Instrumento particular de Prestação de
Serviços de Hospedagem de Site

PREÂMBULO
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Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado,
________________________________________, pessoa jurídica/física, inscrita
no CNPJ/CPF sob o nº _____________________, com sede/endereço em
__________________, (____), na _________________________________,
doravante denominado Contratante de outro, a empresa de tecnologia Cyberweb
Networks LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob CNPJ/MF nº
05.305.671/0001-84, com sede, na Av. Cristóvão Colombo, 2360/605, Porto
Alegre/RS, Brasil, devidamente representada, denominada Contratada, resolvem
concluir o presente “Instrumento Particular de Prestação de Serviços de
Hospedagem de Site”, conforme segue:
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I. Considerando que a Contratada é empresa que atua no ramo de
informática como “Web Hosting” (armazenamento eletrônico de páginas (“sites”)
na rede (Internet) para consulta ou terceiros);
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II. Considerando que o Contratante deseja hospedar “site” na rede
(Internet);
III. Considerando que para hospedar site o interessado pode fazê-lo
utilizando-se, para identificação, de nome de domínio próprio registrado em seu
nome no órgão competente (REGISTRO.BR ou outro autorizado a tanto) ou
valendo-se do nome de domínio da Contratada, “kinghost.com.br” ao qual o
Contratante adicionará seu nome de identificação;
IV. Considerando que caso o Contratante pretenda registrar nome de
domínio próprio a Contratada lhe fornecerá, sem qualquer custo adicional a
necessária configuração de DNS, mediante o pagamento da taxa de inscrição
prevista no preâmbulo do presente;
V. Considerando que a Contratada possui a competência e qualidade

técnica para hospedar o site do Contratante, bem como propiciar barateamento de
custo decorrente do uso de servidor compartilhado Que o Contratante deseja
aproveitar-se do barateamento de custo decorrente do uso de servidor
compartilhado, mesmo sendo alertado de que existem limitações advindas do
compartilhamento e restrições de utilização que devem ser observadas para
preservar o funcionamento do servidor.
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As partes acima nominadas e qualificadas têm entre si justo e contratado o
presente “Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Hospedagem de
Site” (“o Contrato”), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir
estipuladas.
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I. Do Objeto do Contrato
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I.1 Hospedagem das páginas que comporão o site mencionado no
preâmbulo do presente, tendo qualquer dos planos de hospedagem as seguintes
características:
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I.1.1 Compreende a hospedagem das páginas que compõem o site de
endereço constante do preâmbulo com as seguintes características: atualização
via FTP; limite de espaço e transferência mensal previstos no preâmbulo; número
de caixas postais POP3 previsto no preâmbulo; apelidos e redirecionamentos de
e-mail ilimitados; webmail com antivírus e lista de bloqueio; contador que mostra
a quantidade de vezes que o “site” já foi visitado desde que foi colocado o
contador na página; páginas seguras, utilizando o protocolo SSL; backup diário
das bases de dados MySQL, PostgreSQL, Firebird e SQL Server; relatório de
visitas; habilitação para execução de programas CGI em linguagem PERL exceto
para os Plano Facil, ASP Facil e Reserva; habilitação para utilização de e banco
de dados MySQL, PostgreSQL, Firebird e SQL Server (disponibilidade para o
Contratante criar a 1ª base de dados) para usuários de hospedagem em Linux.
I.2 O Contratante poderá escolher o plano que melhor lhe convier entre os
disponíveis no site da Contratada, no todo ou em parte, os serviços opcionais
mencionados no preâmbulo do presente, no momento da celebração, ou
posteriormente por solicitação escrita, serviços complementares esses que serão
cobrados no primeiro pagamento vencível após a solicitação dessa contratação

complementar, passando a fazer parte integrante do objeto do contrato.
II. Do Prazo do Presente Contrato
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II.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo escolhido pelo cliente,
podendo ser mensal, trimestral, semestral, anual, bienal ou trienal, e é renovado
automaticamente por iguais períodos sucessivamente desde que não haja
denúncia por qualquer das partes.
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§1º Caso seja introduzida alguma alteração nas cláusulas e condições do
presente contrato padrão de acordo com o previsto na cláusula XVII infra, as
cláusulas e condições alteradas passarão a reger o contrato ora celebrado de pleno
direito a partir da primeira renovação posterior ao registro do novo texto padrão.

