guerra, insurreição, incêndio, inundação, desastres 
naturais. bem como todo e qualquer caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovados.		
	
6.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.2.1- A CONTRATADA compromete-se em manter total sigilo qualquer informação 
enviada e recebida da CONTRATANTE, seja através dos meios naturais de comunicação 
e/ou atividade do servidor, salvo em casos majoritários com requisições expedidas pela 
Polícia (Estadual ou Federal) ou Justiça Brasileira. 
 
6.2.2 - A CONTRATADA está obrigada a fornecer atendimento de Suporte Técnico à 
CONTRATANTE através do sistema de chamados, exceto em casos fortuitos ou de força 
maior. A CONTRATADA não se responsabiliza por incidentes de qualquer natureza que 
prejudiquem o correto funcionamento do serviço contratado ou acarrete perda de dados 
decorrentes de solicitações de atendimento realizadas aos nossos colaboradores fora das 
nossas plataformas oficiais de atendimento (área de cliente, telefones presentes no site e 
através do e-mail: suporte@usinasite.com.br).  

6.2.3 A CONTRATADA se reserva o direito de reajustar os preços cobrados por licenças 
de uso de aplicativos de terceiros, mediante comunicação previa de 30 (trinta) dias através 
de seus canais de atendimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

6.1 - Fica eleito o Foro de Nova Lima do Estado de Minas Gerais, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que eventualmente 
resultarem do presente contrato e seus aditivos. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias, cujo 
teor declaram conhecer integralmente, tudo na presença das testemunhas abaixo. 
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