CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BLOG VB E DO BLOG PROFISSIONAL
VIEW BRASIL INFORMÁTICA LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 19.029.422/0001-18, com sede no Edifício Taguatinga Trade Center, Salas 616 e 617, Taguatinga,
Brasília/DF, CEP 72010-010, adiante denominada VIEW BRASIL, e o(a) Adquirente da LICENÇA DE USO
DO BLOG VB E DO BLOG PROFISSIONAL, doravante nomeado(a) ADQUIRENTE, concordam com o
inteiro teor do presente instrumento, firmado com fundamento na legislação vigente e regido conforme as
cláusulas e condições seguintes.
Cláusula 1ª – DO OBJETO
O objeto deste contrato é o Licenciamento de Uso das plataformas denominadas BLOG VB e BLOG
PROFISSIONAL pela VIEW BRASIL ao(à) ADQUIRENTE.
Cláusula 2ª – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
A Licença de Uso do BLOG VB é gratuita e a do BLOG PROFISSIONAL, referente ao Plano básico, tem o
preço, em oferta promocional, de R$99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) mensais, que serão
pagos por meio de débito automático em cartão de crédito, de forma recorrente, através da facilitadora
PagSeguro - https://pagseguro.uol.com.br, desde já autorizado pelo(a) ADQUIRENTE.
§1º. O débito das parcelas mensais do BLOG PROFISSIONAL será realizado automaticamente, no mesmo
dia do primeiro pagamento.
§2º. O(A) ADQUIRENTE terá acesso ao BLOG VB imediatamente à ativação e ao BLOG PROFISSIONAL
em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da confirmação do pagamento pela facilitadora PagSeguro e da
validação do domínio.
§3º. O não pagamento de parcela mensal acarretará a suspensão do acesso ao BLOG PROFISSIONAL, a
partir do prazo de tolerância de 15 (quinze) dias da data do vencimento, e a Rescisão da Licença de Uso.
§4º. O não pagamento da Licença de Uso do BLOG PROFISSIONAL por período igual ou superior a 60
(sessenta) dias ensejará a suspensão da conta do(a) ADQUIRENTE e do serviço de hospedagem do seu
domínio na web, com a consequente perda das informações do respectivo banco de dados.
§5º. A política de confiança da VIEW BRASIL confere ao(à) ADQUIRENTE do BLOG PROFISSIONAL a
garantia de reembolso da primeira mensalidade em caso de desistência, ocorrida no prazo de até 30 (trinta)
dias da contratação, mediante solicitação no painel administrativo e resposta do questionário elaborado para
este fim.
§6º. O preço do Plano básico do BLOG PROFISSIONAL expresso no caput desta Cláusula conta com
desconto promocional, sendo que qualquer alteração do seu valor mensal não implicará em ilegalidade ou
abuso de direito.
Cláusula 3ª – DO PRAZO DA VIGÊNCIA
A Licença de Uso do BLOG VB tem validade por prazo indeterminado e a do BLOG PROFISSIONAL têm
vigência pelo período de 30 (trinta) dias, com prorrogação automática desde já autorizada pelo(a)
ADQUIRENTE.
Cláusula 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA VIEW BRASIL
Constituem obrigações da VIEW BRASIL:
a) Disponibilizar o BLOG VB, url e servidor de hospedagem, por prazo indeterminado.
b) Disponibilizar o BLOG PROFISSIONAL e servidor de hospedagem durante o período contratado de 30
(trinta) dias, prorrogáveis automaticamente, mediante o respectivo pagamento.
c) Garantir o envio pelo BLOG PROFISSIONAL de até 100 (cem) e-mails por hora.
d) Suporte técnico, através do painel administrativo e e-mail.
§ 1º. Em caso de necessidade de envio de e-mails em quantidade superior a 100 (cem) por hora ou de
redução do tempo de envio será necessária a contratação do serviço adicional de SMTP, mediante
solicitação do(a) ADQUIRENTE através do seu painel administrativo.
§ 2º. A VIEW BRASIL é isenta de responsabilidade em caso de:
1. Falha no fornecimento de energia elétrica;
2. Falha na prestação dos serviços de telecomunicações;
3. Falha no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à internet;
4. Falha/indisponibilidade do servidor;
5. Ato ou fato do(a) ADQUIRENTE ou de terceiros;
6. Casos excepcionais e imprevisíveis, fortuitos e por força maior;
7. Outros eventos para os quais não tenha concorrido.
Cláusula 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ADQUIRENTE
Constituem obrigações do(a) ADQUIRENTE:
a) Responsabilizar-se pela veracidade dos dados cadastrais e pelas informações, imagens e demais
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elementos constantes do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL licenciado.
b) Utilizar o(a) ADQUIRENTE da Licença de Uso BLOG VB u
 rl vinculada.
c) Utilizar o(a) ADQUIRENTE do BLOG PROFISSIONAL seu próprio domínio na internet.