U

III. Do Preço
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III.1 Pela prestação dos serviços de hospedagem, nos limites constantes do
plano escolhido, o Contratante pagará à Contratada o valor especificado no
preâmbulo.
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III.1.1 Pela eventual utilização excedente dos limites de “transferência”
e/ou “espaço”, quando houver, estabelecidos para cada plano, o Contratante
pagará à Contratada o valor de R$ 0,50 por cada gigabyte medido de
transferência de dados / tráfego web e R$ 5,00 por cada gigabyte de espaço
ocupado excedido ao plano contratado. A medição da transferência de dados será
mensal, computados do primeiro ao último dia do mês, independentemente da
data de vencimento escolhida. A medição do espaço em disco usado será diária.
Será cobrado excesso de espaço em disco se a soma dos valores medidos em cada
dia do mês, dividida pelo número de dias do mês (média de uso diário) for
superior ao valor estabelecido no plano contratado pelo cliente.
III.2 Pela prestação dos serviços opcionais, o Contratante pagará à
Contratada o valor constante do preâmbulo do presente para cada serviço
contratado.

III.2.1 O pagamento será feito da seguinte forma:
III.2.1.1 Os serviços designados no preâmbulo do presente serão cobrados
de acordo com a periodicidade Contratada e de forma antecipada. O pagamento
refere-se sempre aos serviços a serem prestados no período que iniciar no mês de
sua efetivação.
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III.2.1.1.a. As formas de pagamento disponibilizadas pelo Contratante são:
boleto bancário e cartão de crédito.
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III.2.1.2 No caso da contratação de serviços opcionais, o pagamento
proceder-se-á de forma mensal ou de acordo com a periodicidade do plano
contratado conforme escolha do cliente, exceto no serviço adicional de Criador
de Site.
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III.2.1.3. A cobrança relativa à utilização excedente de espaço e/ou
transferência será SEMPRE MENSAL, nos termos da cláusula III.4 infra.
III.2.2 Os pagamentos, na periodicidade escolhida (mensal, trimestral,
semestral, anual, bienal ou trienal), serão efetuados:
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a. No dia 5 (cinco) do mês de vencimento, para as instalações realizadas do
dia 31 ao dia 5 do mês da contratação;
b. No dia 10 (dez) do mês de vencimento, para as instalações realizadas do
dia 6 ao dia 10 do mês da contratação;
c. No dia 15 (quinze) do mês de vencimento, para as instalações realizadas
do dia 11 ao dia 15 do mês da contratação;
d. No dia 20 (vinte) do mês de vencimento, para as instalações realizadas
do dia 16 ao dia 20 do mês da contratação;
e. No dia 25 (vinte) do mês de vencimento, para as instalações realizadas

do dia 21 ao dia 25 do mês da contratação;
f. No dia 30 (trinta) do mês de vencimento, para as instalações realizadas
do dia 26 ao dia 30 do mês da contratação;
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Caso a ativação da conta não ocorra em uma das datas de vencimento (5,
10, 15, 20, 25, 30), haverá o ajuste de datas entre o dia da ativação e o dia de
vencimento.
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III.2.3 Em caso de renovação e continuidade da prestação de serviço, o
preço contratado será reajustado a cada ano a contar da data do presente, de
acordo com a variação do índice IGPM/FGV.

