TERMOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado, o como Contratada:
Alternativa Web Ltda, CNPJ 42.892.695/0001-03, e a contratante, identificada pelo
preenchimento do formulário de contratação de serviços e aceite dos termos deste instrumento,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FINALIDADE
Este contrato estabelece as condições de prestação de serviços à Contratante pela Alternativa
Web, relacionados a atividades de Consultoria para loja virtual.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DO TRABALHO
O objetivo das atividades a serem executadas pela Contratada é o de orientar o cliente por meio
de estratégias de marketing, otimização do conteúdo da loja virtual e boas práticas de
relacionamento com o cliente da loja. Esses serviços serão prestados autonomamente, via
internet e sem exclusividade, podendo a contratada prestar, como efetivamente presta, serviços
a outros tomadores.
CLÁUSULA TERCEIRA: ATIVIDADES
A Contratada desenvolverá com equipe e recursos próprios as seguintes atividades:
I. Orientar sobre as providências a serem tomadas para a eficiência da comunicação, e se
compromete a conservar, com o máximo de diligência e absoluta segurança, a imagem pública
da Contratante.
II. Toda a comunicação entre contratada e contratante se dará através de e-mails, salvo se o
consultor achar por bem outra forma de contato.
III. A Contratada não tem por obrigação acompanhar a aplicação das ações sugeridas à
Contratante.
CLÁUSULA QUARTA: CONFIDENCIALIDADE
A Contratada se obriga a manter a confidencialidade dos dados e de toda e qualquer informação
recebida da Contratante, não podendo utilizá-los para outro propósito que não seja o de realizar
o serviço objeto deste contrato. Todos os dados são de propriedade exclusiva da Contratante.
CLÁUSULA QUINTA: É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
I. Fornecer as informações solicitadas pela Contratada necessárias ao bom desenvolvimento do
trabalho;
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica autorizada à Contratada a usar o nome e logomarca da Contratante
em seu site na relação de cases e/ou clientes atendidos.
CLÁUSULA SEXTA: FORO
Fica estabelecido o foro da cidade de Belo Horizonte - MG para dirimir questões oriundas da
execução do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por privilegiado que
seja.