c) Efetuar o(a) ADQUIRENTE do BLOG PROFISSIONAL o pagamento do Plano, conforme a Cláusula 2ª.
d) Requerer o(a) ADQUIRENTE do BLOG PROFISSIONAL exclusivamente, a seu critério, a retirada da
publicidade e/ou do espaço utilizado pela VIEW BRASIL para divulgação da sua marca, produtos e serviços.
e) Utilizar o BLOG VB e o BLOG PROFISSIONAL com lisura, correção e ética, conforme os Termos de Uso
e a Política de Privacidade, eximindo-se de situações e atos que possam prejudicar ou comprometer, de
qualquer forma, a VIEW BRASIL ou a terceiros, não promovendo ilicitude e observando as vedações legais,
sob pena de suspensão do acesso e rescisão, sem prejuízo da aplicação da legislação civil e penal.
Cláusula 6ª – DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido pelo(a) ADQUIRENTE, com ou sem motivo, o que acarretará,
em qualquer caso, a indisponibilidade de uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL.
§ 1º. A rescisão deste contrato, a qualquer título, implica na suspensão imediata do acesso ao BLOG VB e
ao BLOG PROFISSIONAL, por meio de ativação automática do módulo de segurança, e dar-se-á
independentemente de aviso, interpelação, notificação judicial ou extrajudicial.
§ 2º. A verificação de descumprimento aos regulamentos do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL ou
burla à Cláusula 8ª deste instrumento sujeitará o(a) ADQUIRENTE, ou terceiro sob as suas ordens ou
responsabilidade, ao pagamento de multa correspondente 100 (cem) vezes o valor do Plano expresso na
Cláusula 2ª, devida a partir do conhecimento do fato pela VIEW BRASIL, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
Cláusula 7ª – DO SIGILO
Obriga-se a VIEW BRASIL a manter sigilo sobre dados e informações a que tenha acesso em razão do
cadastramento do(a) ADQUIRENTE, exceto em cumprimento à determinação judicial.
Cláusula 8ª – DAS RESTRIÇÕES AO USO DO BLOG PROFISSIONAL
As plataformas BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL são protegidas pelas Leis nºs 9.609/98; 9.610/98 e
12.965/2014, sujeitando-se os infratores às penas dos crimes previstos, sem prejuízo da responsabilidade
civil, em razão de danos porventura causados por violação de direitos, perdas e danos e penal cabível.
§ Único. A VIEW BRASIL é detentora exclusiva da autoria e da propriedade intelectual e técnica das
plataformas BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL, inexistindo cessão de direitos ou autorização para sua
comercialização por terceiros.
Cláusula 9ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O(A) ADQUIRENTE da Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL objeto deste instrumento,
declara-se plenamente ciente das suas condições, valor, vigência, recursos e funcionalidades.
§1º. Em caso de discordância e não aceitação de qualquer cláusula ou termo deste contrato, dos Termos de
Uso e da Política de Privacidade, NÃO DEVERÁ SER ADQUIRIDA a Licença de Uso do BLOG VB ou do
BLOG PROFISSIONAL.
§2º. O pagamento pela Licença de Uso da BLOG PROFISSIONAL, assim como o simples uso do BLOG VB,
acarreta a plena e irrevogável aceitação do conteúdo do presente contrato, dos Termos de Uso e da Política
de Privacidade, e vincula o(a) ADQUIRENTE aos direitos e obrigações correspondentes.
§3º. O(A) ADQUIRENTE da LICENÇA DE USO do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL, autoriza a coleta
e armazenamento das suas informações pessoais e e-mail no banco de dados da VIEW BRASIL.
§4º. O(a) ADQUIRENTE é detentor do direito de propriedade intelectual relativo ao conteúdo do BLOG VB e
do BLOG PROFISSIONAL e responsável pelas imagens, animações, vídeos, arquivos de áudio, logotipos,
ilustrações, composições, obras de arte, projetos, interfaces, textos, obras literárias e qualquer outro
material ou elemento veiculado.
§5º. Anui o(a) ADQUIRENTE à inclusão do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL licenciado no Portfólio da
VIEW BRASIL e à sua cessão gratuita, total ou parcial, para utilização promocional e de marketing.
§6º. Eventual invalidade de cláusula específica deste instrumento, em virtude de decisão judicial final, não
afetará as demais cláusulas, que permanecerão válidas, legítimas e exequíveis.
§7º. O não exercício de faculdade ou direito, bem como eventual tolerância, não implicará em omissão,
renúncia ou novação, podendo a VIEW BRASIL exercê-los a qualquer tempo.
Cláusula 10 – DA ARBITRAGEM E DO FORO
Concorda o(a) ADQUIRENTE com a eleição do Juízo Arbitral de Brasília/Distrito Federal e da Justiça do
Distrito Federal e Territórios em Taguatinga/DF, para dirimir dúvida, controvérsia ou pleito advindo do
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado e especial que seja.
21 de agosto de 2017.
Atualizado em 21.08.2017.
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