U

III.2.4 Em caso de atraso no pagamento incidirá sobre o valor do principal
devido, multa de 1,99% (hum vírgula noventa e nove por cento) e juros
moratórios de 1% (hum por cento) ao mês.
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III.3 O preço da mensalidade é calculado para utilização máxima do espaço
e transferência por mês especificados no campo serviços padrão no preâmbulo do
presente.
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III.3.1 A medição do espaço e transferência utilizados será feita
mensalmente, tomando-se por base a utilização do primeiro ao último dia do mês
anteriores ao processamento da cobrança mensal.
III.3.2 O acréscimo será cobrado no mês posterior à utilização do espaço
e/ou da transferência extra.
III.3.3 A não utilização pelo Contratante do espaço e da transferência
máximos disponibilizados para o plano escolhido e/ou a não utilização da
totalidade do limite extras de transferência mensal pré-contratados não gerará
para o Contratante nenhum crédito nem desconto, pois os limites ora estipulados
estarão mensalmente disponibilizados para ele.

III.3.3.1 A não utilização integral dos limites extra de transferência mensal
pré-contratados não serão transferidos para o mês seguinte, sendo “zerados” a
cada 31 (trinta e hum) dias e não se compensarão com eventual utilização
excedente em mês(es) futuro(s).
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III.3.3.2 A superação dos limites mensais de transferência extra Contratada
serão considerados, para todos os efeitos, como utilização excedente e serão
cobrados na forma prevista no preâmbulo do presente.
III.3.4 A Contratada não enviará outro aviso sobre a transposição dos
limites previstos para cada plano que não a cobrança respectiva.
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III.3.5 Por cada domínio adicional, o Contratante pagará à Contratada, o
valor previsto no preâmbulo.
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§1º Considera-se domínio adicional aquele que, mesmo sendo diverso
daquele identificado no campo site a ser hospedado constante do preâmbulo do
presente, conduza o usuário à página index do domínio principal, objeto do
presente instrumento.
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§2º O preço não inclui taxas e emolumentos devidos à autoridade
competente pelo registro do domínio inicial ou adicional, quando incidentes.
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III.3.6 Os serviços prestados em cada mês, para efeito de cobrança, se
constituem em um todo indivisível, de modo que não se admitirá pagamentos
parciais. Em razão disto, caso o pagamento não seja integral isto sujeitará o
Contratante integralmente às consequências do inadimplemento como previstas
no item VII.2 do presente contrato.
III.4 Este contrato será renovado automaticamente de acordo com a
respectiva periodicidade escolhida. Os valores pagos pelo Contratante a título de
serviço de registro de domínio não serão devolvidos em qualquer hipótese de
extinção do contrato, visto que o domínio é de propriedade deste, cabendo à
Contratada, dependendo do caso, o serviço de pagamento dos respectivos
valores, repassados a terceiros.

IV. Da Forma de Pagamento
O pagamento poderá ser realizado por meio de cobrança bancária ou cartão
de crédito (visa, american express ou mastercard).
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IV.1. O Contratante poderá optar por pagamento via boleto bancário ou
cartão de crédito livre de qualquer custo adicional.
IV.1.1 A Contratada enviará o boleto de cobrança bancária ao Contratante
no endereço eletrônico (e-mail) constante do presente instrumento.
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IV.1.2 No caso do Contratante não receber o boleto bancário até 05 dias
antes do dia do vencimento, deverá o mesmo informar à Contratada para a
emissão da 2ª via, sob pena de em não o fazendo sujeitar-se aos efeitos do atraso
como adiante detalhados.
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IV.1.3. O Contratante se declara ciente de que, optando pela modalidade
de pagamento com cartão de crédito, autoriza a Contratada a debitar os valores
devidos diretamente no cartão cadastrado, até a extinção do presente contrato por
qualquer motivo ou até que seja realizada a comunicação no item IV.1.4 “a” e
“b” infra.
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IV.1.4 Corre por conta exclusiva do Contratante a obrigação de solicitar a
finalização dos débitos em seu cartão de crédito, 10 (dez) dias antes do
vencimento da fatura, na forma prevista nos itens abaixo:
a) não desejar o Contratante a renovação do presente contrato, ou;

b) na hipótese de pretender o Contratante alterar a forma de pagamento de
cartão de crédito para boleto bancário.
V. Das Obrigações do Contratante
São obrigações do Contratante

