Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na Internet , de um
lado, a empresa Bh Site Ltda, sociedade inscrita no C.N.P.J. sob o nº
05.407.261/0001-44, estabelecida à Rua Rio de Janeiro,462, 22° Andar, sala 2213,
doravante denominada Contratada, , de outro lado, o cliente que efetuou o aceite
na página de cadastro, doravante denominado(a) simplesmente CLIENTE, resolvem
as partes celebrar o presente contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:
1. OBJETO DO CONTRATO
1.1 A Bh Site Ltda é empresa provedora de serviços relativos à rede INTERNET, tais
como:
1.1.1 Serviços de Registros e Reservas de nomes de domínios;
1.2 O CONTRATANTE é a pessoa física ou jurídica que contratará os serviços do Bh
Site Ltda para registrar domínios junto ao órgão FAPESP (registro.br) com o
objetivo de divulgar e/ou receber informações relacionadas ou não ao objeto de sua
finalidade social, onde o domínio será de total responsabilidade de quem solicitar o
registro através de um formulário no site www.bhsite.com.br.
2. DO PREÇO
2.1 Pela prestação dos serviços padrão de registro de domínios conforme plano
escolhido, a CONTRATANTE pagará ao Bh Site Ltda o valor anual especificado
conforme o plano escolhido.
2.2 Da forma de pagamento:
2.3 Os serviços padrão, consistentes unicamente dos assim designados conforme
plano escolhido do presente, serão cobrados ANUALMENTE e de FORMA
ANTECIPADA. O pagamento refere-se sempre aos serviços a serem prestados no
ano que se iniciar a sua efetivação válida por 365 dias.
2.4 O valor para transferência do domínio cobrado será de R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais) pagos uma única vez, ficando o titular (dono) do domínio, responsável
pelo pagamento da taxa anual da manutenção do domínio junto ao registro.br.
2.5 Na possibilidade do encerramento dos serviços do Bh Site Ltda, ficará a cargo
do cliente o valor de R$ 30,00 para encargos operacionais de transferência de
entidade, pagos uma única vez.
3. DO ATRASO DO PAGAMENTO
3.1 Caso o pagamento não seja efetuado após o vencimento ANUAL quitando para
mais um ano, o domínio será cancelado conforme regras do registro.br ou órgãos
internacionais conforme origem do registro.
4. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
4.1 O contrato será automaticamente rescindido se:
a. houver denúncia explícita e formalizada a Bh Site Ltda sobre a utilização indevida
do domínio e/ou estiver publicando materiais pedófilos e/ou outros que estejam
fora das leis vigentes neste país.
4.2 A Bh Site Ltda se reserva no direito de não aceitar novas contas de clientes
devedores e/ou que tenham sido cancelados por outros motivos os quais venham a
prejudicar a imagem e/ou idoneidade da Bh Site Ltda.
5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 Pagar pontualmente o preço, incluindo os acréscimos decorrentes (caso haja)
do registro do domínio solicitado.

5.2 Informar a Bh Site Ltda qualquer alteração dos dados mencionados em seu
cadastro incluindo troca de "email", sob pena de em não o fazendo considerar-se
válidos todos os avisos e comunicados enviados para os endereços constantes do
presente contrato.
5.3 Fornecer em caso de escolha do plano que dá o direito de hospedar em
qualquer outro provedor de hospedagem que não seja o BH Site Ltda, os DNS
corretos a serem inseridos junto ao registro.br dentro do prazo estipulado, enviado
via email fornecido em seu cadastro após o registro do domínio.
5.4 Não veicular por meio do seu "domínio/site" material contendo pornografia
infantil, racista ou que demonstre qualquer outro tipo de preconceito de raça,
credo, cor ou qualquer outro material que afronte a moral, os bons costumes e/ou
a legislação em vigor, SOB PENA DE IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
ORA
CONTRATADOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
AVISO
OU
NOTIFICAÇÃO.
5.5 Prestar informações verdadeiras acerca do "domínio/site" a ser publicado na
Internet.
