CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE “SOFTWARE AS A SERVICE” (SaaS)

CONTRATADA:

CrediteOnline® - Serviços Administrativos Ltda.
CNPJ sob o nº 21.168.580/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, situada na Rua dos Antúrios, 242
Centro, São Bernardo do Campo/SP
Cep.: 09720-520, neste ato devidamente representada na forma do seu contrato social.

CONTRATANTE:
Razão Social:_______________________________________________________________
Nome Fantasia:_____________________________________________________________
CNPJ/CPF:________________________________________________________________
Inscrição Estadual/RG:_______________________________________________________
e-Mail (comercial):___________________________________________________________
e-Mail (cobrança):___________________________________________________________
Tel. Fixo:_______________________________
Celular:________________________________
Website/Facebook/Instagram:_________________________________________________
Logradouro:______________________________________________________, nº_______
Compl.: ____________
Bairro:____________________________________________________________________
CEP:__________________________
Cidade:_______________________________________________UF:_________________
Responsável:_______________________________________________Cargo___________

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de
Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de
pagamento descritas no presente.

www.crediteonline.com.br

contato@crediteonline.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE “SOFTWARE AS A SERVICE” (SaaS)

DO OBJETO DO CONTRATO
,
É objeto do presente contrato a prestação do serviço e, se aplica para o uso do serviço oferecido
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, através de uma ferramenta WEB que possibilita a
criação e manutenção de campanhas e publicação de produtos aos usuários do CrediteOnline®
através de um aplicativo gratuito aos usuários, disponível para download em plataformas
Android® e IOS®.
.
CADASTRAMENTO DO CONTRATANTE
Para utilizar os serviços acima descritos, deverá ter capacidade jurídica para atos civis e, deverá
necessariamente, prestar as informações exigidas no cadastro, assumindo integralmente a
responsabilidade (inclusive cível e criminal) pela exatidão e veracidade das informações
fornecidas no cadastro, que poderá ser verificado, a qualquer momento, pelo CONTRATADO.
Em caso de informações incorretas, inverídicas ou não confirmadas, bem assim na hipótese da
negativa em corrigi-las ou enviar documentação que comprove a correção, o CONTRATADO se
reserva o direito de não concluir o cadastramento em curso ou, ainda, de bloquear o cadastro já
existente, impedindo o CONTRATANTE de utilizar os serviços on-line até que, a critério do
CONTRATADO, a situação de anomalia esteja regularizada. O CONTRATADO se reserva o
direito de impedir, a seu critério, novos cadastros, ou cancelar os já efetuados, em caso de ser
detectada anomalia que, em sua análise, seja revestida de gravidade ou demonstre tentativa
deliberada de burlar as regras aqui descritas, obrigatórias para todos os CONTRATANTES.
Também agirá o CONTRATADO de tal forma caso verifique descumprimento, pelo
CONTRATANTE, de qualquer obrigação prevista no presente CONTRATO.
Após o cadastramento o CONTRATANTE terá acesso aos serviços por meio de login e senha,
dados esses que se compromete a não divulgar a terceiros, ficando sob sua exclusiva
responsabilidade qualquer solicitação de serviço que seja feita com o uso de login e senha de
sua titularidade.
FORMA DE PAGAMENTO
•
•

Depósito em conta;
Boleto Bancário;