5.6 Não realizar publicidade não solicitada (mala direta) com o domínio solicitado
via email (SPAM), SOB PENA DE IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
ORA
CONTRATADOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
AVISO
OU
NOTIFICAÇÃO.
5.7 Responder regressivamente à CONTRATADA em caso de condenação judicial ou
administrativa desta em função do conteúdo do material veiculado pelo seu
domínio/site", incluindo custas e honorários de advogado.
5.8 Não utilizar programas que por qualquer razão prejudiquem ou possam vir a
prejudicar o funcionamento do servidor dos provedores de internet aos quais
ficaram responsáveis pela hospedagem do domínio ora solicitado, SOB PENA DE
IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS
INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO.
5.9 Cumprir as regras e normas do provedor de hospedagem que vir a hospedar o
domínio ora solicitado, SOB PENA DE IMEDIATA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
ORA
CONTRATADOS
INDEPENDENTEMENTE
DE
AVISO
OU
NOTIFICAÇÃO.
6. OBRIGAÇÕES Da Bh Site Ltda
6.1 Prestar o serviço objeto do presente.
6.2 Transferir o domínio mediante solicitação formal da pessoa que solicitou o
registro feito para o email suporte@bhsite.com.br e pagamento da taxa de
transferência conforme item 2.4 antecipadamente. Informando corretamente todos
os dados da futura entidade.
6.4 O suporte será prestado por telefone em dias úteis das 9:00 às 17:00 horas e
via "email", nos telefones e "email" constantes do "site" da Bh Site Ltda e que serão
remetidos por email ao CONTRATANTE.
6.5 Em casos de urgência relativos aos "domínios/sites" será prestado suporte por
meio de envio de email à "suporte@bhsite.com.br" fora do horário comercial. Não
serão respondidas mensagens via "contato de emergência" relativo à registro de
novos domínios.
6.6 Informar ao CONTRATANTE sobre eventual prejuízo causado a Bh Site Ltda ao
conteúdo armazenado no domínio/site vinculado a este.
6.7 A Bh Site Ltda não se responsabiliza por qualquer dano moral, à imagem ou
qualquer outro tipo de prejuízo causado por motivo de cancelamento e/ou mau uso
do domínio ora registrado.
6.8 CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO NÃO TITULAR DO REGISTRO DE
DOMÍNIO NO ÓRGÃO COMPETENTE
6.9 Caso o CONTRATANTE não seja titular do domínio próprio registrado na
Registro.BR ou órgão afim do "domínio/site" ora solicitado, declara ele sob as penas
da lei civil e criminal manter relação jurídica contratual com o titular do domínio

que lhe permita registrar em nome próprio o "domínio/site" descrito no preâmbulo
do presente.
6.10 Apenas a CONTRATADA terá, em regra, acesso à senha de administração do
"domínio" em quanto do domínio estiver sob este contrato.
6.11 O CONTRATANTE declara que caso a Bh Site Ltda sofra qualquer prejuízo ou
condenação relativa à liberação do conteúdo do domínio/site em procedimento
originado pelo titular do domínio, ele, CONTRATANTE responderá regressivamente a
BH Site Ltda
7. VALORES
7.1 O custo do registro de domínios junto ao Regsitro.BR estão dispostos conforme
o plano adquirido em www.bhsite.com.br, bem como as configurações
disponibilizadas para cada plano.
8. DURAÇÃO DO CONTRATO
8.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 meses após o pagamento da
primeira mensalidade e/ou da taxa de registro, renovável por iguais períodos
sucessivamente desde que não haja denúncia por qualquer das partes e/ou as
taxas referente a manutenção anual do domínio sejam pagas pontualmente e/ou
não seja transferido o domínio a outra entidade.
8.2 O presente estará automaticamente renovado com a efetivação de cada
pagamento do preço, na forma acima disciplinada.
9. DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da cidade de Belo Horizonte como único
competente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir questões que, por ventura surgirem na execução do presente
Contrato.
Revogam-se todos os contratos anteriores entre as partes que tenham como algum
de seus objetivos a prestação de serviços de hospedagem.