VALORES DOS PLANOS
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DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA
O não pagamento por parte do CONTRATANTE do valor mensal descrito nesse contrato por um
prazo maior do que 30 dias sem prévio aviso acarretará na suspensão do serviço além do envio
do título para negativação em cartório, sendo o mesmo reestabelecido após a quitação do débito
e, deverá ainda incidir sobre o valor a multa pecuniária de 10%, juros de mora de 5% ao mês e
correção monetária após a data do vencimento.
PRAZO E CANCELAMENTO DO CONTRATO
Esse contrato tem prazo de validade indeterminado. Em caso de cancelamento anterior ao prazo
mínimo de 03 meses, fica estabelecida a multa de 30% do valor total das parcelas restantes (12
meses) somadas pelo CONTRATANTE.
Após esse período de vigência mínima, é isenta a multa desde que o CONTRATANTE se
manifeste com até 15 dias de antecedência à data do vencimento da próxima parcela.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
1. Disponibilizar no site CrediteOnline® o espaço virtual que permita ao CONTRATANTE
devidamente cadastrado efetivar a gestão das campanhas e fotos, visualização dos
relatórios padrão do CrediteOnline®, permitir ao CONTRATANTE a emissão de QR´s
(códigos de barras) contidos no portal do CrediteOnline®.
2. Enviar para o CONTRATANTE o login/senha para utilização do CONTRATADO em até
03 dias após o recebimento deste documento devidamente preenchido.
3. Disponibilizar por meio eletrônico (on-line) o manual de usuário devidamente atualizado
contendo TODAS as informações necessárias para a gestão do CrediteOnline®.
Proteger, por meio de armazenamento em servidores ou quaisquer outros meios magnéticos de
alta segurança, a confidencialidade de todas as informações e cadastros relativos aos
CONTRATANTE, assim como valores atinentes às operações financeiras advindas da
operacionalização dos serviços previstos no presente CONTRATO. Contudo, não responderá
pela reparação de prejuízos que possam ser derivados de apreensão e cooptação de dados por
parte de terceiros que, rompendo os sistemas de segurança, consigam acessar essas
informações
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1. Efetuado o cadastro, este se obriga a não divulgar a terceiros login e senha de acesso,
nem permitir o uso de tais informações por terceiros, responsabilizando-se pelas
consequências do uso de login e senha de sua titularidade.
2. É obrigação do CONTRATANTE fornecer informações cadastrais totalmente verídicas e
exatas, responsabilizando-se exclusiva e integralmente por todo o conteúdo por si
informado no item cadastro.
3. Em caso de encerramento das publicações por parte do CONTRATANTE, fica o mesmo
responsável pelos eventuais créditos oferecidos a usuários e que, porventura ainda
sejam válidos.
4. O CONTRATANTE será responsável pela veracidade das informações publicadas, da
criação, manutenção das campanhas e publicação de fotos, a NÃO PUBLICAÇÃO em
um prazo de até 30 dias após a disponibilização implica no bloqueio da ferramenta
CrediteOnline® ao CONTRATANTE.
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CANAL DE COMUNICAÇÃO (SUPORTE)
Para estabelecer contato entre CONTRATADO e o CONTRATANTE fica disponibilizado o
endereço contato@crediteonline.com.br, e o WhatsApp 1199206-5103, sendo certo que o
CONTRATANTE se obriga, igualmente, a manter em seu cadastro endereço eletrônico e
telefônico atualizado, para agilizar as comunicações a ele dirigidas pelo CONTRATADO em
horário comercial (de 2ª à 6ª), desde logo emprestando-se validade jurídica e efetividade a esse
meios eletrônicos de trocas de informações recíprocas.
ACEITAÇÃO DO CONTRATO DE USO
O CONTRATANTE declara ter lido, entendido e que aceita todas as regras, condições e
obrigações estabelecidas no presente CONTRATO.

FORO DE ELEIÇÃO
As partes elegem como competente para dirimir eventuais controvérsias que venham a surgir da
interpretação e do cumprimento do presente CONTRATO o foro da Comarca do São Paulo - SP.

S.B. CAMPO, _____ DE ____________________DE 20____,

_______________________________

CrediteOnline®- Serv. Adm. Ltda.
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Contrante
(Representante legal)

contato@crediteonline.com.br
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SELECIONE ABAIXO O PLANO E A FORMA DE PAGAMENTO

PLANO:
(

) Padrão R$ 59,90

(

) Premium R$ 79,90

FORMAS DE PAGAMENTO:
( ) Debito em conta corrente

( ) Boleto Bancário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (enviar para contato@crediteonline.com.br)

Ficha cadastral, juntamente com esse contrato assinado;
Logotipo (no padrão jpeg ou png com máxima resolução);
E-mail fiscal (para envio da Nfs-e);
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